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

ATIVIDADES CURSO DE ENFERMAGEM FACCAT
ANO 2012
ATIVIDADE 1: Trote Solidário
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto
desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Com a participação dos alunos veteranos, foi realizada uma recepção aos novos acadêmicos
do curso de enfermagem, na qual foi sugerido que se trouxesse dois litros de leite, no intuito
de realizar doação a uma instituição de caridade.
Os que trouxeram a doação ficaram no papel de expectadores, enquanto àqueles que não
trouxeram foi aplicado o trote. O trote foi feito mediante a realização de alguns curativos
fictícios, com o intuito de demonstrar um pouco da profissão.
Foram arrecadados 60 litros de leite, os quais foram destinados ao Lar Santa Bárbara. O
mesmo é uma casa de repouso, mantida pela Prefeitura Municipal, que abriga tanto idosos
quanto portadores de doenças psiquiátricas, provenientes da comunidade carente de
Taquara.

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Acolher os calouros do curso de Enfermagem e realizar, com isto, ação solidária, a fim de
beneficiar uma instituição de caridade.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos ingressantes no curso de Enfermagem da Faccat.
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Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 12/03/2012
Horário: 20:00 – 22:00
Local: 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):
Foi possível realizar a acolhida dos novos alunos do curso, ao mesmo tempo em que foram
beneficiadas as pessoas residentes na casa de repouso.
Houve a doação de 60 litros de leite que, segundo a responsável pela entidade, seria
suficiente para suprir as necessidades do produto em 20 dias.
Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):
41: 32 alunos e 9 residentes do Lar
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):
41
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: Ação Alegria
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
A internação hospitalar pediátrica é uma experiência muitas vezes dolorosa e potencialmente
traumática, tanto para a criança quanto para os cuidadores. Assim, estimulados pela proposta
de desenvolvimento de atividade para a I Semana da Enfermagem da Faccat, um grupo de
acadêmicos do terceiro semestre reuniu-se e, identificados com o tema, decidiram realizar
visita a crianças hospitalizadas, caracterizados como palhaços, em atividade chamada “Ação
Alegria”. Para tal, solicitou-se autorização da gerência de enfermagem. Aos pais foi
solicitada autorização mediante um Termo, assinado em duas vias, uma entregue aos
cuidadores e a outra ficando em posse o grupo.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Promover o brincar no ambiente hospitalar como recurso terapêutico, ao mesmo tempo em
que se incentiva a práxis e a utilização da diversidade de recursos terapêuticos por
acadêmicos da graduação em Enfermagem.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Crianças hospitalizadas na ala pediátrica do Hospital São Francisco de Assis, Parobé, RS.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 18/04/2012
Horário: 14 às 17h
Local: Hospital São Francisco de Assis, Parobé – 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):
Como primeira experiência acadêmica, as alunas envolvidas apresentavam expectativas
acerca da impressão que causariam. Surpreendeu o grupo a calorosa recepção da equipe de
enfermagem, bem como o impacto da sua presença junto às crianças. Inicialmente, a
presença dos “palhaços” foi vista pelos infantes com receito, provocando, inclusive, choros.
Após um tempo, a interação ficou mais efetiva e as crianças puderam brincar de fato,
expandindo o cenário da imaginação. Assim, foram distribuídos brinquedos, balões e
desenhos para colorir. A iniciativa foi elogiada pelos pais e pela equipe de enfermagem, o
que serviu de estímulo ao grupo. Pôde-se apreender que o brincar no ambiente hospitalar
pode ser considerado atividade terapêutica, pois alivia o estresse advindo da doença, levando
a criança a desenvolver atividades fundamentais para seu desenvolvimento. Para o grupo, a
expectativa foi alcançada, pois se pôde levar alegria a crianças que, naquele momento,
passavam por dor, prostração, abatimento e cansaço pelo tempo de internação.
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Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):
7
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):
7
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: Artematuridade e Tenda dos Milagres
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
O evento Artematuridade foi promovido pelo Centro de Arte e Cultura da Faccat. No mesmo,
acontece exposição de artesanato, feira de produtos coloniais e apresentação de danças.
Ocorre também a tenda dos milagres, na qual se faz a troca-troca de livros.
O Curso de enfermagem se fez presente, oferecendo verificação de indicadores de saúde,
como aferição de pressão arterial, medição da relação cintura-quadril e índice de massa
corpórea. A atividade foi prestada por acadêmicos do curso, supervisionados por um
professor responsável.
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):
Grupos de terceira idade.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 04/05/2012 e 05/05/2012
Local: Campus Faccat
O evento foi realizado nos dias 04 e 05 de maio de 2012, no período noturno e matutino,
respectivamente, perfazendo um total de 8 horas.
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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):

