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Faculdades Integradas de Taquara 

Atividades do Curso de Enfermagem 

Ano 2015 
 

ATIVIDADE: Gincana 

 

  

Gincana da Enfermagem: recepção aos calouros. 

 

Título: Gincana da Enfermagem: recepção aos calouros. 

Descrição: Atividade de recepção aos calouros, organizada e efetivada pelos acadêmicos de 

Enfermagem. 

 

Objetivo: Recepcionar e acolher os calouros de Enfermagem da Faccat. 

 

Público-alvo: Ingressantes do curso de Enfermagem da Faccat em 2015/1. 

 

Período de realização: 02/03/2015 

 

Resultados obtidos: Realizada Gincana de integração, participando professores, alunos 

veteranos e calouros do Curso de Enfermagem. Foram promovidas atividades didáticas, 

provas de conhecimento específico de Enfermagem, busca e reconhecimento de professores, 

dentre outros. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 80 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 80 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita:0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: VISITA TÉCNICA 

 

 

 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem no Centro Histórico Cultural 

Santa Casa e de fronte ao Hospital Santa Rita, pertencente ao 

Complexo Santa Casa de Misericórdia. 

 

Título: Visita Técnica à Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Porto Alegre, RS 

 

Descrição: Visita técnica a um serviço de atendimento hospitalar. 

 

Objetivo: contextualizar o conteúdo teórico-prático abordado em sala de aula e em 

laboratórios de ensino com a realidade vivenciada por profissionais de saúde. Conhecer as 

instalações da unidade hospitalar, receber relatos de experiência dos profissionais deste 

serviço, fortalecendo a práxis na formação acadêmica. 

 

Público-alvo: acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faccat. 

Período de realização: 30 de março de 2015, das 8h 30min às 12h. 
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Resultados obtidos: Os acadêmicos foram recebidos pelo professor da disciplina, Thiago 

da Silva,  enfermeiro desta instituição hospitalar. O mesmo apresentou a estrutura física e de 

equipamentos de que dispõe o serviço, os objetivos do mesmo e os atendimentos de maior 

frequência de realização. Foram visitadas várias unidades de internação clínica e cirúrgica, 

emergência, bloco cirúrgico e ambulatórios. Ainda foi possível acessar o Centro Histórico 

Cultural Santa Casa, que retrata a história desta importante casa de saúde para a capital e 

para o estado do Rio Grande do Sul. Ao longo da visita, foi contextualizado o conteúdo 

teórico com a realidade vivenciada pelos profissionais do serviço hospitalar. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 14 acadêmicos do curso de enfermagem 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 14 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Visita técnica 

 

Acadêmicos de Enfermagem são recepcionados pela Profª Enfª Drª 

Nóris Coimbra Scaglia, no Centro de Pesquisa Clínica da PUCRS. 

 

Acadêmicos de Enfermagem são recepcionados pela Profª Enfª Me 

Edna Jeremias Martins, no Centro de Pesquisa Clínica da PUCRS. 

Título: Visita técnica ao Centro de Pesquisa Clínica da PUCRS. 

 

Descrição: Visita técnica ao Centro de Pesquisa Clínica da PUCRS. 

 

Objetivo: Conhecer as instalações do Centro de pesquisa Clínica, os propósitos e o papel do 

enfermeiro que atua neste ambiente. 

 

Público-alvo: Alunos da disciplina Pesquisa em Enfermagem. 
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Período de realização: 26/03, 01 e 09 de abril de 2015 

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos conheceram as instalações do Centro de Pesquisa, os 

arquivos e laboratórios, bem como tiveram acesso a um protocolo de pesquisa, para 

conhecimento. Também conversaram com as enfermeiras do local sobre seu papel na 

realização das pesquisas. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: INTEGRAÇÃO 

 

 
Acadêmicos e professores confraternizam após o debate em 

aula. 

 

Título: INTEGRAÇÃO INTERDISCIPLINAR PÁSCOA FACCAT 

 

Descrição: Integração das turmas das disciplinas “Maternidade e Paternidade” e “Saúde do 

Adulto” 

 

Objetivo: Fazer com que o aluno reflita sobre a diferença que os profissionais de saúde 

podem fazer na vida de indivíduos e na realidade das comunidades. Refletir sobre o quanto 

seu aprendizado é importante para a instituição, para os professores e para a categoria 

profissional da Enfermagem. Debater acerca do uso das tecnologias leves no cuidado em 

saúde e seu impacto nos resultados obtidos em saúde. 

 

Público-alvo: Acadêmicos das disciplinas “Maternidade e Paternidade” e “Saúde do 

Adulto” do curso de Enfermagem 

 

Período de realização: 31/03/2015 

 

Resultados obtidos: Foi possível integrar reflexões, conteúdos e experiências, 

proporcionando um momento de maior conhecimento e aproximação entre os participantes. 

  

Nº total de beneficiários atendidos: 35 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 35 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: PÁSCOA SOLIDÁRIA 

 
Acadêmicas de Enfermagem, Profª Aline Hennemann, 

Lunalva Elza Schein, Fundadora da Fundação Vinícios 

Schein, e crianças residentes do Lar Padilha. 

 

Título: PÁSCOA SOLIDÁRIA FACCAT/PIAZITO/FUNDAÇÃO VINÍCIOS 

SCHEIN 

 

Descrição: Atividade integrada entre curso de Enfermagem, UBS Piazito e Fundação 

Vinícios Schein, que desenvolveram ação solidária para crianças e comunidade.  

 

Objetivo: Acolher e oferecer momentos de descontração a crianças e familiares que 

buscaram atendimento na UBS Piazito e às crianças moradoras do Lar Padilha, vinculando 

a atividade lúdica ao cuidado em saúde. 

