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EDITORIAL
A Revista Cinergis traz, no número suplementar do Volume 14 - 2013, os resumos dos trabalhos
inscritos no I SEMINÁRIO CIENTÍFICO do PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM PROMOÇÃO DA
SAÚDE (PPGPS) DA UNIVERSIDADADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC), desenvolvido no dia 29 de
novembro de 2013, em Santa Cruz do Sul. O PPGPS da UNISC objetiva a capacitação e qualificação de
pesquisadores e profissionais da área da saúde e afins, para produzir e difundir conhecimentos de forma
interdisciplinar, no campo da promoção da saúde e bem-estar de indivíduos e populações. Objetiva,
também o aprofundamento do nível de análise e reflexão sobre as condições de vida e saúde, destacando saúde da família, do escolar e do trabalhador e vigilância em saúde, além de atender às demandas de
egressos de cursos superiores na área da saúde e afins, para a produção de conhecimentos específicos,
voltados às necessidades locais, regionais e nacionais.
Na 1ª edição deste evento, a temática se define como a Integração Científica entre os Programas
de Pós Graduação Promoção da Saúde (PPGPS - UNISC) e Biologia Celular e Molecular (PPGBCM –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS). São abordados, de forma sintética (resumos),
os resultados alcançados pela produção dos pesquisadores (Professores e Mestrandos) do PPGPS,
do PPGBCM, entre outros, com vistas a: I) divulgar trabalhos científicos, bem como intercâmbio e
discussão sobre processos metodológicos e produções resultantes da parceria dos PPGs envolvidos; II)
Promover a ampliação da articulação dos Grupos de Pesquisas dos PPGs, bem como com outros PPGs
parceiros; III) Aperfeiçoar a resolução de problemas de pesquisa que perpassam as reflexões, dentro das
linhas e grupos de pesquisa, com o intuito de fortalecer e consolidar os PPGs envolvidos.
As temáticas apresentadas no I Seminário Científico do PPGPS incluem estudos na área da biodinâmica humana, da saúde da família, do escolar e do trabalhador, de métodos diagnósticos e clínicos, de
ações de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária, objetivando subsidiar intervenções e reduzir
a morbimortalidade, qualificando o desenvolvimento humano e promovendo a saúde e o bem-estar.
Os trabalhos também evidenciam a parceria concretizada entre ambos os Programas, que teve como
principal foco, o Projeto de Pesquisa (Casadinho-CNPq): A relação entre a obesidade e comorbidades
com os fatores de risco em doenças crônicas e infecciosas. O enfoque metodológico interdisciplinar,
presente na produção, inclui: avaliação clínica (fatores de risco), marcadores genéticos e bioquímicos,
desenvolvimento somatomotor e estilo de vida em escolares de 7 a 17 anos.
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