104
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

104
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):

-

7

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

ATIVIDADE 4: Evento Gospel
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):
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: 12/05/2012
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: Parque da Oktoberfest, 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):
Com a atividade, foi possível:
-Identificar fatores de risco individuais dos usuários para doença cardiovascular e renal;
-Orientar os usuários acerca dos fatores de risco individuais e das medidas preventivas da
doença cardiovascular e renal, bem como da promoção da saúde;
-Encaminhar os usuários identificados como portadores de fatores de risco eminente (p. ex.:
hipertensos) para sua unidade de saúde de referência, a fim de dar seguimento ao cuidado,
amparado pela equipe de saúde;
-Oportunizar aos acadêmicos do curso de Enfermagem a proximidade com a realidade, uma
vez que os mesmos puderam aplicar conceitos e práticas vistos em sala de aula, fortalecendo
a práxis e o vínculo com a comunidade.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

117
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

117
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 5: I Semana de Enfermagem
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto
desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
O mês de maio é tradicionalmente alusivo às comemorações da área da Enfermagem, já
que o dia do Enfermeiro é em 12 de maio. Por isso, o curso de Enfermagem da Faccat
promoveu a I Semana da Enfermagem, que ocorreu nos dias 14 e 15 de maio de 2012. O
tema norteador da mesma foi a Atuação do Enfermeiro nos cenários de saúde.
Além dos acadêmicos de enfermagem da Faccat, foram convidados profissionais de
enfermagem da região por meio de folders enviados aos serviços e secretarias de saúde.
O evento teve início no dia 14, quando realizou-se uma mesa redonda, a qual contou com
a participação de enfermeiros da região, no intuito de debater “A diversidade da atuação
do enfermeiro nos cenários da saúde”. As discussões foram muito ricas, uma vez que os
participantes da mesa atuavam em locais diversos, ampliando a visão e o entendimento,
principalmente dos acadêmicos, acerca das possibilidades de atuação profissional.
Fizeram parte da mesa os enfermeiros:
- Micheli Scolari Rossetto, Mda, Enfermeira de ESF da Prefeitura Municipal de
Sapiranga.
- Graciele Nonemmacker, Enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Bom
Jesus/Sistema Mãe de Deus –Taquara.
- Márcia Koja Breigeiron, Drª, docente da Escola de Enfermagem – UFRGS.
- Alessandra Vicari, Me, Membro da Equipe de Transplante Renal do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA).
- Michele Tolfo Flores, Esp., Coordenadora do Pronto Atendimento 24 horas de Novo
Hamburgo.
No dia 15 ocorreu a sessão pôster, na qual os inscritos apresentaram seus trabalhos. Houve
publicações tanto de profissionais da região quanto de acadêmicos do Curso. No mesmo
dia, num segundo momento, houve a palestra “A segurança do paciente na formação
profissional: subsídios para o cuidado integral e seguro”. A mesma foi proferida por
Thiago da Silva, Mdo, enfermeiro da Santa Casa de Porto Alegre.