 

Público-alvo: Pessoas da comunidade em geral 

 

Período de realização: 02 de abril de 2015 

 

Resultados obtidos: Participaram deste evento três acadêmicos do curso de enfermagem, 

acompanhados pela professora Aline Hennemann. Houve brincadeiras com desenho de 

coelho no rosto das crianças, distribuição doces, chocolates e recreação com uma pessoa 

fantasiada de coelho da Páscoa. As atividades ocorreram na UBS Piazito, no Lar Padilha e 

estendeu-se ao centro da cidade de Taquara. Aos alunos, além da possibilidade de correlação 

do cuidado com a prática profissional, foi possível participar e exercitar a iniciativa e a gestão 

de eventos. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 150 crianças 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: OFICINAS DE GERENCIAMENTO DO ESTRESSE 

  

 

   
Cartazes de divulgação das atividades desenvolvidas 

 

Título: GERENCIAMENTO DO ESTRESSE 

Descrição: Oficinas de gerenciamento do estresse, coordenadas pela Profª Drª Cármen 

Marilei Gomes, e vinculadas ao Grupo de Pesquisa Neurobiologia do Estresse. Participam 

acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Pedagogia e Psicologia da Faccat. 

Objetivo: O objetivo das atividades foi proporcionar alternativas para o gerenciamento do 

estresse e de cuidado com a saúde geral. Para isto foram realizadas oficinas que 
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possibilitassem a educação em saúde com a finalidade de que as atividades propostas 

pudessem ser replicadas em outros ambientes, como em casa ou no local de trabalho. 

Público-alvo: Professores e funcionários da Faccat, acadêmicos da Faccat e comunidade em 

geral. 

 

Período de realização: Maio a Outubro de 2015 

Resultados obtidos: Dentre as atividades desenvolvidas podemos citar: Oficina de Nutrição, 

Oficina de Alongamento, Oficina de cuidados de saúde no inverno, Oficina de Arterapia, 

Oficina de Dança, Caminhada orientada. As oficinas foram ministradas por Nutricionista, 

Educadora Física, Enfermeira e acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Psicologia da 

Faccat. O projeto mobilizou alguns funcionários da IES, assim como alunos e comunidade. 

Os participantes relatavam a necessidade de realização de projetos que abordassem o tema 

de cuidados com a saúde e gerenciamento do estresse. De um modo geral, os participantes 

demonstravam bastante interesse durante as oficinas e salientavam a motivação em 

incorporar tais práticas de cuidado no seu dia-a-dia. 

Nº total de beneficiários atendidos: 90 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 90 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: OFICINAS DE PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL 

 

 
Cartaz de divulgação das Oficinas de Promoção à Saúde mental e, abaixo, 

Acadêmicos de Enfermagem, Profª Enfª Me. Joannie F. Soares e os participantes 

da oficina: motoristas de ônibus e vans que trazem os alunos à Faccat. 

 

Título: PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL 

 

Descrição: Atividades de Promoção à Saúde Mental, vinculadas à disciplina Saúde Mental 

II e desenvolvidas no formato de oficinas, abordando os seguintes temas: Depressão; 

Gerenciamento do Estresse; Ansiedade; Transtornos Alimentares; Nutrição e Longevidade 

Cerebral.  
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Objetivo: - Estimular a reflexão crítica e o protagonismo do(a) discente na construção de 

conhecimento sobre as ações de Enfermagem em Saúde Mental, respeitando os direitos 

humanos e os aspectos culturais dos indivíduos; - Estimular o(a) discente para a 

aplicabilidade do Processo de Enfermagem nos espaços de cuidado ao indivíduo portador de 

sofrimento psíquico. Fornecer informação sobre temas relacionados à Saúde Mental e sobre 

formas de enfrentamento de determinados transtornos mentais. 

 Público-alvo: Pessoas adultas interessadas nas atividades, sem restrições. 

Período de realização: 08, 15, 22, 29 de maio e 05 de junho de 2015. 

 

Resultados obtidos: As oficinas, coordenadas pela Profª Me Joannie F. Soares e aplicadas 

pelos acadêmicos de Enfermagem do 7º semestre, proporcionaram informações sobre os 

transtornos mentais, além de ferramentas para enfrentamento e prevenção dos problemas 

psíquicos, auxiliando a comunidade a desenvolver a promoção da saúde mental individual e 

coletiva. As oficinas ocorreram na área externa do campus da Faccat, na Sala Espelho do 

Cesep e no Laboratório de Enfermagem. Foram utilizadas dinâmicas de grupo e individuais, 

com uso de música, contos, demonstração e aplicação de técnicas de gerenciamento do 

estresse, dentre outras. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 30 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: LIOS SOLIDÁRIO NA CIDADE DE PAROBÉ, RS 

 
Acadêmicos de Enfermagem atendem à comunidade no Lions 

Solidário. 

 

Título: LIONS SOLIDÁRIO 

 

Descrição: Ação comunitária, promovida pelo Lions Clube de Parobé, RS. O curso de 

Enfermagem participa como colaborador, oferecendo medidas de pressão arterial, IMC e 

relação cintura-quadril, aferidos pelos acadêmicos do curso de Enfermagem, 

supervisionados por um professor enfermeiro. 

 

Objetivo: 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: Comunidade em geral.   

Período de realização: 09 de maio de 2015 

Resultados obtidos: Foi possível atender às pessoas que se dirigiram espontaneamente ao 

estande da Enfermagem, para as quais realizou-se orientação acerca de sua saúde, com 

ênfase na prevenção das doenças cardiovasculares e correlacionadas. A ação de educação 

foi realizada de forma individual, a partir dos dados coletados e sua comparação com a tabela 

de normalidade e diretrizes instituídas para a realidade brasileira e mundial. 

