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ATIVIDADES CURSO DE ENFERMAGEM FACCAT 

ANO 2013 

ATIVIDADE 1: Aula Inaugural -  19/03/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Hipertensão foi o tema de palestra do Curso de Enfermagem 

A aula inaugural do curso de Enfermagem, foi no dia,19 de março, às 19h30min, no 

auditório do campus. O palestrante foi médico nefrologista Augusto Marques Ramos, que 

frisou a importância sobre a “Hipertensão: aspectos antropológicos e culturais e suas 

implicações para o cuidado”.  

 

                              
 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

A palestra teve como tema “Hipertensão Arterial Sistêmica – aspectos antropológicos e 

culturais e sua implicação para o cuidado”. O médico fez questão de enfatizar que saúde é 

um investimento de uma vida inteira. “É preciso educar”, disse Augusto Marques Ramos, 

lembrando da necessidade de se ter hábitos saudáveis durante a vida toda. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

 

Acadêmicos e demais interessados.  
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Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 19/03/2013 

Horário: 19:30 às 22:30 

Local: Auditório – Campus Faccat  

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

98 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

98 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo 

parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com 

os custos do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 2: Evento Gospel / 06/04/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses): 

 

O evento Gospel é oferecido pela rádio 98FM, para o qual o curso de enfermagem foi 

convidado a participar. No mesmo, foi oferecida a verificação de indicadores de risco de 

doença cardiovascular, como aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea e 

medição de relação cintura-quadril. Tal atividade é realizada pelos acadêmicos do curso, 

acompanhados de professor responsável.   

                         
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Com a verificação de risco de Indicadores de saúde, tivemos a oportunidade em  

orientá-los e sanear dúvidas auxiliando na prevenção e promoção a Saúde.   
 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

  

Comunidade em geral e interessados. 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 06/04/2013 

Horário: 14:00 – 17:00 

Local: Almiro Grings – Igrejinha/RS 
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Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

Foi possível orienta-los quanto a necessidade dos valores normais dos indicadores e também 

ressaltar a importância da atividade física e da boa alimentação.  

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

50 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

50 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 3: Sábado Show / 02/03/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Como ocorre anualmente o Evento Sábado Show, o Curso de enfermagem foi convidado pelo 

jornal NH, a participação mais ano, oferecendo serviços à comunidade como aferição de 

pressão arterial, relação cintura e quadril e índice de massa corporal.  

                            
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Informar os usuários que buscaram o serviço por demanda espontânea acerca dos principais 

riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de risco individuais, 

orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças inerentes 

(diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos promotores da promoção, 

prevenção e qualidade da saúde da população interessada.    

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

  

Comunidade e demais interessados.  

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 02/03/2013 

Local: Cidade Sapiranga 
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Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Os participantes do evento interessaram-se em verificar os indicadores, em especial a pressão 

arterial. Os acadêmicos participantes puderam exercitar a aferição dos indicadores, bem 

como as orientações para a prevenção dos riscos de doença cardiovascular. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 4: Eleição Discente 09/04/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

Foi realizada eleição para a escolha do representante discente através de votação online pela 

matrícula do eleitor.  

 

 

  
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

O objetivo tem de integrar os acadêmicos com os docentes, através de informações que 

possam contribuir para o crescimento do curso.  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc): 

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 5: “Aspectos emocionais envolvidos na compreensão e 

manejo de pacientes hospitalizados” 22/04/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

Aspectos emocionais envolvidos na compreensão e manejo de pacientes hospitalizados foi 

tema da palestra que abordou a importância dos cuidados com os pacientes hospitalizados 

e do papel do enfermeiro na compreensão das diferentes situações que se apresentam no 

atendimento cotidiano. 

  

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

Acadêmicos de Enfermagem e demais interessados 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

Dia 22 de abril de 2013 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade.  

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 
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ATIVIDADE 6: “Ação Global” 18//05/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

O Programa Ação Global é uma iniciativa do SESI, Rede Globo e RBS TV e 

ocorre em todo o Brasil no mesmo dia e horário. 

Ação Global é um programa de caráter social, com prestação de serviços 

gratuitos nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura; um autêntico e bem 

articulado exercício de cidadania que neste ano tem como tema principal 

“Mulher”. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima): 

 Prestação de serviços gratuitos para toda a comunidade e promover a saúde e a qualidade de 

vida dos participantes do evento.  

