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1. ATIVIDADES INTERNAS E INTEGRAÇÃO
ACADÊMICA

6

1.1 Recepção aos calouros
Título da Atividade: Recepção aos calouros do curso de Enfermagem
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari e Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Os novos acadêmicos das Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat) foram recebidos com uma grande integração. Com cartazes de “Procuram-se
alunos”, cada calouro foi recebido pelos veteranos e representantes dos cursos escolhidos,
formando desta forma, o começo de uma amizade. A atividade marcou o início das aulas deste
semestre. Após a integração inicial, o Centro de Eventos foi o palco de outras ações de
integração e também da explanação do funcionamento da instituição de ensino, além da
palestra sobre o Portal do Aluno, parceria Google, sistemas de notas e documentos, entre
outros assuntos. A conversa com os novos acadêmicos foi realizada pelo diretor-geral da
Faccat, Delmar Backes; pela vice-diretora de Graduação, Carine Backes Dörr; pelo
coordenador dos cursos de Design, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, Augusto
Parada; e funcionários da Instituição.
Após a fala institucional, os calouros do Curso de Enfermagem foram acolhidos pelo NDE e
representantes discentes do curso, para tratar de assuntos específicos.
Objetivo: Apresentar a Faccat e o curso aos alunos novos, bem como algumas
funcionalidades. Proporcionar maior entrosamento entre os alunos.
Público-alvo: Novos acadêmicos da Faccat com ingresso 2019/1.
Período de Realização: 25/02/2019 e 22/07/2019
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Resultados obtidos: Maior entrosamento entre os alunos, com o desenvolvimento do
sentimento de pertencimento à instituição. Além de tirar dúvidas sobre o curso.
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Registro da recepção aos calouros, de 25/02/2019.

Registro da recepção aos calouros, de 22/07/2019
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1.2 Colação de grau
Título da Atividade: Formatura da 3ª Turma de Enfermagem
Período de Realização: 15/03/2019
Local de Realização: Centro de Eventos da FACCAT

Em pé, E>D – Profª Claudia Capellari, Naiara dos Santos, Ângela Piaia, Profª Vilma dos Santos, Diana
Dorig, Vilmar Manzoni, Joziane Graziela da Silva, Profª Edna Martins, Vanderleia Benet, Taciana Kerchner.
Sentadas: Karla Martins, Profª Monique Vargas, Profª Mariele Ribeiro, Priscila Subtil, Jucilene Oliveira da
Silva e Profª Ana Paula Vanz.
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1.3 Integração e vínculo com egressos
Título da Atividade: Sarau dos Egressos
Descrição da Atividade: Na busca pelo estreitamento de laços e manutenção do contato com
os egressos do curso, foi enviado um questionário eletrônico aos mesmos, a fim de mapear
as características de trabalho, empregabilidade, área de atuação, dentre outros aspectos. Por
meio de um grupo de Whatsapp, criado pela coordenação, foram incluídos todos os egressos
do curso, passando a comunicar-se por esta ferramenta.
O instrumento de coleta de informações foi preenchido por meio do link
https://forms.gle/LdQVqvYQwYAK52T49 e as respostas podem ser consultadas na sequência
deste relato.
Além disso, em 22/04/19, ocorreu o primeiro Sarau dos Egressos da Enfermagem, momento
em que docentes do curso acolheram os egressos na livraria da Faccat, com música ao vivo.
Passando uma caixinha de perguntas, o momento contou com uma conversa sobre os
desafios e conquistas da vida de enfermeiros. Foi o momento de “voltar pra casa” e contar
como estão os desafios e conquistas da vida de enfermeiros.

Resposta dos egressos, conforme formulário enviado pela coordenação do curso de Enfermagem.
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Registros do Sarau dos Egressos Faccat
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1.4 Integração com egressos
Título da Atividade: Reencontro da 1ª Turma de Egressos do curso de Enfermagem Faccat
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Na busca pelo estreitamento de laços e manutenção do contato com
os egressos do curso, foi realizado o primeiro encontro de egressos. O contato partiu através
do grupo de Whatsapp, criado pela coordenação. Foram incluídos todos os egressos do curso,
passando a comunicar-se por esta ferramenta.
Objetivo: Promover estreitamento de laços e manutenção do contato com os egressos do
curso.
Público-alvo: Egressos da 1ª Turma de Egressos do curso de Enfermagem
Período de Realização: 24/04/2019
Local de Realização: Raft e Adventure, em Três Coroas
Resultados obtidos: Maior entrosamento entre os alunos egressos.

Registros da integração
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1.5 Festa Junina da Saúde
Título da Atividade: Festa Junina da Saúde
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari e Profª. Edna Martins
Descrição da Atividade: Os representantes discentes da área da saúde (Enfermagem,
Fisoterapia e Psicologia), organizaram uma festa junina, na qual reuniram-se docentes e
acadêmicos para confraternizar.
Objetivo: Integrar docentes e discentes da área da saúde.
Público-alvo: Docentes e discentes dos cursos de Enfermagem, Psicologia e Fisioterapia
Período de Realização: 04/06/2019.
Local de Realização: Pergolado da FACCAT.

Registros da atividade
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1.6 Integração e vínculo com egressos
Título da Atividade: Filmagem dos egressos nos respectivos campos de atuação
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Na busca da divulgação dos campos de atuação do enfermeiro, foi
realizado contato da coordenação de extensão com alguns egressos que estão inseridos em
diferentes cenários da atuação do enfermeiro. Após isso, o depoimento de cada um foi filmado
e passado na Semana de Enfermagem da Faccat.
Objetivo: Divulgar os campos de atuação de enfermeiros, além de valorizar os egressos do
curso.
Público-alvo: Egressos convidados
Período de Realização: 24/04/2019
Local de Realização: Taquara, Igrejinha e Parobé

Egressa Márcia Ganzer, atuando no Hospital São
Francisco de Assis, em Parobé

Egresso Maisson Berg, atuando na UBS Mundo
Novo, em Taquara
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Egressas Ana Paula Moraes e Camila Fillmann
atuando na Unimed Encosta da Serra, como
enfermeiras auditoras, em Taquara