Nº total de beneficiários atendidos: 48 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 48 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto  

 
Acadêmicos de Enfermagem, Profª Enfª Me. Aline 

Hennemann, Lunalva Schein, da a Fundação Vinicios 

Schein, e participantes da atividade: mães, cuidadoras e 

crianças. 

 

Título: I DIA DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA QUEM VIVE CUIDANDO 

 

Descrição: O “I Dia de Atenção Integral para quem Vive Cuidando” foi um projeto 

desenvolvido pelo curso de Enfermagem da Faccat, em parceria com a Fundação Vinicios 

Schein. A atividade foi coordenada pela professora Aline Hennemann, junto dos acadêmicos 

da disciplina de Prática do Cuidado IV. 

 

Objetivo: Oferecer um dia de cuidado, com café da manhã, manicure, massagem, 

cabelereiro e maquiagem, para mulheres que tem filhos com algum tipo de necessidade 

especial ou para as cuidadoras de crianças em situação de vulnerabilidade.  

 

Público-alvo: Mães e cuidadoras vinculadas à UBS Piazito e ao Lar Padilha. 

 

Período de realização: 16 de maio de 2015 

 

Resultados obtidos: Participaram 7 acadêmicos do curso de Enfermagem e uma professora 

que coordenou as atividades. Foram atendidas 20 pessoas, entre mães e cuidadoras. Os 

alunos realizaram a maior parte das atividades, sendo possível atrelar o cuidado à 

afetividade, os quais promovem efeito terapêutico. As mães trouxeram seus filhos, que, 

durante as atividades realizadas, foram cuidados pelos acadêmicos de enfermagem.  
Nº total  de beneficiários atendidos: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto 

 

 

Comunidade participa do Lions Solidário. Acadêmica de Enfermagem orienta participante, 

supervisionada pela Profª Enfª Drª  Nóris Coimbra Scaglia. 

 

Título: Lions Solidário em Morro da Pedra, Parobé, RS 

 

Descrição: Ação comunitária, promovida pelo Lions Clube de Parobé, RS. O curso de 

Enfermagem participa como colaborador, oferecendo medidas de identificação de risco 

cardiopulmonar e doenças do pulmão. Os acadêmicos oferecem educação em saúde à 

comunidade, supervisionados por um professor enfermeiro. 

 

 

Objetivo: Informar acerca das principais doenças que afetam o pulmão, bem como alertar 

acerca dos riscos do tabagismo. 

 

Público-alvo: Comunidade em geral. 

 

Período de realização: 16/05/2015 

 

Resultados obtidos: Foram atendidas 43 pessoas, fornecendo-se orientações de educação 

para a saúde e cessação do tabagismo. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 43 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 43 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: PALESTRA 

 

 

Título: Semana de Enfermagem Hospital Sapiranga 

 

Descrição: Palestra Segurança do Paciente, proferida pelo Prof. Me Thiago da Silva, à 

equipe de Enfermagem do Hospital Sapiranga. 

 

Objetivo: Promover a reflexão acerca das atividades cotidianas inerentes ao exercício da 

Enfermagem e suas correlação com o erro, quase erro e prevenção de eventos adversos. 

 

Público-alvo: Equipe de enfermagem do Hospital Sapiranga 

 

Período de realização: 19 de maio de 2015 

 

Resultados obtidos: Participaram da palestra 32 funcionários da Enfermagem do Hospital 

Sapiranga. A abordagem versou sobre aspectos cotidianos, enfatizando a prevenção de erros 

e eventos adversos, o comprometimento conjunto e a superação da cultura de culpa. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 32 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 32 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento 

 
Programação da SENFF 
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Oficina organizada e realizada pelos acadêmicos de 

Enfermagem: A Essência do Cuidado: um ato humanizado” 

 

 

Título: IV Semana de Enfermagem e III Semana Integrada de Enfermagem da 

FACCAT 

Descrição: A Semana de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e a 

Semana Integrada de Enfermagem são promovidas pelo Curso de Enfermagem da Faccat, 

em parceria com os Serviços de Saúde da região do Paranhana.  

Objetivo: Reunir diferentes instituições de cuidado em saúde, bem como escolas de 

Enfermagem da região, para oportunizar a estudantes e profissionais de enfermagem momentos 

de debate científico e reflexões acerca de temas de interessa para a prática profissional. O intuito 

da realização do evento é congregar os estudantes de Enfermagem de nossa instituição para a 

movimentação quanto à prática de Enfermagem com vistas ao cuidado integral e humano ao 

individuo e comunidade. O curso de Enfermagem da Faccat objetivou, além da realização das 

oficinas e palestras a introdução dos alunos de enfermagem na vivência de trabalhos científicos 

para apresentação oral e apresentação de pôsteres 

 

Público-alvo: Estudantes de enfermagem da graduação, nível técnico, profissionais de 

Enfermagem das diferentes classes (enfermeiros, técnicos e auxiliares), profissionais de 

saúde em geral e demais interessados. 

 

Período de realização: 25, 26, 27 e 28 de maio de 2015. 

 

Resultados obtidos: O evento foi realizado no campus da Faccat e contou com a 

participação de profissionais de saúde e estudantes do Vale do Paranhana. O tema deste ano 

foi "Enfermagem, responsabilidade e cidadania", em alusão à Conferência Nacional de 

Saúde, cujo tema “Saúde Pública de qualidade para cuidar bem das pessoas” foi debatido 

vigorosamente nas esferas municipal, estadual e nacional, durante o ano de 2015. Ao longo 

do evento houve conferências, oficinas, mesas-redondas e apresentação de trabalhos. Para 

conduzir os assuntos, foram convidados enfermeiros e outros profissionais da saúde, na 
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intenção de tornar as discussões transdisciplinares, sem perder o foco da profissão. A 

apresentação de trabalhos na modalidade pôster e comunicação oral coroou o evento, 

totalizando 67 trabalhos apresentados, com produções de alunos e professores do curso, bem 

como de profissionais e de alunos de outras instituições. Com o evento, foi possível lograr 

maior integração entre ensino e serviços, além do que, os estudantes puderam estabelecer 

contatos com trabalhadores de saúde da região. Isto vem ao encontro do propósito do curso 

em aproximar  a realidade de saúde da formação acadêmica.  