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

Comunidade em geral 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga  horária; periodicidade; etc):  

Dia 18 de maio de 2013. O evento teve duração de 9 horas 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

98 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 
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Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 7: Aula Magna de Enfermagem- 20/08/2013 

"Atuação Profissional da Enfermagem na Contemporaneidade" 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

O palestrante da noite foi o prof. Alexander de Quadros, trazendo uma experiência adquirida 

na Angola, onde atuou como enfermeiro por dois anos. 

Mostrou aos acadêmicos, varias oportunidades de emprego dentro e fora do País, ressaltando 

que um enfermeiro precisa ter liderança, motivação, metas, ética ... Todavia, o enfermeiro 

deve amar o que faz, sabendo passar por obstáculos, tendo em mente que não trabalha 

sozinho, tem uma equipe que depende dele. 

Também a importância de traçar metas, pois sem elas, não se vai a lugar algum. 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima): Abordar o campo de atuação  profissional do Enfermeiro e 

equipe de Enfermagem, destacando  a cultura de cada lugar  e o mercado de trabalho para 

estes profissionais. 

  

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):Acadêmicos e profissionais de enfermagem e demais interessados 

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):20/08/2013 

 

   

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 
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Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 8: “Ação Comunitária” Três Coroas – 31/08/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses): 

 No dia 31 de agosto, ocorreu na cidade de Três Coroas a Ação comunitária, visando oferecer 

serviços pessoais e oportunidades profissionais para seus moradores. 

Oferecido medidas de pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril, aferidos pelos 

acadêmicos do curso de Enfermagem, supervisionados por um professor enfermeiro. 

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima): 

 Informar os usuários que buscaram o serviço por demanda espontânea acerca dos principais 

riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de risco individuais, 

orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças inerentes 

(diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos promotores da promoção, 

prevenção e qualidade da saúde da população interessada.    

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

 

Comunidade em geral   

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc): 

31/08/2013 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

Os participantes do evento interessaram-se em verificar os indicadores, em especial a pressão 

arterial. Os acadêmicos participantes puderam exercitar a aferição dos indicadores, bem 

como as orientações para a prevenção dos riscos de doença cardiovascular. 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas  

de forma inteiramente gratuitas): 
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 9: “Palestra” Imunoterapia Celular e Leucemias 

16/09/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

Acadêmicos e profissionais de Enfermagem e demais interessados 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc): 

 

O evento ocorreu no dia 16 de setembro no horário das 19h e 30min até as 22h e 
30min, no auditório da Faccat 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 10: Campos em Canto Faccat 14/09/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

Evento realizado pelo Centro de Arte e Cultura da Faccat, no qual houve a participação de 

diversos grupos da melhor idade. Para estes grupos, o Curso de Enfermagem ofereceu a 

verificação de Indicadores de Saúde: Aferição de Pressão Arterial, medição de relação 

Cintura e quadril e índice de massa corpórea.  

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Oferecer informações acerca do risco cardiovascular individual, mediante a verificação dos 

indicadores de saúde.  

Promover a saúde e a qualidade de vida dos participantes do evento.  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

Idosos participantes de corais do estado do Rio Grande do Sul.  

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

Local: Campus Faccat 

 

O evento foi realizado no dia14 de setembro de3 2013, no período noturno e matutino, 

respectivamente, perfazendo um total de 8 horas.  

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Os participantes do evento interessaram-se bastante por verificar a pressão arterial, 
em detrimento dos demais indicadores oferecidos. Os acadêmicos participantes 
puderam exercitar a aferição dos indicadores, bem como as orientações para a 
prevenção dos riscos de doença cardiovascular. 
 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

140 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

140 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 11: Dia da Família – Escola Alice Maciel  
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

Evento realizado pela escola Alice Maciel. O Curso de Enfermagem ofereceu a verificação 

de Indicadores de Saúde: Aferição de Pressão Arterial, medição de relação Cintura e quadril 

e índice de massa corpórea.  

 

 
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Informação às pessoas interessadas sobre os riscos de doença cardiovascular e renal, assim 

como identificar potenciais fatores de risco individuais. 