Egress Diana Doning atuando na assistência, no
Hospital Bom Pastor, em Igrejinha
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1.7 Integração acadêmica em disciplina
Título da Atividade: Encerramento da Disciplina de Bioestatística.
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari e Profª. Patricia Bock.
Descrição da Atividade: A disciplina Bioestatística finalizou as atividades com uma
confraternização.
Objetivo: Proporcionar a confraternização de encerramento da disciplina de Bioestatística do
Curso de Enfermagem
Público-alvo: Docente e discentes do componente curricular Bioestatística do Curso de
Enfermagem e Coordenadora do Curso de Enfermagem
Período de Realização: 24/06/2019.
Local de Realização: Sala de aula FACCAT.
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1.8 Integração acadêmica - Salsipão
Título da Atividade: Confraternização de encerramento do semestre - Salsipão da
Enfermagem
Docentes Supervisores: Profªs Claudia Capellari, Edna Martins e Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Foram realizadas confraternizações de encerramento do semestre,
promovidas pelas representantes discentes Sthefani Santos e Joana Cavalheiro, com
churrasco de salsichão com pão e música ao vivo.
Objetivo: Proporcionar momento de confraternização de encerramento do semestre
Público-alvo: Discentes e docentes do curso de graduação em Enfermagem Faccat e seus
pares
Período de Realização: 04/07/2019 e 05/12/2019.
Local de Realização: FACCAT.

Encerramento do 1º semestre (04/07/2019)

Encerramento do 2º semestre (05/12/2019)
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1.9 Integração em campos de prática e estágio.
Título da Atividade: Integração e acolhimento dos acadêmicos de Enfermagem em campo
de atuação.
Docentes Supervisores: Gisele Cassão, Monique Eva de Vargas Cardoso, Mariele Cunha
Ribeiro e Rubellita Holanda Pinheiro Cunha Gois
Descrição da Atividade: Semestralmente, acadêmicos de disciplinas práticas e estágios,
assim como os respectivos docentes, são recepcionados nos serviços de saúde de
ocorrência de tais disciplinas, pelos enfermeiros dos locais. Além do acolhimento e
integração com os enfermeiros e outros colaboradores das instituições, o grupo recebe
orientações acerca de normas, fluxos e rotinas necessárias ao desenvolvimento das
atividades em tais ambientes.
Objetivo: Integrar os discentes de disciplinas práticas e estágio, em seus respectivos campos
de atuação.
Público-alvo: Discentes e docentes de disciplinas práticas e estágio curricular do curso de
Enfermagem FACCAT.
Período de Realização: 29/07/2019.
Local de Realização: Hospital São Francisco de Assis – Parobé e Hospital Bom Pastor –
Igrejinha
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Acadêmicos e docentes em integração nos serviços de saúde.
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1.10 Acadêmicos e egressos em mídia social
Título da Atividade: Dia dos pais
Descrição da Atividade: Para celebrar o Agosto Dourado, mês de alusão à amamentação, o
Curso de Enfermagem convidou acadêmicas para que enviassem fotos de seus filhos sendo
amamentados. A partir disso, foram realizadas postagens em mídia social, como forma de
apoio à causa.

Acad. Enf. Vanessa Reis e a filha
Bárbara

Acad. Enf Aline Muller e os
pequenos Théo e Gabriel

Adac. Enf. Cleunice Gomes e
a filha Sara

Ainda, em homenagem ao Dia dos Pais, o Curso de Enfermagem convidou pais que
representam a comunidade acadêmica para fazer parte da arte comemorativa. Foram
convidadas duas famílias: Jonatas Cristiano Figueredo (egresso do curso), o companheiro
Juliano Cristófoli e a filha Raíssa, e o acadêmico de enfermagem Igor Sander Santos, a
companheira Stefanie e o Heitor. Todos fizeram parte da arte comemorativa do Dia dos Pais.
Período de Realização: Agosto de 2019

Acad. de enfermagem Igor Sander Santoss, a
companheira Stefanie e o filho Heitor.

