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O Programa de Literatura, Artes, Memória e Cinema (PLAMC), do Centro de Ciências da Saúde 
(CCS), visa integrar aspectos culturais às atividades acadêmicas. Tem, como principais objetivos, 
divulgar tais aspectos culturais, relativos às Ciências da Saúde, bem como incentivar e divulgar a 
produção literária e artística de estudantes, funcionários e professores do Centro. Além disso, busca 
desenvolver atividades para a obtenção, guarda e apresentação de itens (documentos, fotografias, 
mobília, equipamentos e outros), que vão contar a História dos cursos do CCS. Também, através de 
produções cinematográficas de curta e longa metragens, trará, à discussão, aspectos relativos às 
atividades desenvolvidas pelos componentes de cada área, no âmbito do CCS. Tem, ainda, como 
objetivo, aplicar as atividades culturais citadas como elementos que ajudam na formação cultural, 
intelectual e na humanização dos processos educacionais e profissionais. 
 
Para tanto, estão programadas atividades diversas, tais como: 
 
a) Literatura: parceria com a Sociedade Brasileira de Médicos Escritores – SOBRAMES-RJ; parceria 
com a SOBRAMES-RS; realização de oficinas literárias; realização de eventos e produção de 
publicações; instalação da SOBRAMES-Teresópolis; reuniões literárias; realização de concurso 
literário anual. 
 
b) Artes: realização de mostras, e de concurso artístico (anual), nas seguintes categorias: música, 
desenhos, charges, esculturas, fotografias e pinturas, para incentivar a produção literária; promover 
o congraçamento entre estudantes e professores, projeção cultural do CCS-UNIFESO e para 
divulgação institucional. 
 
c) Memória: obtenção, catalogação, guarda e apresentação de itens, como documentos, livros 
raros, fotografias, mobília, equipamentos, registros de participação em eventos, além de outros, e 
incentivar a criação, em cada curso, de seus Grupos de História, nos moldes do Grupo de História 
da Medicina, já atuante e quatro anos, e também incentivar a realização de eventos correlatos e a 
pesquisa e produção de obras históricas relativas a cada curso. Tudo para preservara memória 
Institucional e para contar a História de cada curso que compõe o Centro de Ciências da Saúde. 
 
d) Cinema: apresentação, com debates, de obras cinematográficas que possibilitem a observação e 
a discussão de aspectos relativos à história, personagens, evolução, e funcionamento de áreas e 
especialidades, no âmbito do CCS. 
 
Para tanto, as ações do PLAMC serão organizadas segundo planejamentos e projetos semestrais, 
sempre com o apoio Institucional e com as necessárias parcerias, quer no interior da Instituição, 
quer fora dela. 
 
Coordenador do PLAMC: Prof. Daniel Hernandez. 

 