Orientar acerca da alimentação saudável e da prática de atividade física como promotores da 

saúde e da qualidade de vida.  

Orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças inerentes. 

 

 
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

Alunos, professores, pais e demais participantes da Escola Alice Maciel.  

 

 
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

Data: 14/09/2013 

Horário: 08:00 – 12:00h 

Local: Escola Alice Maciel - Taquara, RS 

 

 
Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

Em meio às atividades inerentes ao Dia da Família, foi possível introduzir questões que 

dizem respeito ao cuidado com a saúde, o que é relevante para todos os membros da família. 

Desta forma, a importância da atividade reside no fato de discutir tais aspectos com as 

crianças em seu núcleo familiar, uma vez que a noção de prevenção pode ser trabalhada com 

mais efetividade.  

Nosso objetivo foi alcançado pelo fato de estarmos presentes orientando e sanando dúvidas, 

alertando sobre os riscos a que estão vulneráveis, o que às vezes a rotina do usuário 

impossibilita.  

 
Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado): 

38 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

38 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

- 
Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 12: Feira das Profissões Hospital Regina – 21,22/08/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses): 

 

A convite do Hospital Regina, foi desenvolvida atividade de apresentação do curso de 

Graduação Enfermagem, com exposição de peças anatômicas e demonstração de ações 

realizadas pelos alunos em eventos nos quais o curso participa. Foram oferecidas 

informações aos colaboradores, filhos dos colaboradores, comunidade em geral e aos 

alunos do ensino médio, provenientes da Escola Santa Catarina e escola técnica Braniewo, 

que visitaram a feira. Além disso, promoveu-se a verificação de indicadores de Saúde: 

Pressão arterial - PA, Índice de Massa Corporal - IMC e Relação Cintura/Quadril - RCQ. 

Coletados dados na ocasião para pesquisa sobre RCV. 

 
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Apresentar o Curso de Graduação em Enfermagem da Faccat, expondo a grade curricular, 

descrição do espaço físico e laboratórios disponíveis para o curso.  

Elucidar acerca do papel do enfermeiro, de maneira a colaborar para a escolha profissional 

dos participantes.  

Realizar demonstração das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos, enquanto 

participantes dos eventos nos quais o Curso realiza suas ações.  

Oferecer orientações sobre o risco da doença cardiovascular.  

 
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

Colaboradores e filhos dos colaboradores do Hospital Regina. Alunos do ensino médio, 

provenientes da Escola Santa Catarina e escola técnica Braniewo, e comunidade em geral. 

 
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada (início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 21,22/08/2013 

Horário: 09:00 às 17:00h 

Local: Auditório do Hospital Regina, Novo Hamburgo, RS 
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Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

Aos participantes recebidos no estande da Enfermagem, foi apresentado o Curso e toda a 

sua estrutura, elucidado acerca do papel do enfermeiro nas instituições de saúde e 

explanado sobre as ações desenvolvidas pelos acadêmicos nos eventos nos quais 

participam. Além disso, foi oferecida a avaliação dos principais indicadores da saúde 

cardiovascular aos interessados. 

 

 

 
Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

151 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

151 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

 
Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 
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ATIVIDADE 13: Feira das Profissões  Colégio Santa Terezinha – 

15/07/2013 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

A convite do Colégio Santa Teresinha, foi desenvolvida atividade de apresentação do 

curso de Graduação Enfermagem, com exposição de peças anatômicas e demonstração de 

ações realizadas pelos alunos em eventos nos quais o curso participa. Foi levado o 

manequim de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP), em que os alunos puderam realizar 

massagem cardíaca, observando no monitor a sua performance. Acadêmicos do Curso de 

Enfermagem expuseram as características do curso e da atuação profissional e orientaram 

a manipulação do manequim. 

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Informar aos alunos do ensino médio do Colégio Santa Teresinha o que é a Enfermagem, 

quais são as possibilidades de atuação profissional e aproximá-los da atividade da 

profissão mediante manipulação do manequim de RCP. 

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

Alunos do ensino médio do Colégio Santa Teresinha.   

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc): 

 

O evento ocorreu no dia 15 de julho de 2013, nas dependências do colégio 
Santa Terezinha 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

Elucidaram-se questões inerentes à profissão e apresentou-se o curso de Enfermagem da 

Faccat aos alunos interessados.  

