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PROCURANDO ALGO?
Depois da renovação e da
venda de armários no início deste
ano, alguns deles foram arrombados
e seu conteúdo foi guardado em um
dos Depósitos do CAOC. Se esse é o
seu caso, por favor, VENHA RETIRAR
SEUS PERTENCES ATÉ DIA 13/04!
Caso, após esta data, ainda haja
pertences nos Depósitos, o conteúdo
SERÁ DOADO!

PARCERIA TARGET ENGLISH
EVENTO SOBRE FORMAÇÃO DE PANELAS
No dia 6 de abril, às 18:30, teremos no Teatrão da
Faculdade, o I Evento de Formação de Panelas do Internato. O
evento foi planejado com objetivo de esclarecer as 3 diferentes
visões básicas do processo, tanto do ponto de vista dos alunos
quanto dos docentes, além de possibilitar a elucidação de
dúvidas e permitir um breve debate entre os alunos.
Salientamos que o evento é aberto a todos os alunos da
Faculdade, porém, foi planejado especialmente para a Turma
101. Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental
que a turma 101 esteja presente em sua totalidade, uma
vez que teremos a apresentação das panelas resultantes do
software do Prof. Dr. Paulo Silveira e uma votação que norteará
a atuação do CAOC no tema segundo o desejo dos alunos.

AGENDA DA SEMANA
■ TERÇA-FEIRA ÀS 18H30: Reunião Deliberativa - CAOC.
■ QUINTA-FEIRA ÀS 12H00: Comissão Acadêmica - CAOC.
■ CURSO INTRODUTÓRIO À LIGA DE PUERICULTURA E PEDIATRIA:
De 04/04 a 04/06.
■ CURSO INTRODUTÓRIO À LIGA DE TRATAMENTO À DEPENDÊNCIA
QUÍMICA: De 04/04 a 07/04.
■ CURSO INTRODUTÓRIO À LIGA DE POSTURA E MOVIMENTO: De
04/04 a 06/04.

A partir do dia 14/04 serão abertas
novas turmas de inglês para medicina e dos
preparatórios para TOEFL e IELTS!
Medical English
Módulo 1			
Módulo 2
Presenting complaints
Emergency medicine accidents
Working in general practice
Sports medicine obstetrics
Instructions and producers
Psychiatry
Dealing with medication
Geriatrics
Lifestyle			Reading bank
Parents and young children
Dermatology
Communication		
Cardiology
Working in psychiatry
Respiratory medicine
Terminal illness and dying
Tropical diseases
Preparatórios TOEFL e IELTS
A Target English visando aperfeiçoar os resultados dos
exames TOEFL e IELTS desenvolveu um curso preparatório de forma
personalizada, para que seus alunos possam atingir suas metas e
objetivos.
Para ajudar você a enfrentar mais essa etapa e garantir seu
sucesso para ingressar nas universidades estrangeiras, a Target English
possui um curso especializado para esse exame.
Materiais: Recursos audiovisuais; Material extra, oferecido pela Target
English.
Formato: TARGET OF THE DAY – exercício de memorização de
palavras novas;
CONVERSAÇÃO – exercício com as palavras novas;
COMPREENSÃO DE TEXTOS – os textos que foram dados
com a lição de casa serão analisados em sala de aula para que os
alunos compreendam-nos.
DEBATE SOBRE OS TEXTOS; EXERCÍCIOS DO IELTS;
LISTENING; LIÇÃO DE CASA – leitura dos textos.
Avaliação: Simulados.