Enf. Jonatas Cristiano Figueredo (egresso do curso), o
companheiro Juliano Cristófoli e a filha Raíssa
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1.11 Debate sobre o PPC
Título da Atividade: Discussão do PPC – “Vamos falar sobre o PPC?”
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capelarri, Profª. Edna Martins e Profª..Vilma
Constancia F. dos Santos
Descrição da Atividade: A atividade foi planejada e organizada pelo NDE, com vistas a
aproximar os alunos e docentes dos termos do PPC da Enfermagem, em especial do perfil do
egresso e dos caminhos percorridos para atingi-lo. Ocorreram em 2 momentos no decorrer do
ano. O foco inicial eram os debates sobre o projeto pedagógico do curso (PPC) de
Enfermagem, porém com o decorrer da discussão, observou-se outras demandas, como a
questão de ansiedade na vida acadêmica.
Na noite do dia 22/08/19, foi a vez de abordar o sistema de avaliação. O NDE conduziu as
discussões, mobilizando os participantes por meio do Mapa da Empatia
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Na noite do dia 17/09/19, foi realizado uma roda de chimarrão, aproveitando a Semana
Farroupilha. Na ocasião foram desenvolvidas atividades para falar de ansiedade e seus
determinantes, visto a prevalência de alunos que relatam sintomas de ansiedade aos
professores docentes.
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1.12 Homenagem aos Mestres
Título da Atividade: Homenagem aos Mestres
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari, Profª. Edna Martins, Profª. Vilma Santos
Descrição da Atividade: Os alunos foram convidados para visitar a árvore de homenagem
aos mestres e homenageá-los, deixando mensagens.
Convite enviado:
“Muitas vezes, na correria de trabalho, estágio, prática, esquecemos de agradecer aos
mestres que, incansavelmente, transformam nossas vidas! Chegou o momento de demonstrar
a sua gratidão! Tem alguma história que te marcou com algum professor, durante sua
trajetória? Quer deixar um recadinho para alegrar a vida do teu mestre? Venha compartilhar
as alegrias!”
Objetivo: Homenagear os professores com mensagens escritas e expostas pela passagem
do Dia do Professor em 15 de outubro.
Público Alvo: Estudantes de Enfermagem FACCAT
Local de Realização: Coordenação Curso de Enfermagem FACCAT
Período de Realização: 10 a 15/10/2019
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1.13 Chá dos mestres e revelação da Corte de Formatura
Descrição da Atividade: No dia dos professores, a Coordenara Claudia Capellari convidou
todos do colegiado para uma confraternização em Homenagem ao Dia dos Professores. Na
ocasião, os formandos fizeram a revelação da “corte” escolhida: paraninfa (Prof. Mariele e
professoras homenageadas (Prof. Rubellita Góes e Prof. Edna Martins) do curso de
Enfermagem.
Período de Realização: 15/10/2019
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1.14 Aniversário do Professor Delmar
Título da Atividade: Aniversário do Prof. Delmar
Descrição da Atividade: A instituição organizou uma festa surpresa para o diretor Delmar
Backes. Os funcionários decoraram o ambiente e organizaram uma dança coreografada para
sua homenagem.
Objetivo: Proporcionar momento de interação e descontração entre funcionários e
colaboradores, além de homenagear o diretor pelo seu aniversário
Público-alvo: Funcionários e colaboradores institucionais
Período de Realização: 05/06/2019
Local de Realização: Foyer do Centro de Eventos da Faccat
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1.15 Integração em campos de prática e estágio
Título da Atividade: Integração entre equipes da atenção básica e professoras de estágio
Docentes Supervisores: Profª Claudia Capellari, Profª Edna Martins, Profª Cristine
Kasmirscki
Descrição da Atividade: A coordenação de estágio organizou uma fala sobre o
funcionamento dos estágios, conforme PPC do curso de enfermagem.
Objetivo: Melhorar a compreensão dos enfermeiros e equipe, acerca das atividades
desenvolvidas pelos estagiários de enfermagem nos campos da atenção básica, no município
de Igrejinha.
Público-alvo: Enfermeiros da atenção básica do município de Igrejinha
Período de Realização: 11/06/2019.
Local de Realização: CAPS Igrejinha
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1.16 Confraternização de coordenadores
Descrição da Atividade: Almoço de confraternização dos coordenadores de curso.
Período de Realização: 03/08/2019
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1.17 Jubileu
Jubilados da Faccat
10 Anos
Claudia Capellari
5 Anos
Edna Thais Jeremias Martins
Alexander de Quadros
Vilma Constância Fioravante dos Santos
Débora Martinho Morsch

29

1.18 Mostra da produção cientifica docente
Título da Atividade: Mostra da produção científica docente
Docentes Supervisores: Profª Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A coordenação do curso de enfermagem organizou a exposição da
produção científica docente. Os docentes fizeram uma foto institucional, que foi utilizada no
painel.
Objetivo: Apresentar e incentivar a produção científica docente. Divulgar a produção científica
docente para a comunidade acadêmica.
Público-alvo: Comunidade acadêmica da Faccat.
Período de Realização: 01 a 31/05/2019.
Local de Realização: Mural do hall do 3. Andar dos pr[edios D e E.
A seguir, apresenta-se o painel, conforme apresentado no mural.

30

31

32

33

2. OFICINAS DE NIVELAMENTO E USO DE
METODOLOGIAS INOVADORAS
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2.1 Seminário
Título da Atividade: Seminário de Integração de Estágios e Práticas de Enfermagem
Docentes Supervisores: Claudia Capellari, Cristine Kasmirscki, Edna Thais Jeremias
Martins, Gisele Cassão, Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant, Mariele Cunha Ribeiro,
Monique Eva de Vargas Cardoso, Rubellita Holanda Pinheiro Cunha Gois, Gabriela C.
Rossato
Descrição da Atividade:
Contextualização
O Seminário Integrador de Estágios e Práticas de Enfermagem (SIEPE) é um evento
constituído por oficinas temáticas diversas, as quais têm por objetivo a integração das
disciplinas práticas e estágios curriculares do Curso de Enfermagem da FACCAT, fortalecendo
a aproximação entre ensino, gestão, serviço e comunidade. Assim, tem como público-alvo,
docentes, enfermeiros facilitadores das práticas curriculares, docentes supervisores,
enfermeiros preceptores de estágios, gestores de saúde e de enfermagem, lideranças
comunitárias, e acadêmicos matriculados em disciplinas práticas e estágios curriculares.
Também busca a aproximação de egressos, ao inseri-los na programação.
O Seminário ocorre em duas edições anuais, uma em cada semestre letivo, em
conformidade com o cronograma da FACCAT. A temática geral do evento é escolhida pela
Coordenação de Estágios e Práticas de Cuidado e pela Coordenação do Curso de
Enfermagem, em observância ao contexto sócio-histórico em que se inserem os atores
envolvidos no processo de formação do Curso de Enfermagem – Bacharelado da FACCAT.
Assim, a temática do III SIEPE foi “A complexidade e a beleza do ser enfermeiro” e, do IV
SIEPE, foi “Que enfermeiro eu quero ser?”. Os temas escolhidos buscaram nortear a reflexão
acerca da construção do “ser enfermeiro”, as nuances envolvidas no processo formativo do
estudante de enfermagem, assim como o papel que cada um desempenha no cenário atual
refletindo o perfil do egresso.
A participação dos acadêmicos matriculados nos Estágio Curriculares (enfermeirandos)
é obrigatória em todas as oficinas, uma vez que estas constituem o processo de qualificação
destes, antes da inserção nos respectivos campos de estágio, e integralizam a carga horária
necessária ao cumprimento do estágio. Discentes matriculados em disciplinas práticas
participam das oficinas que compõem a carga horária de suas práticas, em encontros paralelos
ou integrados. Demais participantes do SIEPE são convidados a participar das oficinas que
constituem o seminário, recebendo, ao final do seminário, certificado de participação.
Período de Realização: 25 a 27/02/2019 e 22 a 27/07/2019
Local de Realização: Auditório 3 da Faccat
Parcerias: Curso de Psicologia da FACCAT, COREn RS e ABEn RS
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III SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM (III - SIEPE)
-A complexidade e a beleza do ser enfermeiroLocal: Auditório - Centro de Eventos - FACCAT
SEGUNDA-FEIRA
25/02/19
8h - Recepção dos discentes de
Estágios e Práticas
Profª Drª Claudia Capellari
8h30min - Vamos falar sobre risco e
vulnerabilidade social?
Profª Drª Vilma dos Santos e Prof.Dr.
Lucas Goulart
Moderadora: Profª Drª Edna T.
Jeremias Martins