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Debater as possibilidades de atuação do Enfermeiro nos cenários de saúde, ampliando o
olhar dos acadêmicos de Enfermagem da Faccat acerca do papel do Enfermeiro nos
serviços de saúde.
Possibilitar discussão acerca do papel do enfermeiro na segurança do paciente.
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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 e enfermeiros.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 14 e 15 de maio de 2012
Local: Auditório Faccat
Horário: 19:30 às 22:30h
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):
Inscreveram-se no evento 105 pessoas.
Foi possível debater acerca das diversas possibilidades de atuação do enfermeiro, ao
mesmo tempo em que se salientou a importância deste membro da equipe de saúde no
cuidado ao paciente. Neste contexto, foi discutida a ação fundamental do enfermeiro na
segurança do paciente e em diversos aspectos em que há necessidade de atentar para este
fator, tanto no cenário hospitalar quanto na saúde coletiva.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com
a atividade, serviço ou projeto citado):
105
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são
atendidas de forma inteiramente gratuitas):
105
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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 6: Ações alusivas à I Semana de Enfermagem e à Semana
de Ciências Contábeis, nos dias 16, 17, 21 e 22 de maio de 2012
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Aproveitando as atividades alusivas ao Dia do Enfermeiro (12 de maio) e do Dia do
Contador (25 de abril), os Cursos de Enfermagem e Ciências Contábeis promoveram a
verificação de indicadores de saúde no campus. A atividade foi realizada no hall dos prédios
B e C, e D e E, durante quatro noites. Enquanto acadêmicos e professores do Curso de
Ciências Contábeis construíram uma planilha de dados e realizaram os registros, os alunos e
professores do Curso de Enfermagem realizaram a verificação dos indicadores, quais sejam:
pressão arterial, índice de massa corpórea e relação cintura-quadril. Ao final da verificação,
os dados de cada usuário foram enviados por e-mail, para consulta individual.
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):
Acadêmicos da instituição, professores e funcionários.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 16, 17, 20 e 21 de maio de 2012
Local: Campus Faccat
Horário: 19:00 às 22:30h
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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):
Com a atividade, foi possível:
- Integrar os cursos de Enfermagem e Ciências Contábeis;
-Identificar fatores de risco individuais dos usuários para doença cardiovascular e renal;
-Orientar os usuários acerca dos fatores de risco individuais e das medidas preventivas da
doença cardiovascular e renal, bem como da promoção da saúde;
-Encaminhar os usuários identificados como portadores de fatores de risco eminente (p. ex.:
hipertensos) para sua unidade de saúde de referência, a fim de dar seguimento ao cuidado,
amparado pela equipe de saúde;
-Oportunizar aos acadêmicos do curso de Enfermagem a proximidade com a realidade, uma
vez que os mesmos puderam aplicar conceitos e práticas vistos em sala de aula, fortalecendo
a práxis.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

204
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

204
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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 7: Sábado Show: Jornal NH na cidade de Igrejinha
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):
Demanda espontânea de Igrejinha e região.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 02/06/2012
Horário: 08:00 às 12:00h
Local: Rua Coberta, 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):
Com a atividade, foi possível:
-Identificar fatores de risco individuais dos usuários para doença cardiovascular e renal;
-Orientar os usuários acerca dos fatores de risco individuais e das medidas preventivas da
doença cardiovascular e renal, bem como da promoção da saúde;
-Encaminhar os usuários identificados como portadores de fatores de risco eminente (p. ex.:
hipertensos) para sua unidade de saúde de referência, a fim de dar seguimento ao cuidado,
amparado pela equipe de saúde;
-Oportunizar aos acadêmicos do curso de Enfermagem a proximidade com a realidade, uma
vez que os mesmos puderam aplicar conceitos e práticas vistos em sala de aula, fortalecendo
a práxis e o vínculo com a comunidade.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

135
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

135
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: Visita Técnica ao Laboratório de Anatomia – Ulbra
Canoas
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
A visita técnica foi realizada a pedido dos alunos dos cursos de Enfermagem e Psicologia, os
quais desejavam conhecer um laboratório que contasse com material biológico. O laboratório
escolhido foi o da Ulbra Canoas. A visita pelo laboratório contou com explicação por parte
dos técnicos do laboratório, além da atividade “Pesque”, em que os alunos “pescam” os ossos
de uma caixa e montam o esqueleto humano.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Proporcionar aos acadêmicos dos cursos de Enfermagem e Psicologia o contato com peças
anatômicas biológicas.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos dos cursos de graduação em Enfermagem e Psicologia da Faccat.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 15 de junho de 2012
Local: Laboratório de Anatomia da Ulbra Canoas, RS
Horário: 14:00 às 17:00h
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):
Foi proporcionado o contato dos acadêmicos com peças biológicas anatômicas, realizando-se
um contraponto com a literatura e com as peças sintéticas disponíveis em nossa instituição.
Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