Proporcionou-se aproximação com as atividades do enfermeiro mediante manipulação do 

manequim de RCP. 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

200 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

200 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 

 

 
 

  



        Credenciada pela Portaria Nº. 921, de 07/11/07, D.O.U. de 08/11/07 
 

 

25 

 

Faculdades Integradas de Taquara                           

 

ATIVIDADE 14: Conexão Faccat -  01,02/10/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

O Conexão Faccat é um grande evento em que os alunos de ensino médio da região 

visitam o campus para conhecer os cursos aqui oferecidos. O curso de Enfermagem foi 

apresentado por acadêmicos e professores, que ofereceram explicações acerca da profissão 

e do curso no estande, no qual também aconteceu a demonstração de técnica de 

reanimação cardiopulmonar (RCP) em manequim de RCP. Também foram realizadas 

visitas guiadas aos laboratórios de Enfermagem, Anatomia e Química, nos quais os 

monitores guiaram os visitantes e elucidaram possíveis dúvidas. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Apresentar o curso de Enfermagem da Faccat, apresentando a estrutura 

curricular e física aos alunos do ensino médio da região. Elucidar questões 

inerentes à atividade profissional do enfermeiro. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

Alunos do ensino médio de escolas da região. 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada (início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):   

 

Data: 01,02/10/2013 

O evento foi realizado nos três turnos dos dias supracitados, perfazendo um total de 15 

horas.  

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

Foram recebidos os alunos do ensino médio, os quais buscavam conhecer os cursos para 

tomar sua decisão quanto ao ingresso no ensino superior. O curso de Enfermagem foi 

apresentado em sua estrutura física e curricular, o que viabilizou aos visitantes o contato 

com a realidade de um curso superior da área da saúde. Foi possível contribuir para a 

escolha profissional dos estudantes em questão. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado):  

400 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

400 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 

 

 

 

ATIVIDADE 15: Verificação de Indicadores de Saúde na 3ª Rústica e 

Caminhada Solidária Faccat  

 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

O Curso de Enfermagem da Faccat ofereceu à população participante, tanto atletas quanto 

familiares e amigos que vieram prestigiar o evento, a verificação de Indicadores de Saúde, 

quais sejam: Aferição de Pressão Arterial, medição de relação cintura e quadril e índice de 

massa corpórea. O intuito destas ações foi informar os participantes do evento acerca dos 

principais indicadores de risco para doença cardiovascular e renal, ao mesmo tempo em 

que comparou os dados de cada um com uma tabela de classificação de risco. No 

atendimento, os usuários também receberam orientações para a promoção da saúde e da 

qualidade de vida. 
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Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Informar os participantes que buscaram o estande do curso de Enfermagem acerca dos 

principais riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de risco 

individuais, orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças 

inerentes (diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos promotores da 

promoção, prevenção e qualidade da saúde da população interessada.  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

Atletas e comunidade em geral.  

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

Data: 24/11/2012 

Local: Campus Faccat 

Horário: 08:00 às 12:00h 

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

Como o evento estava relacionado à prática de atividades físicas, nosso curso 

pôde ofertar orientações, relacionando a atividade física como ação 

preventiva ao risco de doença cardiovascular.  

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 
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Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 
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ATIVIDADE 16: Evento Sapiranga  28/09/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 
 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 
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Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 
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ATIVIDADE 17: Mostratec – 23,24/10/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

Foi desenvolvida atividade de apresentação do curso de Graduação Enfermagem, com 

exposição de peças anatômicas e demonstração de ações realizadas pelos alunos em eventos 

nos quais o curso participa. Foi levado o manequim de Reanimação Cardiorrespiratória 

(RCP), assim como o manequim que mostra o corpo humano meio a meio de um lado 

músculos e órgãos internos expostos e do outro lado a pele cobrindo a musculatura do corpo. 

Acadêmicos do Curso de Enfermagem expuseram as características do curso e da atuação 

profissional e orientaram a manipulação dos manequins. 