TERÇA-FEIRA
26/02/19

QUARTA-FEIRA
27/02/19

14h- Como nosso cérebro
aprende?
Profª Drª Cármem Marilei
Gomes
Moderadora: Profª Me
Mariele Cunha Ribeiro

8:30h- Chefe ou líder? As nuances
do trabalho do enfermeiro
Dr. Omar Inácio Benedetti
Moderadora: Profª Me Rubellita Gois

Intervalo
11h-Que profissional eu quero ser?
10h30min-Reunião Estágio
Reunião Práticas III e IV

16h15min-Reunião dos
Alunos de Práticas I

Profª Psic. Letícia Horn Oliveira
Moderadora: Profª Me. Monique
Vargas
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Registro de atividades do III SIEPE

Registro de atividades do III SIEPE
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IV SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM (SIEPE)
-Que enfermeiro eu quero ser?Local: Auditório - Centro de Eventos - FACCAT
SEGUNDA-FEIRA
22/07/19
8h - Recepção dos Estagiários
Assinatura dos Termos de
Compromisso, informe sobre os
campos e “Passagem de Plantão”
Profª Drª Claudia Capellari

TERÇA-FEIRA
23/07/19

8h - Reunião dos Alunos de
Práticas II e de Estágios
Profª Mariele Ribeiro e Profª Gisele
Cassão

QUARTA-FEIRA
24/07/19
8:00h- Reunião Práticas V e VI e
de Estágios
Professoras: Cristine Kasmirscki,
Rubellita Gois, Mariele Ribeiro,
Monique Vargas e Gisele Cassão
09-10:30 - Café com a ViceDireção
Enade: e eu com isso?

09:30 - Intervalo
10h - Ser estagiário: papel e
representatividade nos espaços
de atuação
Profª Drª Edna Martins
Profª Drª Vilma C. F. dos Santos

10h- Oportunidades e campos de
atuação do enfermeiro
(acupuntura, estética, residência
profissional…)
Enf. Me. Alexander de Quadros
Enf Maissom Berg
Enfª Diva Juliana dos Santos

10h30min - Empoderamento em
saúde: o paciente como herói da
sua jornada
Enfª Mda Tarissa Ribeiro Haack
Moderadora: Profª Me. Mariele
Cunha Ribeiro
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Registro de atividades do IV SIEPE
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2.2 Oficinas de preparação
Título da Atividade: Oficinas de Treino de Habilidades na Atenção Básica e no Hospital

Docentes Supervisores: Prof. Cristine Kasmirscki, Prof. Edna Thais Jeremias Martins, Prof.
Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant; Prof. Mariele Cunha Ribeiro, Prof. Monique Eva de
Vargas Cardoso, Prof. Rubellita Holanda Pinheiro Cunha Gois
Descrição da Atividade: Ocorreram oficinas práticas no Laboratório de Enfermagem para
treinamento de habilidades e preparação dos enfermeirandos para os campos de estágio. As
oficinas foram desenvolvidas pelas professoras supervisoras do estágio e envolveram
diversas temáticas, como revisão de exame físico, técnicas propedêuticas, processo de
enfermagem, consulta de enfermagem à mulher, a doentes crônicos e crianças, interpretação
de exames laboratoriais e radiológicos. As oficinas foram desenvolvidas pelas professoras
supervisoras do estágio e, ainda, contou com a participação dos Enfermeiros Josiane
Graziela da Silva e Maisson Berg. Ao final, foram realizadas atividades de relaxamento com
objetivo de diminuição dos sintomas ligados ao estresse e à ansiedade, relacionados ao
ingresso nas atividades de estágio.
Objetivo: Treinar habilidades, competências e atitudes em Laboratório, visando qualificar os
alunos para o estágio curricular supervisionado.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Estágio Curricular na Atenção Básica e
Estágio Curricular no Hospital.
Período de Realização: 28/02 a 01/03/2019
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem
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Registros das atividades realizadas
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2.3 Oficina de nivelamento
Título da Atividade: Oficina de nivelamento
Docentes Supervisores: Profª. Gisele Cassão e Profª. Edna Martins.
Descrição da Atividade: Para atender a demandas relacionadas a habilidades relacionadas
a técnicas específicas da área da Enfermagem, foi realizada uma oficina de nivelamento,
direcionada a alunos do Estágio Curricular. As oficinas trataram do preparo e infusão de
medicamentos e estratégias de acolhimento.
Objetivo: Incrementar a aprendizagem dos alunos, reforçando conteúdos e habilidades
básicos.
Público-alvo: Acadêmicos do Estágio Curricular na Atenção Básica
Período de Realização: 20/03/2019
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem

Estagiários realizam procedimentos em Laboratório
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2.4 Metodologias inovadoras
2.4.1 Varal de ideias e mão na massa
Título da Atividade: Debate - O trabalho do Enfermeiro centrado na família
Docentes Supervisores: Profª. Vilma Constancia Fioravante dos Santos
Descrição da Atividade: A disciplina de Saúde da Família e Urbanização, organizou no dia
07/03/19 um debate em sala de aula envolvendo o trabalho do Enfermeiro centrado na família.
O debate centrou-se na importância de pensar a família como uma unidade de cuidado e não
olhar o paciente de uma maneira isolada, mas sob o ponto de vista da integralidade. A
proposta metodológica incluiu “mão na massa”, com os alunos construindo um varal temático,
disposto como forma de nortear as atividades da disciplina, a qual inclui percentual de aulas
práticas, com visitas às famílias. Por fim, ficou a mensagem: “O paciente não é só o paciente,
ele é o amor de alguém! ”
Objetivo: Desenvolver raciocínio clínico centrado na família.
Público-alvo: Acadêmicos da disciplina de Saúde da Família e Urbanização
Período de Realização: 07/03/2019
Local de Realização: Salas de aula da FACCAT

