Edital para Recepção das(os) estudantes Chineses(as) no Brasil
Etapa Brasileira do Núcleo Brasil-China – Ano 2017
A Coordenação de Relações Exteriores da Direção Executiva Nacional
dos Estudantes de Medicina vem divulgar o edital de seleção para a recepção
dos estudantes de medicina chineses, etapa que finalizará o ciclo do Núcleo
Brasil-China 2017 com a vinda de quatro estudantes chineses durante 21 dias
ao Brasil para a realização do estágio sobre os sistemas de ensino e saúde
brasileiros, além de discussões políticas pertinentes.
1. Sobre Estágio

Criado este ano, o estágio é um convênio firmado entre a DENEM e
Universidade de Medicina Tradicional Chinesa em Xangai, que visa
intercambiar experiências entre os sistemas de saúde e educacional.
A partir da realização deste estágio se concretiza o trabalho do
Núcleo Brasil-China, que visa a promoção de curso de Medicina Tradicional
Chinesa para os brasileiros e um uma imersão na realidade dos Sistema de
Saúde e Educação no Brasil.
2. Etapas Chinesa do Núcleo Brasil-China

A etapa chinesa do NBChi ocorrerá no mês de Julho, a qual 4
estudantes de medicina brasileiros realizarão o estágio na cidade de Xangai
com estudantes de todo o mundo.

Os estudantes brasileiros participarão do curso de Medicina Tradicional
Chinesa que desenvolverá os tópicos: fundamentos da medicina chinesa,
técnicas diagnósticas de medicina chinesa, meridianos e pontos, principais
ervas chinesas, aplicação clínica da acupuntura e tuiná e dia-a-dia chinês. Além
disso, possuirá uma programação com atividades culturais.
3. Etapa Brasileira do Núcleo Brasil-China

Esta etapa consiste na recepção de quatro (04) estudantes chineses em
uma universidade brasileira, com o intuito de mostrar a realidade do
sistema de ensino e saúde brasileiro e realizar discussões políticas.
As atividades deverão ser realizadas em 21 dias, no mês de junho. No
planejamento tem que estar presente visitas a universidade de medicina, as
unidades de saúde da cidade ou região, lugares históricos e culturais. Seria
muito interessante, caso seja possível, que esse estudante participasse do
ECEM.
Dentre os temas discutidos estão:
3.1.

SUS;

3.2.

Sistema e Ensino de Saúde Brasileiro;

3.3.

História, Cultura e Costumes do Brasil e Região.

3.5.

Movimento Estudantil.

4. Seleção

O centro acadêmico interessado em recepcionar os estudantes
chineses terão que enviar até o dia 22/03/2017 sua proposta para o email denem-brazil@ifmsa.org, e deverá apresentar o planejamento das
atividades detalhado no e-mail. As candidaturas serão avaliadas e deliberadas
em Reunião de Coordenação Nacional da DENEM, devidamente convocada e
comunicada aos participantes.

5. Disposições finais

O Centro Acadêmico terá que disponibilizar alojamento aos quatro
chineses durante o período do estágio, podendo ser a casa de um estudante
ou no alojamento da própria universidade;
O Centro Acadêmico terá que providenciar a alimentação dos quatro
estudantes durante o período do estágio, de forma que seja garantida um
mínimo de três refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar).
Casos omissos serão discutidos e decididos em espaços deliberativos da
DENEM.
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