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

Apresentar o curso de Enfermagem da Faccat, para o público que se encontrava 
no evento, assim como fazer a demonstração através dos manequins de como 
funciona o corpo humano e onde se encontra cada órgão. 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

Alunos, professores e comunidade em geral, tanto de nacionalidade brasileira, quanto 

estrangeira. 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc): 

 

Dias:23,24/10/2013 
Local: Pavilhões da Fenac – Novo Hamburgo 
Horário: dás 13h e 30min às 21h 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

Divulgação dos Curso de Enfermagem 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

100 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

100 
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 18: Escola Braniewo – 27/09/2013 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses): 

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):. 

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 19: Visita a unidade do “Samu” - Taquara 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou 

projeto citado):  Alunos do Ensino médio da região.   

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da 

atividade. Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, 

descrevendo os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

 
 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas 

com a atividade, serviço ou projeto citado):  

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

- 
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Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 

- 
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ATIVIDADE 20: Campanha “Outubro Rosa”  

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Os alunos da Enfermagem Faccat, realizaram no dia 21/10/2013 entre os 

pavilhões D e E  uma alusão ao outubro Rosa, oferecendo informações aos 

acadêmicos da Faccat. Nessa ocasião foram distribuídas fitas rosa e informações 

de como fazer o auto exame da mama.
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Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, serviço 

ou projeto citado acima):  

 

Informar  às pessoas sobre os riscos do câncer de mama, e incentivar que todos façam auto 

exame periodicamente e suspeitando de algo que procurem um médico, pois quando a doença é 

diagnosticada precocemente,  o tratamento se torna mais rápido e eficaz. 

 
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):   

 

Alunos e professores da Faccat 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 21/10/2013  

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

Muitos alunos e professores aderiram à campanha e também puderam sanar dúvidas sobre a 

temática da ação proposta. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

120 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

120 
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Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários que 

contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 21:  
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc):  

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 22: Participação no Congresso Brasileiro de Enfermagem  

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Participação das professoras Claudia Capellari e Dagmar Herberts no 64º Congresso Brasileiro 

de Enfermagem, que teve como tema o empoderamento da Enfermagem na aliança com o 

usuário. A profª Claudia publicou dois trabalhos, um na modalidade pôster (resumo 

expandido) e um na modalidade comunicação oral, intitulados “Risco cardiovascular e 

estresse: identificação de variáveis e atuação do enfermeiro como educador em saúde”. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Atualização na área de enfermagem e educação. 

Divulgação do curso de Enfermagem da Faccat. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

Enfermeiros e estudantes de Enfermagem do Brasil e América Latina. 

  

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc): 

 

Data: de 29/10/2012 a 01/11/2012 

Local: Centro de Convenções da PUC. Porto Alegre, RS. 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

A participação proporcionou a divulgação do curso de Enfermagem junto a lideranças 

representativas da classe, como a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) 

e da ABEn/RS. Além disso, divulgou-se trabalhos científicos realizados por professores e 

acadêmicos do curso, ao mesmo tempo em que as professoras compartilharam experiências e 

atualizaram-se. 

 
 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 23: Assistência de Enfermagem no tratamento de feridas 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Curso ministrado pelas enfermeiras Joseane Brandão dos Santos e Maria Lucia Scola, 

consultoras do Programa de Proteção e Tratamento de Feridas (PPTF), do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, o qual teve como foco principal o papel do enfermeiro no 

tratamento de feridas. 

O desenvolvimento do mesmo contou com uma abordagem inicial, que versou sobre aspectos 

que embasam as ações do enfermeiro na realização de curativos. Assim, tratou-se da 

anatomia e fisiologia da pele, avaliação e classificação das feridas, cicatrização das feridas e 

fatores que interferem a cicatrização. No segundo dia, o curso desenvolveu os aspectos 

fisiológicos do paciente com ferida e princípios gerais do tratamento. Prosseguiu-se com a 

explanação acerca das coberturas atualmente disponíveis e, para cada uma delas, foram 

elencadas a composição, as indicações e contraindicações. Durante todo o curso, foi 

discorrido sobre a importância da figura do enfermeiro na classificação e decisão sobre as 

indicações de coberturas, assim como na capacitação de sua equipe quanto às técnicas 

adotadas para a realização de curativos.  

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Aproximar os acadêmicos dos princípios que norteiam o tratamento de feridas; 

Promover a atualização dos acadêmicos e profissionais de saúde da região nos aspectos que 

dizem respeito a feridas e coberturas. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

 

Acadêmicos de Enfermagem, alunos de cursos técnicos em Enfermagem, técnicos em 

enfermagem, enfermeiros e demais interessados.   