Atividade desenvolvida com alunos de Saúde da
Família e Urbanização.
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2.4.2 Gincana
Título da Atividade: Gincana do Conhecimento
Docentes Supervisores: Profª. Cristiane Friedrich Feil
Descrição da Atividade: A disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Humano é
compartilhada entre acadêmicos de Enfermagem e Psicologia. A atividade foi realizada em
aula, onde a turma foi dividida em 10 grupos. Primeiramente os grupos se dividiram e criaram
nome da equipe, com inspiração em algum conceito discutido em aula. Posteriormente, cada
grupo recebeu um tema discutido em aula e elaborou perguntas (conforme regras
apresentadas). A pós a elaboração foi feito uma rodada onde cada grupo recebia uma
pergunta e deveria respondê-la no tempo de 1 minuto e 30 segundos. Após o sinal dado pela
professora o grupo passava a pergunta. Foi feito assim até que todos os grupos respondessem
a todas as perguntas. Na tarefa seguinte, cada grupo recebeu um conceito estudado em aula
e apresentou para turma em forma de mímica. A pontuação foi dada da seguinte forma: 1
ponto para a equipe com o nome mais criativo, a cada pergunta correta o grupo e o grupo que
acertou primeiro o conceito que os colegas estavam fazendo a mímica.
Ao final de cada etapa foi aberto para discussão e esclarecimento dos assuntos trabalhados.
Objetivo: revisar os conteúdos trabalhados em aula e promover integração dos alunos
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento Humano
Período de Realização: 2019/2
Local de Realização: Salas de aula da FACCAT

Interação entre equipes

Placar da gincana
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2.4.3 Diário de Campo
Título da Atividade: Diário de Campo como ferramenta de ensino aprendizagem
Docentes Supervisores: Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: A construção de um Diário de Campo é uma proposta feita aos
alunos de Prática do Cuidado I, do Curso de Enfermagem, como forma de registrarem suas
atividades in loco durante a prática hospitalar. Nesta atividade o aluno define o material a ser
utilizado na construção, o documento dever ser manuscrito. É importante destacar que os
aspectos de ortografia são avaliados. A construção de um Diário de Campo é definida pela
descrição de atividades do respectivo dia, que literatura embasa estas atividades e seu
posicionamento crítico quanto a isso.
Objetivo: Utilizar o Diário de Campo como forma de ensino aprendizagem, para que o aluno
articule o conhecimento científicos com as realidades sócio culturais da população, baseado
nos princípios de cidadania, ética e direitos humanos.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Prática do Cuidado I.
Período de Realização: 2019/2
Local de Realização: Salas de aula da FACCAT

Alunos matriculados na disciplina de Prática do Cuidado I

Alguns diários de campos entregues
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2.4.4 Metodologia de Aprendizagem em Entornos Simulados - MAES
Título da Atividade: Simulação clínica no trauma
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Esta atividade foi proposta na disciplina de Suporte Básico de Vida.
Metodologia que envolve simulação clínica e ensino por pares, conforme a metodologia MAES
(Metodologia de Autoaprendizagem em Entornos Simulados). Na 1ª fase ocorreu a divisão do
grupo foi 6 pessoas em 6 grupos, conforme as seguintes temáticas: trauma craniocefálico,
trauma de raquimedular, trauma torácico, trauma abdominal, trauma musculoesquelético e
lesão de face e pescoço. Nesta fase os alunos realizaram a investigação e construção de um
caso clínico, onde receberam orientações sobre o que deveria conter como anatomia,
fisiologia e patologia do evento, contextualizando com o caso clínico. Na 2ª fase, os alunos
construíram o trabalho sobre trauma, descrevendo o caso, o blueprint do cenário e das
necessidades (humanas, materiais, de cenário e logísticas) e feedback do caso clínico a cada
grupo. A 3ª fase ocorreu em atividade domiciliar, onde os grupos trabalham na construção do
trabalho entregaram via Classroom. Na 4ª fase ocorreu a simulação clínica. Enquanto o grupo
responsável apresenta a simulação, outro grupo (não treinado) atendeu a à intercorrência.
Após o primeiro atendimento, o grupo responsável realizou a abordagem teórica e treinou
todos os colegas em relação às habilidades necessárias para o trauma apresentado.
Objetivo: Conhecer os principais aspectos relacionados ao trauma e seu atendimento básico.
Além de desenvolver habilidades necessárias ao atendimento de vítimas de trauma.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Suporte Básico de Vida.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Dependências da FACCAT

Caracterização dos grupos, conforme temática
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Cenários de simulação clínica
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2.4.5 Jogo de conexões
Título da Atividade: Conexões perigosas
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Esta atividade foi proposta na disciplina de Suporte Básico de Vida.
Esta dinâmica previu associações de fotografias de animais peçonhentos a suas respectivas
características, efeitos no organismo e tratamento. Ocorreu incialmente pela problematização
com caso clínico. Os alunos divididos em grupos e sentados no chão, receberam diversos
recortes, contendo figuras de animais peçonhentos, características dos animais, sintomas e
condutas em caso de acidentes, além de algumas curiosidades. Os grupos associaram os
recortes e realizaram a apresentação, conforme as características pretendidas, pontuando os
grupos conforme os acertos obtidos. O momento também serviu para teorização e
aprofundamento do conteúdo. Posteriormente, o caso clínico é retomado e resolvido. O grupo
com maior número de acertos foi premiado.
Objetivo: Conhecer os principais animais peçonhentos, além de associar acidentes com
animais peçonhentos a sintomas e respectivos tratamentos.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Suporte Básico de Vida.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Dependências da FACCAT

Registro dos alunos trabalhando nas conexões.
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2.4.6 Cinema em sala de aula
Título da Atividade: Noite de cinema
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas
Descrição da Atividade: A noite de cinema ocorreu na disciplina de Maternidade e
Paternidade, com o Filme "O que esperar quando se está esperando". Após, a turma foi
dividida em grupos e cada grupo escreveu aspectos que foram destaques no filme, sobre o
assunto proposto. No último momento foi exibido a opinião de cada grupo e debate sobre
arranjos familiares.
Objetivo: Discutir sobre os arranjos familiares da atualidade, promovendo comunicação e
interação entre colegas.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Maternidade e Paternidade
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Sala de aula