15
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):

15
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: Planejamento Docente 2012/2
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Reunião de colegiado de curso, que tratou dos seguintes temas:
- Aplicação do cuidado corporal nas disciplinas introdutórias, principalmente Anatomia e
Fisiologia
- Retomar o que cada disciplina propõe e integrar atividades
- Avaliação integrada, datas de avaliação, critérios estabelecidos que devam constar no plano
de ensino, data de SG
- O que se pode oferecer de projeto de pesquisa
- Pesquisa – proposta de criação de núcleo
- Semana da Enfermagem
- Atividades do Curso de Enfermagem no decorrer do ano letivo
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Planejamento docente 2012/2.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Coordenação e professores do Curso de Enfermagem da Faccat.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 05 de julho de 2012
Local: Coordenação Enfermagem Faccat
Horário: 14:00 às 18:00h
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):
Foram organizadas as atividades do Curso de Enfermagem para o semestre 2012/2, bem
como discutida a transversalidade dos temas cuidado e Enfermagem nas disciplinas. Quanto
ás atividades de pesquisa, a profª Cármen M. Gomes expôs as atividades do Grupo
Neurobiologia do Estresse, em que está sendo desenvolvida pesquisa que integra os Cursos
de Enfermagem e Psicologia.

22

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

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: Feira das Profissões do Colégio Santa Teresinha
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):
Feira das profissões do Colégio Santa Teresinha
Data: 16/07/2012
Local: Colégio Santa Teresinha – Taquara, RS
Hórario: 9:00 às 12:00
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.
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Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):
150
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

150
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: Sábado Show: Jornal NH na cidade de Araricá
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):
Demanda espontânea da comunidade de Araricá e região.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 18/08/2012
Horário: 08;00 às 12:00h
Local: Araricá, RS

26

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

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):
Com a atividade, foi possível:
- Identificar fatores de risco individuais dos usuários para doença cardiovascular e renal;
- Orientar os usuários acerca dos fatores de risco individuais e das medidas preventivas da
doença cardiovascular e renal, bem como da promoção da saúde;
- Encaminhar os usuários identificados como portadores de fatores de risco eminente (p. ex.:
hipertensos) para sua unidade de saúde de referência, a fim de dar seguimento ao cuidado,
amparado pela equipe de saúde;
- Oportunizar aos acadêmicos do curso de Enfermagem a proximidade com a realidade, uma
vez que os mesmos puderam aplicar conceitos e práticas vistos em sala de aula, fortalecendo
a práxis e o vínculo com a comunidade.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

103
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas
de forma inteiramente gratuitas):

103
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
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.
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: 24/08/2012
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):

143
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são
atendidas de forma inteiramente gratuitas):

143
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 14: Apresentação de trabalho na Jornada Científica da
Psicologia – Faccat
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto
desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Apresentação do trabalho “Estresse e suas consequências para a saúde: Uma avaliação do
risco cardiovascular em educadores de um município do Vale do Paranhana (RS)”, pela
acadêmica do curso de Enfermagem Valquíria Jardim, sob a orientação da Profª Drª
Cármen Marilei Gomes.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Apresentar pesquisa realizada pelo Grupo Neurobiologia do Estresse, do qual fazem parte
alunos dos cursos de Psicologia e Enfermagem.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos e profissionais da saúde.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 28 de agosto de 2012
Local: Campus Faccat – Sala E 201
Horário: 19:30 às 22:30h
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 pesquisa e resultados parciais foram apresentados, divulgando o trabalho dos
acadêmicos e professores do curso.
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 14: Aula Magna - Preceitos Éticos e suas Implicações na
Prática da Enfermagem
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto
desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Aula Magna do semestre 2012/2, em que o Presidente do Conselho Regional de
Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren), Ricardo Rivero, explanou acerca das
implicações éticas na prática da Enfermagem.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Abordar os preceitos éticos envolvidos no exercício profissional do Enfermeiro e equipe
de Enfermagem, enfocando o ponto de vista da entidade de classe. Enfatizar a importância
do debate envolvendo tais pressupostos na formação dos futuros Enfermeiros.
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: 03/09/2012
Horário: 19:30 às 22:30h
Local: Auditório Campus 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):
Alcançou-se a reflexão crítica do tema mediante apresentação de cenários que ilustraram a
prática profissional e diferentes condutas, pautadas em valores oriundos tanto da formação
profissional, quanto dos cenários e condições de trabalho nos quais estão inseridos
enfermeiros e equipe de Enfermagem. Outras considerações também foram feitas à luz do
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e Lei do Exercício Profissional.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com
a atividade, serviço ou projeto citado):
97
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são
atendidas de forma inteiramente gratuitas):
97
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 15: 4º Campus em Canto
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):
Data: 22/09/2012
Horário: 07:30 às 13:30h
Local: Auditório do Campus 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):
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):
125
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são
atendidas de forma inteiramente gratuitas):