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 20 e 21 de novembro de 2012 

Horário: 19:30 às 22:30h 

Local: Auditório Faccat 
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Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

Houve participação dos acadêmicos de enfermagem da Faccat e de outras instituições, de 

alunos e de profissionais da área da saúde da região.  

Promoveu-se a discussão sobre o papel do enfermeiro na avaliação de lesões de pele e 

tratamento de feridas. Foi possível alcançar o entendimento, já que as explicações 

progrediram desde conceitos mais simples até atingir aspectos complexos envolvidos no 

tema. Assim, tanto estudantes como profissionais puderam beneficiar-se do conteúdo do 

evento.  

Há possibilidade de aplicação na realidade da região, uma vez que os programas públicos 

fornecem muitas das coberturas que foram trazidas e que são benéficas, acelerando o 

processo cicatricial. Desta forma, os maiores beneficiados serão os pacientes nos quais será 

possível aplicar os conceitos, as técnicas e os curativos adequados a cada caso. 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

96 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas 

de forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas 

são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, 

os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos 

do serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

96 
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ATIVIDADE 24:   
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

A convite do Jornal NH, o Curso de Enfermagem da Faccat ofereceu à população participante 

do evento a verificação de Indicadores de Saúde, quais sejam: Aferição de Pressão Arterial, 

medição de relação cintura e quadril e índice de massa corpórea. O intuito destas ações foi 

informar os participantes do evento acerca dos principais indicadores de risco para doença 

cardiovascular e renal, ao mesmo tempo em que comparou os dados de cada um com uma 

tabela de classificação de risco. No atendimento, os usuários também receberam orientações 

para a promoção da saúde e da qualidade de vida. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima): 

 

 Informar os usuários que buscaram o serviço por demanda espontânea acerca dos principais 

riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de risco individuais, 

orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças inerentes (diabetes, 

doença renal), bem como nortear comportamentos promotores da promoção, prevenção e 

qualidade da saúde da população interessada.    

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado):  

 

Comunidade em geral.  

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 24/11/2012 

Horário: 08:00 às 12:00h 

Local: Campo Bom, RS 

 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

Foi possível observar que as pessoas que buscaram o serviço estão preocupadas em manter 

uma vida mais saudável, buscando esclarecimentos sobre os fatores de risco e orientações que 

possam melhorar a sua qualidade de vida.  
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Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

56 atendimentos, sendo 47 mulheres e 9 homens. 

  

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

56 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

- 
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ATIVIDADE 25: Verificação de Indicadores de Saúde na 2ª Rústica e 

Caminhada Solidária Faccat  

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto 

desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

O Curso de Enfermagem da Faccat ofereceu à população participante, tanto atletas quanto 

familiares e amigos que vieram prestigiar o evento, a verificação de Indicadores de Saúde, 

quais sejam: Aferição de Pressão Arterial, medição de relação cintura e quadril e índice de 

massa corpórea. O intuito destas ações foi informar os participantes do evento acerca dos 

principais indicadores de risco para doença cardiovascular e renal, ao mesmo tempo em 

que comparou os dados de cada um com uma tabela de classificação de risco. No 

atendimento, os usuários também receberam orientações para a promoção da saúde e da 

qualidade de vida. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Informar os participantes que buscaram o estande do curso de Enfermagem acerca dos 

principais riscos para doença cardiovascular e renal, identificar potenciais fatores de risco 

individuais, orientar medidas de prevenção do risco cardiovascular e de outras doenças 

inerentes (diabetes, doença renal), bem como nortear comportamentos promotores da 

promoção, prevenção e qualidade da saúde da população interessada.  

 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

 

Atletas e comunidade em geral.  

 

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; 

carga horária; periodicidade; etc):  

 

Data: 25/11/2012 

Local: Campus Faccat 

Horário: 08:00 às 12:00h 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. 