Grupos debatendo aspectos teóricos relacionados ao filme
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2.4.7 Treino de habilidades em manequim vivo
Título da Atividade: Exame físico em gestante
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas
Descrição da Atividade: O foco da aula foi consulta de enfermagem com a Gestante. A aula
foi dividida em duas etapas: expositiva e treino de habilidades em manequim vivo.
Na primeira etapa foram expostos os principais itens que compuseram o exame físico da
gestante. Na segunda etapa, dois alunos voluntários simularam uma consulta com uma
gestante e realizaram o exame físico. Após, o restante da turma pode treinar as habilidades
de medição da altura uterina, manobra de Leopold e ausculta dos BCFs com o sonar.
Objetivo: Desenvolver consulta de enfermagem com gestante, através de simulação clínica.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Maternidade e Paternidade
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem

Simulação de consulta e exame físico da gestante
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2.4.8 Storytelling
Título da Atividade: Storytelling: narrativas de enfermeiras
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Esta atividade ocorre com a presença de enfermeiros dos serviços
de saúde da região, em sala de aula, juntamente aos acadêmicos de enfermagem,
vislumbrando a troca de experiências e vínculo. As enfermeiras convidadas Luisa Augusta
Renck e Adriana Suely Carlos Gois da Silva na disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde,
explanando acerca de Humanização e Acolhimento na Atenção Básica em Saúde. Ocorreu
discussão de casos clínicos e seus encaminhamentos à luz da Humanização e Acolhimento.
Objetivo: Apresentar aos alunos as experiências de enfermeiras de diferentes áreas de
atuação, aproximando-o do mundo do trabalho.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Fundamentos do Cuidar em Saúde.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Sala de aula da FACCAT

Participação da enfermeira Luísa na disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde.
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2.4.9 Painel
Título da Atividade: Painel da atuação do enfermeiro
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Atividade que prevê a investigação acerca dos campos de atuação
dos enfermeiros, bem como as possíveis atividades e continuação da formação após a
graduação. Diante disso é confeccionado um painel da atuação do enfermeiro. Ao chegar à
sala, o ambiente foi preparado com um grande painel de papel pardo, contendo 42 áreas de
atuação do enfermeiro, em forma de especialidades. A turma visita o painel. Cada aluno
escolheu uma área de atuação, escrevendo seu nome no painel, abaixo da área descrita.
Cada estudante retornou ao seu lugar e pesquisou na internet sobre a área escolhida,
respondendo as seguintes questões: O que faz o enfermeiro dessa área, com o que trabalha?
A especialidade é regulamentada (citar legislação)? Qual a média salarial? A seguir, cada
estudante escreveu, no painel, os resultados de sua busca. Por fim, foi promovida uma roda
de discussão acerca dos achados, compartilhando as áreas de atuação dos enfermeiros. Prof.
Claudia fez explanação sobre cursos técnicos, graduação e pós-graduação (latu e strictu
sensu).
Objetivo: Conhecer as áreas de atuação dos enfermeiros, detalhes do mercado de trabalho
e dos cursos de pós-graduação.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Fundamentos do Cuidar em Saúde.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Salas de aula da FACCAT

Acadêmicos constroem painel.
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2.4.10 World Café
Título da Atividade: World Café - Plano de cuidados da gestante
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas
Descrição da Atividade: Cada grupo ficou responsável pela elaboração de planos de
cuidados para um caso apresentado. Esses cuidados foram ser escritos num cartaz. Após o
desenvolvimento dessa etapa, cada grupo escolhia 3 anfitriões para permanecerem no grupo
durante a próxima etapa. Os outros deveriam "circular" entre os outros grupos e serem
recebidos pelos anfitriões, que deveriam apresentar os cuidados desenvolvidos por eles.
Após, os componentes voltaram aos grupos e discutiram o que tinham visto. Na última etapa,
um representante de cada grupo apresentou para o restante da turma os planos de cuidados
e proporcionou um momento de discussão e reflexão. A metodologia World Café é um
processo criativo que visa gerar e fomentar diálogos entre os indivíduos, a partir daí criando
uma rede viva de diálogo colaborativo que acessa e aproveita a inteligência coletiva para
responder questões de grande relevância para a comunidade.
Objetivo: Elaborar plano de cuidados para as principais queixas das gestantes, através de
um ambiente interativo entre os participantes.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Maternidade e Paternidade
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Sala de aula

Alunos elaborando e apresentando o plano de cuidados
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2.4.11 Tenda dos sentidos
Título da Atividade: Tenda dos Sentidos
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins.
Descrição da Atividade: O curso de Enfermagem desenvolveu atividade durante a disciplina
de Saúde do adolescente. A temática principal foi sobre a inclusão social, onde foi realizada
uma dinâmica, denominada a "tenda dos sentidos", onde o aluno entrava na sala de aula com
os olhos vendados e passavam por diferentes situações de deficiência, como pintar, sem
utilizar as mãos, como colocar a mão dentro de uma caixa, estando com os olhos vendados.
Ao fim, foi feito uma reflexão com todos, sobre a importância de incluir as pessoas nos grupos
sociais.
Objetivo: Proporcionar vivência de deficiência, a fim de que o aluno experimente as
dificuldades de pessoas com limitações físicas.
Público-alvo: Acadêmicos matriculados na Disciplina Saúde do Adolescente
Período de Realização: 05/06/2019
Local de Realização: Sala de Aula da Faccat

Registros da atividade
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2.4.12 Simulação clínica
Título da Atividade: Simulação clínica
Docentes Supervisores: Profª. Mariele Cunha Ribeiro, Profª. Edna Jeremias Martins, Profª.
Gisele Cassão, Profª. Vilma Constancia Fioravante dos Santos e Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Atividades de simulação clínica, desenvolvidas no âmbito do Curso
de Enfermagem, com vistas ao desenvolvimento de competências clínicas para o atendimento
de pacientes sob cuidados de Enfermagem. As simulações foram organizadas em forma de
estações, sendo utilizadas como metodologia de ensino e de avaliação.
Objetivo: Desenvolver competências clínicas para o atendimento de pacientes sob cuidados
de Enfermagem.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Suporte Básico de Vida, Prática de
Cuidado I, Práticas de Cuidado III, Práticas de Cuidado IV e Estágio Curricular na Atenção
Básica.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem e dependências da instituição.
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Simulaçã