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 400 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 400 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Ação 

 

 
Acadêmicos de Enfermagem Maisson Berg e 

Ana Paula Moraes, eleitos representantes 

discentes 

 

Título: Eleição do representante discente do Curso de Enfermagem 

 

Descrição: Eleição do representante discente do Curso de Enfermagem. 

 

Objetivo: Eleger o representante discente do Curso de Enfermagem. 

 

Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faccat. 

 

Período de realização: 16/06/2015 

 

Resultados obtidos: foram eleitos os Acadêmicos de Enfermagem Maisson Berg e Ana 

Paula Moraes como representantes discentes por voto direto e secreto, realizado no 

Laboratório de Enfermagem. 

Nº total  de beneficiários atendidos: 156 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 156 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Curso 

 

 

 
 

Título: Lesões de Pele 

 

Descrição: O curso destina-se a alunos da graduação e profissionais da enfermagem que 

buscam conhecimento teórico-prático em relação a lesões de pele. Curso sobre lesões de 

pele, proposto a conhecer a anatomofisiopatologia do órgão, bem como os cuidados para 

prevenção e tratamento de lesões. 
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Objetivo: Proporcionar a profissionais e estudantes de Enfermagem maior conhecimento 

sobre as lesões de pele, ampliando a qualificação para a prestação de cuidado em 

Enfermagem. 

Público-alvo: Profissionais e estudantes de Enfermagem, tanto de nível médio quanto de 

graduação. 

 

Período de realização: 23 de junho 2015 

Resultados obtidos: Foi possível realizar a capacitação de 13 pessoas, entre profissionais e 

alunos, que puderam acessar às informações mais recentes relacionadas ao tema, o que 

permite qualificar o cuidado ofertado na área da Enfermagem. Os tópicos abordados foram: 

 Conceito de lesões 

 Anatomia e Fisiologia da pele 

 Avaliação das lesões 

 Medicamentos e curativos mais utilizados 

 Principais técnicas de curativos 

 Protocolos de cuidados com lesões 

 Medidas preventivas de lesões 

 Importância da Criação do Grupo de Lesões (intra e extra hospitalar) 

 Atividades simuladas em avaliação e tratamento das lesões 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 13 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 13 
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ATIVIDADE: AULA MAGNA 

 
 

Título: REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE: TRANSFORMAÇÕES NA GESTÃO DOS 

SISTEMAS 

 

Descrição: A aula magna do Curso de enfermagem do segundo semestre letivo de 2015 foi 

intitulada “Redes de Atenção à Saúde: transformações na gestão dos sistemas de atenção 

à saúde”.  

 

Objetivo: Promover o debate acerca das Redes de Atenção em Saúde, sua transformação ao 

longo do processo de consolidação do SUS e de como a gestão impacta no atendimento 

direto ao usuário e no cuidado em saúde. 

 

Público-alvo: Estudantes de enfermagem da graduação, nível técnico, profissionais de 

Enfermagem das diferentes classes (enfermeiros, técnicos e auxiliares), profissionais de 

saúde em geral e demais interessados. 

 

Período de realização: 12 de agosto de 2015,  das 19:30 às 22:30h. 

 

Resultados obtidos: O curso, em seu processo de implantação, vem fortalecendo laços com 

os serviços de saúde da região a partir da realização de práticas e estágios nos cenários de 

cuidado em saúde. O atual momento conflui para que os acadêmicos percebam os processos 

de gestão como fundamentais para a operacionalização do Sistema de Saúde Brasileiro, uma 

vez que disciplinas com este enfoque passam a ser oferecidas pelo curso. Para abordar o 

tema, o convidado foi o médico Luís Claudio Maffacioli, consultor em gestão na saúde na 

serra gaúcha. Durante sua fala, Maffacioli defendeu a necessidade de compreensão da rede 

de atenção em saúde no SUS, sendo premente a integração dos diversos níveis e setores 

relacionados à saúde. Além disso, enfatizou que os profissionais de saúde devem estar 

comprometidos com a própria formação, continuando a formação universitária com cursos 

de pós-graduação. É importante que os profissionais de saúde estejam motivados para seu 

trabalho, defendendo os interesses dos usuários do Sistema de Saúde do país. 

Operacionalizar o SUS e aproximar seus princípios e diretrizes da realidade do cuidado em 

saúde requer profissionais comprometidos, o que pode ser logrado mediante a gestão de 

valores, como a horizontalidade das relações dos atores, visando superar a dicotomia entre 

planejamento e execução das tarefas; e a transparência das relações, fundamentada nos 
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preceitos da democracia. Estes são bons exemplos de como a prática transformadora na 

gestão pode ser positiva nos cenários de cuidado em saúde. 

 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 180 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 180 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto Social 

 
 

Título: Lions Solidário na Comunidade São Roque, Parobé, RS. 

 

Descrição: Ação comunitária, promovida pelo Lions Clube de Parobé, RS. O curso de 

Enfermagem participa como colaborador, oferecendo medidas de identificação de risco 

cardiovascular (pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril), aferidos pelos acadêmicos 

do curso de Enfermagem, supervisionados por um professor enfermeiro. 