Os resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo 

os benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado): 

 

Como o evento estava relacionado à prática de atividades físicas, nosso curso pôde ofertar 

orientações, relacionando a atividade física como ação preventiva ao risco de doença 

cardiovascular.  
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Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com 

a atividade, serviço ou projeto citado):  

 

43 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma inteiramente gratuitas): 

 

43 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas 

pessoas são atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de 

estudo parciais, os pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem 

parcialmente com os custos do serviço, etc): 

- 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição 

dos beneficiários com gratuidade parcial): 

- 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de 

beneficiários que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela 

entidade): 

- 
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ATIVIDADE 26: Grupo de Pesquisa Neurobiologia do Estresse  

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

O grupo de pesquisa Neurobiologia do Estresse é coordenado pela profª Cármen Marilei 

Gomes. Dele participam alunos dos cursos de Enfermagem e Psicologia, que desenvolvem 

projetos de pesquisa conjuntamente. A pesquisa da qual fazem parte os alunos da enfermagem 

é intitulada “Avaliação do Estresses em Educadores de um município do Vale do Paranhana”, 

a qual foi desenvolvida durante o ano de 2012, nas fases de coleta de dados (1ª etapa), 

intervenção e coleta de dados pós-intervenção. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Realizar pesquisas na área de Enfermagem e Psicologia, que envolvam o tema Estresse. 

Aproximar os acadêmicos das atividades de iniciação científica. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

 

Acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Psicologia da Faccat. 

   

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc): 

 

De março a dezembro de 2012.  

Reuniões semanais realizadas às segundas-feiras, no período vespertino. 

 

Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

Aproximação dos acadêmicos com a pesquisa científica. 

Realização de investigação acerca do estresse e risco cardiovascular, com coleta de dados e 

intervenção nos fatores estressores, em 100 participantes da pesquisa. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

2 (acadêmicos do curso de Enfermagem) 

100 (sujeitos da pesquisa) 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

 

100 (sujeitos da pesquisa) 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 
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ATIVIDADE 27: Reunião de Colegiado 

 
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido 

pela entidade, detalhando o conteúdo desses):  

 

Reunião de colegiado do Curso de Enfermagem, que tratou dos seguintes temas: 

 

- Retomada de temas da reunião anterior; 

- Avaliação integrada/aulas integradas – como estão sendo?; 

- Planejamento de conteúdos; 

- Projetos de pesquisa e extensão; 

- Atividades extracurriculares; 

- Imunização dos alunos; 

- Temas transversais das disciplinas 

- Atividades e eventos do Curso de Enfermagem no decorrer do próximo semestre. 

 

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade, 

serviço ou projeto citado acima):  

 

Avaliação das estratégias pedagógicas adotadas; 

Planejamento de ações conjuntas; 

Planejamento das atividades 2013/1. 

 

Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto 

citado): 

 

Coordenação e professores do curso de Enfermagem Faccat. 

   

Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga 

horária; periodicidade; etc): 

 

Data: 08/11/2012 

Horário: 17:00 às 19:30h 

Local: Coordenação de Enfermagem 
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Resultados obtidos (Informar os resultados obtidos com o desenvolvimento da atividade. Os 

resultados podem ser detalhados de forma quantitativa e/ ou qualitativa, descrevendo os 

benefícios sociais alcançados com a atividade, serviço ou projeto citado):   

 

Discutidas estratégias pedagógicas adotadas, utilização de um caso clínico comum a todas as 

disciplinas, dificuldades dos alunos (em especial interpretação de texto), processo do aprender 

a aprender e da utilização da problematização. 

Relato da profª Cármen sobre as atividades do Grupo de Pesquisa. 

Proposta da Coordenação em realizar Semana Integrada de Enfermagem, da Faccat com os 

Hospitais e demais serviços de saúde da região, em maio de 2013; 

Propostas de temas para as atividades do Curso de Enfermagem para o semestre 2013/1. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a 

atividade, serviço ou projeto citado):  

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de 

forma inteiramente gratuitas): 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita (Informar quantas pessoas são 

atendidas de forma parcialmente gratuita, como as que recebem bolsas de estudo parciais, os 

pacientes atendidos pelo SUS, beneficiários que contribuem parcialmente com os custos do 

serviço, etc): 

 

Percentual da gratuidade parcial (Informar de quanto é a porcentagem da contribuição dos 

beneficiários com gratuidade parcial): 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita (Informar o número de beneficiários 

que contribuem integralmente com os custos do serviço prestado pela entidade): 

 
 