Simulações clínicas realizadas em diferentes disciplinas.
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2.4.13 Dinâmica de grupo
Título da Atividade: Grupo, confiança e gestão de pessoas
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Alunos da disciplina Gestão nos Serviços de Saúde foram divididos
em um grande grupo e em um grupo menor, de 5 pessoas. Todos foram comunicados sobre
uma dinâmica que envolveria gestão de pessoas. Dentre os integrantes do grande grupo,
alguns foram orientados a contribuir bastante com os colegas, ou a sugerir melhorias; outros
foram orientados a discordar, mas seguir as orientações, e outros a movimentar os colegas
contrariamente as orientações recebidas. O pequeno grupo recebeu uma tarefa: deveria
organizar o grande grupo para a dinâmica das cadeiras (todos sentam em cadeiras, se
posicionam e, a seguir, as cadeiras são retiradas, apoiando-se uns nos outros); deveriam ser
os líderes, organizar, controlar, observar e, a seguir, contratar um dos participantes e demitir
outro, a partir do desempenho na atividade. A dinâmica envolvia o treino da habilidade de
organizar uma equipe, de observar variáveis, de identificar perfis profissionais, além de
exercitar a comunicação e a liderança. Após a dinâmica, os alunos foram conduzidos
novamente para a sala de aula, onde houve o momento de teorização e de reflexão sobre a
atividade e a literatura.
Objetivo: Treinar habilidade de organização de equipe, de observação de perfis profissionais,
de comunicação e de liderança.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina Gestão nos Serviços de Saúde
Período de Realização: 2019/2

Registro da dinâmica de grupo
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2.4.14 Mapas conceituais
Título da Atividade: Mapas conceituais
Docentes Supervisores: Profª Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Os estudantes foram divididos em grupos, entregando-lhes 5
diferentes artigos científicos para leitura e reflexão. Os textos versavam sobre gestão em saúde
em municípios ou serviços hospitalares. A partir de sua análise, os grupos deveriam elaborar um
mapa conceitual para posterior apresentação à turma.
Objetivo: Construir o conhecimento por meio de caso problematizado.
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem da disciplina Gestão nos Serviços de Saúde.
Período de Realização: 2019.2
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2.4.15 Desafio de decisões
Título da atividade: Desafiando os sentimentos
Docente supervisor: Profª Lúcia Fabiane da Silva Luz
Descrição da atividade: Atividade de percepção dos sentimentos desenvolvida
no início da disciplina, onde os alunos assistiram e foram testemunhas das
emoções que acompanham decisões de vida e morte relatados no curta
metragem "Extremis", de 24 minutos, iniciando com isso o conhecimento
referente ao paciente crítico.
Público alvo: Alunos matriculados na disciplina de Cuidados de enfermagem
nas situações críticas.
Período da realização: 2019/01
Local de realização: Laboratório de enfermagem
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2.4.16 Ventilação Mecânica à beira do leito
Título da atividade: Ventilação Mecânica como uma melhor oferta de
oxigenioterapia no paciente crítico.
Descrição da atividade: foi convidado o fisioterapeuta Maurício, da empresa
Globalmed, o qual levou um ventilador mecânico portátil para a sala de aula, sem
a necessidade do uso da rede de oxigênio e ar comprimido. Foram abordados
cuidados com o ventilador mecânico, os parâmetros utilizados e a importância e
responsabilidade do enfermeiro diante os cuidados no paciente crítico. Esse tipo
de ventilador é utilizado apenas em área de emergência e Unidade de Terapia
Intensiva.
Objetivo: introduzir o conhecimento do uso da Ventilação Mecânica através de
um respirador portátil, em sala de aula.
Público alvo: alunos matriculados na disciplina de paciente crítico.
Período da realização: 2019/01
Local da realização: laboratório de enfermagem.
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2.4.17 Mapas conceituais
Docente: Claudia Capellari
Mapas Conceituais foram utilizados na disciplina Educação Permanente em
Saúde, que ocorreu em intensivo de verão. Os mapas conceituais são
representações gráficas da interpretação do leitor, a partir de um texto. O leitor
categoriza, conforme sua percepção, e traduz, na forma de mapa, a sua visão
acerca do assunto.

Registro da construção dos mapas conceituais em sala de aula.
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2.4.18 Estudo Clínico do Processo de Enfermagem
Docente: Claudia Capellari e Rubellita Gois.
Na tarde de 22/08/19, acadêmicas de Enfermagem do 10º semestre do Curso de
Enfermagem participaram do 176º Estudo Clínico do Processo de Enfermagem, no Hospital
de Clínicas de Porto Alegre. Foram acompanhadas pelas professoras Claudia Capellari e
Rubellita Gois.
Na ocasião, também foi possível fazer visita técnica a uma unidade de internação do HCPA.
Acompanhou a atividade a professora Amália de Fátima Lucena, da Comissão do Processo
de Enfermagem (COPE) do HCPA
A participação no estudo clínico foi importante pela aplicabilidade do método nos Rounds
Clínicos do Estágio Curricular da Faccat.

.
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2.5 OPMT
Título da Atividade: Disciplina Oficina de Problematização e o Mundo do
Trabalho
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari, Edna Martins e Vilma dos Santos
Descrição da Atividade: A disciplina OPMT é oferecida no último ano de formação
acadêmica e se propõe a preparar os acadêmicos para o mercado de trabalho, especialmente
para processos seletivos, como concursos públicos. Neste sentido, se encarrega de retomar
os conteúdos relacionados à formação acadêmica do enfermeiro e a treinar habilidades para
a realização de provas. A edição de 2019 foi aberta aos formandos, além dos alunos
devidamente matriculados, oferecendo um espaço de preparo para o Exame Nacional do
Desempenho do Estudante (ENADE), uma vez que Enfermagem é um dos cursos que prestam
o exame neste ano. Para as aulas, diversos professores participaram, voluntariamente,
abordando assuntos de sua área de estudo. A disciplina utilizou a metodologia de gincana.
Público-alvo: Alunos da disciplina OPMT
Período de Realização: 05/04/2019
Local de Realização: Salas de aula da Faccat.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 15