125
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 16: Cuidado na Imobilização e na extricação de vítimas de
trauma
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto
desenvolvido pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
O tema foi desenvolvido por profissionais do Serviço Móvel de Urgência e do Corpo de
Bombeiros de Taquara, RS. Além do modo teórico, que foi ministrado no auditório,
ocorreu atividade prática ao ar livre, ao lado do palco aberto do campus da Faccat. Neste
segundo momento de atividade, os participantes puderam observar a operação de
imobilização e extricação (retirada da vítima de locar onde a mesma não possa, por si só,
fazê-lo) de vítimas do trauma, em cenário preparado para tal, em uma situação fictícia. Os
bombeiros utilizaram o desencarcerador, enquanto os profissionais do SAMU
encaminharam as supostas vítimas, imobilizadas, para o veículo de transporte. O cenário
foi composto por carros capotados e batidos (provenientes do pátio do Detran de
Taquara), da unidade móvel do SAMU e da unidade de resgate dos Bombeiros. Alguns
participantes foram convidados a fazer o papel de vítima e, após a demonstração, tiveram
a oportunidade de desenvolver técnicas de imobilização e extricação, acompanhados dos
profissionais supracitados.

Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Oferecer aos alunos e interessados da comunidade, de forma gratuita, capacitação nas
técnicas de imobilização e extricação de vítimas do trauma.
Integrar os profissionais da comunidade às atividades do Curso de Enfermagem.
Oportunizar aos acadêmicos a vivência de situações passíveis de ocorrência em sua futura
prática profissional.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos do Curso de Enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e
comunidade em geral.
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Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):

Data: 25/09/2012
Horário: 19:30 às 22:30h
Local: Auditório e área externa do Campus 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):
A realização da oficina proporcionou o desenvolvimento da práxis, o que é fundamental
na formação dos futuros enfermeiros. Além disso, houve integração da comunidade ao
campus da Faccat, que se deu mediante a participação de profissionais do Corpo de
Bombeiros e do SAMU como ministrantes, ao mesmo tempo em que diversos
profissionais dos serviços de saúde da região estiveram presentes como participantes. Foi
uma oportunidade de aproximação do Curso de Enfermagem com a comunidade, em que
os benefícios poderão ser expressos no atendimento prestado às vítimas de acidentes, as
quais são diariamente atendidas nos serviços da região.
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Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com
a atividade, serviço ou projeto citado):
123 participantes.
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são
atendidas de forma inteiramente gratuitas):
123
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 17: Apresentação trabalho na X Mostra Iniciação
Científica da Faccat
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Apresentação do trabalho “Uma avaliação dos fatores de risco para doença cardiovascular em
professores estressados de um município do Vale do Paranhana”, pela aluna Ana Paula de
Moraes, que divulga resultados parciais de pesquisa realizada pelo grupo Neurobiologia do
Estresse, coordenado pela Profª Cármen Marilei Gomes.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Divulgar pesquisa de iniciação científica.
Aproximar o acadêmico das atividades de produção científica.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos e profissionais da saúde e educação.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):
Data: 01 a 06 de outubro de 2012
Horário: 19:30 às 22:30h
Local: Auditório do campus 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):
Foi divulgada pesquisa realizada em caráter de iniciação científica, que divulgou resultados
parciais. A mesma promoveu aproximação da aluna com um dos eixos da formação
acadêmica, ao mesmo tempo em que incentiva a oratória e comunicação, ao apresentar
trabalho na modalidade oral.
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 18: Apresentação trabalho no XII Salão de Iniciação
Científica da PUC
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Participação da aluna Valquíria Jardim no XII Salão de Iniciação Científica da PUC, no qual
apresentou o trabalho “Estresse e risco cardiovascular em educadores de um município do
Vale do Paranhana (RS). O mesmo divulga resultados parciais de pesquisa realizada pelo
grupo Neurobiologia do Estresse, coordenado pela Profª Cármen Marilei Gomes.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Divulgar pesquisa de iniciação científica.
Aproximar o acadêmico das atividades de produção científica.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos e professores vinculados a pesquisa de iniciação científica.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim;
carga horária; periodicidade; etc):.
Data: 04 de outubro de 2012
Local: PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, RS
Horário: 19:00 às 22:30h
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 divulgada pesquisa realizada em caráter de iniciação científica, que divulgou resultados
parciais. A mesma promoveu aproximação da aluna com um dos eixos da formação
acadêmica, ao mesmo tempo em que incentiva a oratória e comunicação, ao apresentar
trabalho na modalidade oral.
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 19: Conexão Faccat
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 da região.
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: 09 e 10 de outubro de 2012
Local: Campus Faccat
O evento foi realizado nos três turnos dos dias supracitados, perfazendo um total de 15
horas.
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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):
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):