 

Objetivo: 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. Quem procurou o 

estande do curso recebeu informações sobre maneiras de se proteger de doenças 

cardiovasculares e dos parâmetros que devem ser observados atentamente na saúde, como 

colesterol ou glicose alterados, obesidade e sedentarismo. 

Público-alvo: Comunidade em geral.   

Período de realização: 29 de agosto de 2015 das 13h às 17h 

 

Resultados obtidos: Os participantes do evento se interessaram 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. 

Aos participantes, foi fornecido um folder contendo seus dados, as tabelas de normalidade e 

orientações para a promoção da saúde e prevenção de doenças cardiovasculares. As atividades 

foram supervisionadas pela Profª Enfª Edna Thaís Jeremias Martins. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 58 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 58 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento 

 

 
Título: Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio 

 

Descrição: Atividade de divulgação e de conscientização sobre a prevenção do suicídio. 

 

Objetivo: Dar visibilidade para a ocorrência do suicídio, um tema que é tabu e que precisa ser 

discutido. Sensibilizar as pessoas para que levem essa preocupação com o sentimento e com a vida 

do outro para dentro de casa e para o local do trabalho. 

 

Público-alvo: alunos, professores e funcionários da Faccat. 

 

Período de realização: 28 de setembro de 2015 

 

Resultados obtidos: No dia de 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do 

Suicídio.  Alunos e professores do Curso de Enfermagem organizaram uma campanha no 

campus, a qual foi realizada no intervalo de aula. As pessoas foram abordadas, explicando-

se o motivo da divulgação: pelos altos índices de suicídio que existem e são pouco 

divulgados, pelo alto índice de suicídio na região da serra gaúcha, pela onda de suicídio entre 

adolescentes que ocorreu na região e pela identificação dos sinais de que uma pessoa planeja 

um suicídio e que precisa ajuda e, além disso, que são os mais próximos os que mais tem 

chance de identificar, por conhecer o comportamento da pessoa. Salientou-se que, quanto 

mais se falar, menos mito e mais auxílio haverá. Foram distribuídos folders informativos. 
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Nº total  de beneficiários atendidos: 250 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 250 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Oficina 

 
Título: Construindo CV Lattes 

 

Descrição: Curriculum Lattes é um currículo elaborado nos padrões da Plataforma 

Lattes, gerida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico).  O Curriculum Lattes é padrão nacional no registro do percurso acadêmico de 

estudantes e pesquisadores do Brasil. Os alunos foram orientados a levar seus certificados 

para inclusão na destes no currículo da Plataforma Lattes. 

 

Objetivo: Orientar a construção do currículo na Plataforma Lattes e exercitar etapas do 

preenchimento, desde o texto de apresentação até as informações adicionais (outras 

informações). Explorar as ferramentas do sistema. 

 

Público-alvo: Discentes da Faccat 

 

Período de realização: 19 de setembro de 2015 por 3 horas 

 

Resultados obtidos: Criação e preenchimento do CV lattes de todos os alunos participantes 

na oficina. Conscientização sobre a importância do CV Lattes, do correto preenchimento e 

da veracidade das fontes. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 14 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 14 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento Comunitário 

 
 

Título: Dia da Escola e Comunidade 

 

Descrição: Evento realizado pela escola Alice Maciel. O Curso de Enfermagem ofereceu 

divulgação sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do Suicídio. 

 

Objetivo: Divulgar informações de educação para a saúde com o tema Suicídio. Promover 

o debate sobre o tema no núcleo escolar e familiar. 

 

Público-alvo: Alunos, professores, pais e demais participantes da Escola Alice Maciel.  

 

Período de realização: 26 de setembro de 2015 

 

Resultados obtidos: 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 dia de 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.  Crianças, 

familiares e professores foram recebidos de forma lúdica, oferecendo-se uma “boca 

Amarela” para lembrar que “Falar é o melhor remédio”. Foram explicados os motivos da 

divulgação: pelos altos índices de suicídio que existem e são pouco divulgados, pelo alto 

índice de suicídio na região da serra gaúcha, pela onda de suicídio entre adolescentes que 

ocorreu na região e pela identificação dos sinais de que uma pessoa planeja um suicídio e 

que precisa ajuda e, além disso, que são os mais próximos os que mais tem chance de 

identificar, por conhecer o comportamento da pessoa. Salientou-se que, quanto mais se falar, 

menos mito e mais auxílio haverá.   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 50 
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Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Oficina 

 
Título: Sinais Vitais 

 

Descrição: Os sinais vitais fazem parte do histórico de enfermagem. A atividade possibilita 

que o estudante de Enfermagem conheça e pratique a aferição dos sinais vitais: temperatura, 

pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e avaliação da dor. Além da 

verificação, aborda-se a necessidade e importância do registro de enfermagem. 

 

Objetivo: Conhecer e/ou aperfeiçoar a técnica de verificação de sinais vitais. Enriquecer o 

conhecimento dos alunos, oferecendo-lhes um espaço de prática de suas habilidades 

profissionais. 

 

Público-alvo: Discentes do curso de Enfermagem da Faccat. 

 

Período de realização: 26 de setembro de 2015 e 14 de Novembro de 2015, 3 horas cada. 

 

Resultados obtidos: Todos os alunos realizaram o exercício da verificação dos sinais vitais 

entre si, bem como o registro dos sinais vitais. 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 38 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 38 

 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento comunitário 

 

 

Título: Dia da Família na Escola João Darcy Rheinheimer 

 

Descrição: Dia comemorativo promovido pela escola João Darcy Rheinheimer, de Igrejinha, 

RS. O curso de Enfermagem da Faccat é convidado a participar, sendo oferecidas orientações 

sobre prevenção do suicídio e identificação de ideação suicida, distribuição de material de 

orientação no formato de folder. Também foram verificados os sinais vitais dos interessados. 

