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Resumo: A Biomedicina é uma das mais novas profissões da área de saúde e está 
fundamentada no conhecimento da estrutura e função do organismo humano aos 
mecanismos causais das doenças, aos métodos de investigação científica e de análise 
complementar de diagnóstico, à análise química e microbiológica do meio ambiente, 
visando melhoria na qualidade de vida da população. A formação do Biomédico está 
pautada em princípios éticos, humanistas e sólida base científica e intelectual para 
atender as necessidades da sociedade e do mercado de trabalho em contínua 
transformação. Visando os benefícios que podem ser alcançados com o 
acompanhamento dos egressos, este projeto propõe implantar por meio do site do 
colegiado de Biomedicina/UESC, um link com informações sobre propostas de 
empregos, currículos, cursos e atividades acadêmicas, além de oportunizar a 
comunicação com outros ex-alunos e professores. Além de promover ações 
institucionalizadas de interação com os egressos que permitam a obtenção de 
informações e dados; educação continuada; criação do banco de currículos; estimular 
o comprometimento acadêmico e da comunidade e fortalecer a missão institucional e 
social. O projeto Egressos de Biomedicina “Evolua com a gente” age com base na 
Missão da UESC que busca “Formar sujeitos com sentido ético, humanístico e 
emancipatório na produção e difusão do conhecimento, fomentando a excelência 
profissional, a cidadania, o desenvolvimento humano, social, econômico, cultural e 
técnico-científico.” 

Objetivo: Criar um link no site do Colegiado de Biomedicina/Uesc com informações 
sobre propostas de empregos, currículos, cursos e atividades acadêmicas, além de 
oportunizar a comunicação com outros ex-alunos e professores. Bem como, promover 
ações institucionalizadas de interação com os egressos que permitam a obtenção de 
informações e dados; educação continuada; criação do banco de currículos; estimular 
o comprometimento acadêmico e da comunidade; assim como o fortalecimento da 
missão institucional e social. 
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