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 20: 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):
A escola municipal desenvolveu atividade alusiva ao Dia da Família. No dia, os alunos da
escola apresentaram peças teatrais, musicais e de poesia. Além disso, algumas turmas
demonstraram atividades trabalhadas em sala de aula, como o projeto da alimentação saudável.
Neste, era oferecido aos participantes um palito com cubos de frutas. Outras atividades também
incluíram brincadeiras, pinturas na face, exposição de livros e de produtos coloniais. O curso de
Enfermagem teve a participação com o propósito em oferecer verificação de Indicadores de
Risco de doenças Cardiovasculares, como aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea
e medição relação cintura-quadril.
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: 20/10/2012
Horário: 08:00 – 12:00h
Local: Escola Alice Maciel - Taquara, 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):
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):

35
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de
forma inteiramente gratuitas):

35
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: Palestra: Imunização para profissionais da saúde
Descrição (Informar, uma a uma, as atividades/ serviços ou o nome do projeto desenvolvido
pela entidade, detalhando o conteúdo desses):
Foi abordado o tema da imunização, norteado pelas normativas do Ministério da Saúde. O
tema versou sobre os principais aspectos que devem ser de domínio dos profissionais de saúde,
como calendário vacinal, acondicionamento de vacinas, reações adversas, indicações e
contraindicações dos diferentes tipos de imunobiológicos.
Objetivo (Informar o objetivo que se pretendeu alcançar com a realização da atividade,
serviço ou projeto citado acima):
Informar os acadêmicos e demais interessados sobre os aspectos primordiais envolvidos na
imunização e controle de endemias.
Público Alvo (Informar qual é o público ao qual se destina a atividade, serviço ou projeto
citado):
Acadêmicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e estudantes da área da saúde da região.
Período de realização (Informar o período em que a atividade foi realizada início e fim; carga
horária; periodicidade; etc):
Data: 23/10/2012
Horário: 19:30h às 22:30h
Local: Campus 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):
Promoveu-se discussão sobre imunização, desde o desenvolvimento das vacinas, até os
impactos gerados pela imunização em massa, principalmente no controle de endemias. Ainda,
debateu-se sobre casos especiais, em que a vacinação é contraindicada e, portanto, quando
deve-se lançar mão de outros meios para a proteção do indivíduo. Neste contexto, salientou-se
o papel do enfermeiro como controlador e promotor da imunização populacional.

Nº total de beneficiários atendidos (Informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a
atividade, serviço ou projeto citado):

60
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita (Informar quantas pessoas são atendidas de
forma inteiramente gratuitas):

60
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.
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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):
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):

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 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):
-
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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):

96
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ATIVIDADE 24: Sábado Show: Jornal NH na cidade de Campo Bom
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
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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 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.

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
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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):
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):

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.
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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):
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)
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):
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