 

Objetivo: Desenvolver atividades de Educação e Promoção da Saúde com o tema Prevenção 

do Suicídio e Identificação da Ideação Suicida. 

 

Público-alvo: Alunos, professores, pais e demais participantes da Escola João Darcy 

Rheinheimer 

 

Período de realização: 03 de outubro de 2015 

 

Resultados obtidos: 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 dia de 10 de setembro é celebrado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.  Crianças, 

familiares e professores foram recebidos de forma lúdica, oferecendo-se uma “boca 

Amarela” para lembrar que “Falar é o melhor remédio” e entregando-lhes um folder 

informativo. Foram explicados os motivos da divulgação: pelos altos índices de suicídio que 

existem e são pouco divulgados, pelo alto índice de suicídio na região da serra gaúcha, pela 

onda de suicídio entre adolescentes que ocorreu na região e pela identificação dos sinais de 

que uma pessoa planeja um suicídio e que precisa ajuda e, além disso, que são os mais 

próximos os que mais tem chance de identificar, por conhecer o comportamento da pessoa. 

Salientou-se que, quanto mais se falar, menos mito e mais auxílio haverá.   

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 42 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 42 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Curso 

 
 

Título: Processo de Enfermagem e a utilização das classificações Nanda/NOC/NIC 

 

Descrição: Curso para enfermeiros e graduandos em Enfermagem, com abordagem de 

conceitos e aplicações das Taxonomias mundialmente aceitas, coordenadas pela North 

American Nursing Association. 

 

Objetivo: Apresentar e aperfeiçoar conceitos e aplicações do Processo de Enfermagem e das 

Taxonomias NNN 

 

Público-alvo: Enfermeiros e graduandos em Enfermagem. 

 

Período de realização:  

 

Resultados obtidos: Participaram da formação seis pessoas. O curso foi ministrado pela 

Profª Me Claudia Capellari e Prof. Me Thiago da Silva. Os conteúdos abordados foram: 
 

1.  Evolução histórica do Processo de Enfermagem 

2. Contexto Brasileiro e Legislação reguladora 

3. O Processo de Enfermagem – História 

4. PE – Definição 

5. As classificações na Enfermagem 

6. Etapas do Processo de Enfermagem 

7. Processo de Enfermagem - Etapas X Classificações 

8. Marcos no desenvolvimento da padronização 

9. Classificações de Enfermagem 

10. Diagnóstico de Enfermagem 

11. Classificação dos Resultados de Enfermagem 

12. Classificação das Intervenções de Enfermagem 
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13. Exercícios – resolução de casos clínicos 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 6 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 6 
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ATIVIDADE: Evento Institucional 

 
 

Título: Conexão Faccat 

 

Descrição: O Conexão Faccat é um grande evento, promovido pela Faccat, em que os alunos 

de ensino médio da região visitam o campus para conhecer os cursos oferecidos pela IES. 

 

Objetivo: Apresentar o curso de Enfermagem da Faccat, realizando a abordagem da 

estrutura curricular e física para os alunos do ensino médio da região. Elucidar questões 

inerentes à atividade profissional do enfermeiro. Realizar demonstração de procedimentos 

realizados pelo enfermeiro. 

 

Público-alvo: Alunos do ensino médio de escolas da região do Vale do Paranhana e 

arredores. 

 

 

Período de realização: 21 e 22 de outubro de 2015 

 

Resultados obtidos: Foram recebidos os visitantes, 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. Os 

acadêmicos e professores do curso de Enfermagem realizaram procedimentos e técnicas 

realizadas pelo enfermeiro, convidando os visitantes a desenvolverem algumas não-

invasivas, como manobras de reanimação cardiopulmonar e imobilização de vítimas. Foi 

possível contribuir para a escolha profissional dos jovens visitantes e cooperar para questões 

de utilidade social, uma vez que os participantes aprenderam alguns passos dos primeiros 

socorros. Ao mesmo tempo, os acadêmicos aprimoraram sua capacidade de comunicação e 

de realização de técnicas.  

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 1500 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1500 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento Comunitário 

 

 
 

Título: Lions Solidário em Santa Cristina do Pinhal, Parobé, RS 

 

Descrição: Ação comunitária, promovida pelo Lions Clube de Parobé, RS. O curso de 

Enfermagem participa como colaborador, oferecendo medidas de identificação de risco 

cardiovascular (pressão arterial, IMC e relação cintura-quadril), aferidos pelos acadêmicos 

do curso de Enfermagem, supervisionados por um professor enfermeiro. 

 

Objetivo: 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. Quem procurou o 

estande do curso recebeu informações sobre maneiras de se proteger de doenças 

cardiovasculares e dos parâmetros que devem ser observados atentamente na saúde, como 

colesterol ou glicose alterados, obesidade e sedentarismo. 
 

Público-alvo: Comunidade em geral. 

 

Período de realização: 24 de outubro de 2015. 

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem puderam esclarecer dúvidas dos 

participantes do evento, os quais se interessaram em verificar os indicadores propostos. Os 

acadêmicos participantes exercitaram a comunicação e iniciativa junto a usuários e 
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comunidade, valendo-se da educação em saúde como norteador na prevenção e tratamento 

das doenças crônicas não transmissíveis, em especial a Hipertensão Arterial, Doença Renal 

Crônica e Insuficiência Cardíaca. A atividade foi supervisionada pela Profª Enfª Edna 

Jeremias Martins. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 55 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 55 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento 

 
 

Título: Mostratec 

 

Descrição: A MOSTRATEC – (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia) é uma feira 

de ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato Salzano Vieira da 

Cunha, na cidade de Novo Hamburgo, RS. Considerada uma das maiores do segmento no 

País.  

 

Objetivo: Apresentação de projetos de pesquisa científica e tecnológica nas diversas áreas 

do conhecimento humano, desenvolvidos por alunos do ensino médio e da educação 

profissional de nível técnico, do Brasil e de outros países, principalmente da América Latina. 

À Enfermagem coube a divulgação, juntamente com outros cursos da Faccat, da IES e do 

próprio curso. 

 

Público-alvo: participantes e visitantes da Mostratec. 

 

Período de realização: 27 e 28 de outubro de 2015 

 

Resultados obtidos: Foi desenvolvida atividade de apresentação do curso de Graduação 

Enfermagem, de seu componente curricular, com exposição de peças anatômicas e vídeos 

inerentes a atividades privativas do enfermeiro. Os manequins em tamanho natural foram 

expostos (de anatomia e de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP)), o que chamou a atenção 

dos transeuntes. Assim, oportunizou-se a apresentação do curso aos interessados, ao passo 

que os acadêmicos de Enfermagem expuseram as características da atuação profissional e 

orientaram a manipulação dos manequins. 

 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 1350 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1350 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 

Percentual da gratuidade parcial: 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 
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ATIVIDADE: Congresso 

 
Título: Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn) 

 

Descrição: Evento anual promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn 

Nacional e, nesta edição, operacionalizado pela ABEn Seção SP. Teve como tema -  “Para 

onde caminha a Enfermagem Brasileira?” 

  

Objetivo: Participação dos alunos em evento científico, oportunizando fortalecimento e 

expansão dos conhecimentos, além da apresentação e publicação de trabalhos produzidos na 

academia. 

 
 

Público-alvo: Profissionais da área da saúde, enfermeiros e acadêmicos de Enfermagem.  

 

Período de realização: 27 a 30 de outubro de 2015 

Resultados obtidos: Participaram do evento 6 acadêmicos do Curso de Enfermagem, os 

quais apresentaram 6 trabalhos em modalidade pôster e apresentação oral. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 6 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto 

 
Título: Novembro Azul 

 

Descrição: Atividades de divulgação sobre a prevenção do câncer de próstata e outras 

doenças que acometem a população masculina. 

 

Objetivo: Oferecer informações acerca do câncer de próstata e outros cânceres que 

comumente acometem a população masculina, utilizando-se orientações verbais e folder 

explicativo. 

 

Público-alvo: alunos, professores e funcionários da Faccat. 

 

Período de realização: 09 de novembro de 2015 

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem organizaram a campanha, orientados 

pela professora Aline Hennemann. Realizaram uma breve encenação e distribuíram folders 

explicativos e preservativos em todas as salas de aula do campus. Muitas pessoas que 

frequentavam o campus na data aderiram à campanha e puderam sanar dúvidas sobre a 

temática proposta. A campanha foi desenvolvida várias salas de aula para que fossem 

atingidos tanto pessoas do sexo masculino quanto feminino. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 600 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 600 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto 

 

 
Título: Novembro Azul 

 

Descrição: Atividade de divulgação sobre as patologias que mais acometem a população 

masculina, realizada no campus da Faccat no dia 19 de novembro, pelos acadêmicos de 

Enfermagem da disciplina Saúde do Trabalhador. Coordenação: Prof. Enf. Me. Gímerson 

Erick Ferreira.  

 

Objetivo: Oferecer informações acerca do câncer de próstata e outros cânceres que 

comumente acometem a população masculina, utilizando-se orientações verbais e folder 

explicativo. 

 

Público-alvo: alunos, professores e funcionários da Faccat que frequentam o campus em 

sábados. 

 

Período de realização: 14 de novembro de 2015 

 

Resultados obtidos: Os acadêmicos de enfermagem organizaram a campanha, orientados 

pelo professor Gímerson Erick Ferreira. Distribuíram folders explicativos e preservativos. 

Convidaram uma professora de educação física, que realizou dinâmicas com os transeuntes, 

bem como breves aulas de zumba. Muitas pessoas que frequentavam o campus na data 

aderiram à campanha e puderam sanar dúvidas sobre a temática proposta. 
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Nº total  de beneficiários atendidos: 180 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 180 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 

 

  



        Recredenciada pela Portaria MEC nº. 1.072, de 26/12/2014, D.O.U. de 29/12/2014 

 

 
Av. Oscar Martins  Rangel, 4500 (ERS 115) – CP 84 – CEP  95600-000 Taquara/RS – Fone: (51) 3541.6600 – Fax: (51) 3541.6626 – www.faccat.br 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

ATIVIDADE: Oficina  

 
Título: Plataforma Brasil 

 

Descrição: A Plataforma Brasil é uma base nacional e unificada de registros de pesquisas 

envolvendo seres humanos para todo o sistema Comitê de Ética em Pesquisa. Ela permite 

que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes estágios - desde sua submissão até 

a aprovação. 

 

Objetivo: Esclarecer os procedimentos adequados em pesquisas que envolvam seres 

humanos. Fazer o cadastro no sistema e exercitar etapas do preenchimento desde processo 

de submissão de projetos de pesquisa na Plataforma Brasil versão 3.0.  

 

Público-alvo: Discentes do curso de Enfermagem da Faccat. 

 

Período de realização: 21 de Novembro de 2015, por 3 horas. 

 

Resultados obtidos: Cadastro e preenchimento de um projeto de pesquisa fictício no sistema 

Plataforma Brasil por todos os alunos participantes. 

 

Nº total de beneficiários atendidos: 20 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Projeto 

 
Título: Outubro Rosa e Novembro Azul  

 

Descrição: Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, realizadas pelo Curso de 

Enfermagem na cidade de Taquara. 

 

Objetivo: Divulgar informações e promover a saúde da população por meio de atividades 

de educação em saúde realizadas junto à comunidade taquarense. 

 

Público-alvo: Moradores da cidade de Taquara, trabalhadores, estudantes e usuários do 

Sistema Único de Saúde. 

 

Período de realização: meses outubro e novembro de 2015. 

 

Resultados obtidos: O Curso de Enfermagem da Faccat realizou parceria com a Prefeitura 

Municipal de Taquara, assumindo as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul do 
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município. Semanalmente, atividades itinerantes ocorreram em Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) e Estratégias da Saúde da Família (ESFs), realizadas por acadêmicos e professores 

da graduação, juntamente com os profissionais de saúde daqueles locais. Outras parcerias 

incluíram o Senac Taquara e Igrejinha e a empresa Famastil, de Gramado. As atividades 

permitiram o alinhamento da proposta a metas internacionais, ao passo que proporcionou a 

atenção à comunidade regional. A postura de escuta ativa da comunidade e construção da 

autonomia dos sujeitos para o cuidado de sua saúde foi uma das metas das ações. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 500 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 500 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Monitoria 

 

Título: Pedal Kids 

 
 

Descrição: Evento organizado e promovido pela turma de Empreendedorismo, do curso de 

Administração da Faccat, para angariar fundos para a Associação de Proteção aos Animais 

de Taquara (Apata). O Curso de Enfermagem da Faccat participou oferecendo aferição de 

Pressão Arterial, Curativos e Primeiros Socorros, caso houvesse necessidade.  

 

Objetivo: Atender a possíveis acidentes ou intercorrências ocorridos no trajeto da prova no 

campus, encaminhando a serviço de saúde mais próximo, caso necessário. 

 

Público-alvo: Crianças e demais participantes do evento. 

 

Período de realização: 22 de novembro de 2015 

Resultados obtidos: Os objetivos foram alcançados, tendo em vista o atendimento aos 

sujeitos que buscaram o estande da Enfermagem da Faccat.  Além disso, houve 6 casos que 

necessitaram de atendimento, através de curativos. Além disso, foi possível a realização de 

atividades interdisciplinares juntamente com os cursos de Pedagogia e Administração, 

integrando ações e conhecimentos. 

Nº total  de beneficiários atendidos: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Evento 

 

Título: Semana do Bebê - Parobé 

 

 
Descrição: Evento promovido pela Prefeitura Municipal de Parobé. A iniciativa é uma 

estratégia de mobilização social, promovida pela Prefeitura, apoiada pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e visa chamar atenção do governo, das famílias e da 

sociedade civil para a importância dos primeiros anos de vida dos bebês. O tema deste ano 

é “O que um bebê precisa para ser feliz?”. 

 

Objetivo: buscar a inclusão das crianças na pauta estratégica dos governos, por meio de 

ações transversais, garantindo o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento saudável de 

crianças de até seis anos.  
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Público-alvo: Famílias, cuidadores e crianças de 0 a 6 anos.  

 

Período de realização: de 23 a 28 de novembro de 2015. 

 

Resultados obtidos: O curso de Enfermagem participou da organização, por meio da 

participação da Profª Me. Aline Carla Hennemann. No Hospital são Francisco de Assis, 

ocorreu uma palestra sobre Primeiros Socorros, com acadêmicos de Enfermagem da Faccat 

e Professora Aline Hennemann. Os públicos alvos foram profissionais da primeira infância, 

enfermeiros e comunidade interessada. Já na Câmara de Vereadores da cidade, ocorreu a 

palestra: A neuroplasticidade e o desenvolvimento da criança, às 13h30min, ministrada pela 

neurocientista, Profª Drª Carmem Gomes. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 250 

 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 250 
 

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 

Percentual da gratuidade parcial: 0 

Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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ATIVIDADE: Consultas de Enfermagem 

 
Consulta e intervenção de grupo utilizando a sala espelho. 

 

Título: Consultas de Enfermagem em Saúde do Trabalhador 

 

Descrição: Consultas de Enfermagem vinculadas à disciplina Saúde do Trabalhador, do 

oitavo semestre de formação da graduação em Enfermagem. 

 

Objetivo: Atender trabalhadores de Taquara e região, mediante consultas de enfermagem, 

com propósito de acolhimento e educação para a saúde. 

 

Público-alvo: Trabalhadores de Taquara e região de abrangência da IES 

 

Período de realização: setembro a novembro de 2015 

 

Resultados obtidos: O Curso de Graduação em Enfermagem da Faccat, nas atividades da 

disciplina Saúde do Trabalhador, passou a oferecer consultas de Enfermagem, individuais 

e coletivas, abordando aspectos relativos ao trabalho e educação para a saúde, desde 

setembro de 2015.  

Como um dos propósitos do trabalho universitário é dar respostas às necessidades em saúde 

encontradas regionalmente, colocamos as atividades à disposição dos trabalhadores para 

atender a possíveis demandas. Assim, o propósito foi desenvolver atividades de auxílio à 

promoção da saúde e à adoção de práticas promotoras do bem-estar e da melhora da 

qualidade de vida. Além disso, as atividades contribuem para que os trabalhadores adotem 

uma postura proativa em relação à sua saúde. 

Na intenção de tornar o trabalho interdisciplinar, a agenda de consultas é aberta no Espaço 

de Cuidado e Promoção da Saúde, que funciona nas dependências da Faccat, junto ao Cesep 

e, portanto, vinculado ao Curso de Psicologia. 

Com este campo de práticas e recebendo a comunidade no campus, o Curso de Enfermagem 

contribui para atender à missão institucional, que diz respeito à cidadania e responsabilidade 

social. 

 

Nº total  de beneficiários atendidos: 25 

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25 