Prof. Lucas Goulart participa da disciplina.
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Registros de atividades em OPMT, com a participação de vários docentes.
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Revis ”ao

Revisão e orientações para o ENADE, realizada um dia antes da prova.
Estudantes foram recebidos com um café, que seguiu para a aula de revisão.
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2.6 Visita técnica
Título da Atividade: Visita Técnica Coren e Museu Título da Atividade
Docentes Supervisores: Prof Alexander de Quadros e Profª Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Os alunos da disciplina Fundamentos do Cuidar em Saúde realizaram
uma visita técnica à sede do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul e ao
Centro Histórico Cultural da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde tiveram a
oportunidade de realizar a oficina “A história da Enfermagem da Santa Casa e do Rio Grande do
Sul. No CorenRS, Eles(as) foram apresentado(as) à autarquia pela coordenadora do
Departamento de Fiscalização, que ressaltou que “Temos o dever de proteger a sociedade e
isso é fortalecer a Enfermagem”. Além disso, apresentou o novo Código de Ética da
Enfermagem, lançado recentemente. A seguir, o grupo visitou o Museu do Centro Histórico
Cultural, onde foram recebidos pela historiadora Amanda Mensch Eltz. O grupo participou de
uma oficina e foi apresentado à exposição permanente do museu. A historiadora destacou o
progresso da participação da Enfermagem ao longo da história de cuidado em saúde no Rio
Grande do Sul e na Santa Casa de Porto Alegre.
Objetivo: Aproximar os discentes do curso de enfermagem ao Órgão responsável pelo
registro e normas disciplinadores do exercício de enfermagem. Conhecer a história e o
exercício profissional das enfermeiras da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem matriculados na disciplina Fundamentos do
Cuidar em Saúde e História e Ética da Enfermagem
Período de Realização: 16/04/2019
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Registro das visitas técnicas
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2.7 Monitoria
Título da Atividade: Monitorias em Laboratório de Enfermagem do Componente Curricular
Prática de Cuidado I.
Docentes Supervisores: Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: A disciplina conta com uma monitora com carga horária de 8h
semanais, as quais eram divididas em campo de prática e em laboratório. As atividades eram
planejadas em um cronograma prévio e as alterações foram realizadas ao longo do semestre,
dependendo das necessidades dos acadêmicos. Os alunos reuniram-se no Laboratório de
Enfermagem para revisar os conteúdos, adquirir novos conhecimentos e trocar experiências.
Estes momentos fazem parte do processo ensino aprendizagem do componente curricular,
assim como, reforçam o desenvolvimento de cuidados de enfermagem mais qualificados.

Objetivo: Treinar habilidades, competências e atitudes em Laboratório, visando qualificar as
práticas hospitalares.
Público-alvo: Discentes do curso de Enfermagem Faccat cursando o componente curricular
Prática de Cuidado I
Período de Realização: Semestre letivo 2019/1
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem

Acadêmicos realizam atividades práticas em laboratório, sob monitoria da Acad. Enf Renata Quadros Silva
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Monitoria realizada em 08/06/2019. Monitora: Renata Quadros Silva

Monitorias realizadas nas disciplinas
Há um programa de monitoria que tem por objetivo oportunizar aos alunos
um acompanhamento individual que os coloque em prontidão para o
acompanhamento dos conteúdos do curso.

Ano
2019/I

Disciplina

Biologia Celular, Histologia
e Embriologia
Anatomia II
Suporte Básico de Vida
Anatomia I
Prática de Cuidado I

Saúde do Adolescente
2019/II Anatomia I
Anatomia II
Saúde do Trabalhador

Monitor

Nº de
atendimentos

Graziela Soares de
Almeida
Leonice Rothman
Victoria Beulck de Souza
Franciele de Oliveira
Melo
Renata de Quadros
Silva
Taís Lindonh Peixoto
Vilson Eduardo Eninger
Carla Minatto Alessio

165
133
185
104
112

116
50

Gabrielle Steglich Valentim
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2.8 Interdisciplinaridade

2.8.1 Aula aberta
Atividade: Aula Aberta Discutindo Gênero e Saúde: o quê (não) se fala
Data: 13/09/2019
Convidados: Monica Juliana Facio (Graduada em Filosofia e Pó- Graduada em
Psicopedagogia Clínica e Institucional pela FACCAT, feminista, militante e
vereadora do mesmo Município)
Gabriele Zini de Oliveira (Bacharel em Direito e Mestranda em Direito Público
pela Unisinos, feminista e militante)
Augusto Fabrício Dias (Psicólogo egresso da FACCAT e militante da causa
LGBTQI+)
Atividade interdisciplinar das disciplinas de Saúde Mental II e Saúde, Indivíduo e
Sociedade, estiveram presentes os acadêmicos das duas disciplinas, 20 e 50
alunos, consecutivamente.
Também, estiveram presentes em torno de 12 pessoas de fora da comunidade
acadêmica da FACCAT.
O evento não requeria inscrição ou pagamento, era gratuito.
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2.8.2 Aulas interdisciplinares
Título da Atividade: Aulas interdisciplinares
Docentes Supervisores: Claudia Capellari, Alexander Quadros, Monique Vargas
Descrição da Atividade: A interdisciplinaridade é uma constante no Curso de Enfermagem.
Exemplo foi a aula interdisciplinar entre Administração e Gerenciamento de Enfermagem e
Gestão nos serviços de Saúde, ocorrida no dia 21/10/2019. Na ocasião, o enfermeiro convidado,
Ricardo
Rivero,
contou
sua
trajetória
como
empreendedor.
Outra ocorrência foi a aula interdisciplinar entre a disciplina Saúde da Mulher e do Homem,
Processo de Cuidar em Enfermagem I e Psicologia, que teve como tema a violência contra a
mulher. A convidada, Bárbara Hoelscher, sobrevivente de um atentado, expôs sua experiência.
Reflexões também foram realizadas por uma docente psicóloga, Heloísa de Almeida Seibel, e
sua orientanda de iniciação científica, Roselaine Potrich.
Também, foram realizadas discussões, em 10/06/2019, relacionadas ao Processo de
Enfermagem e a Sistematização da Assistência de Enfermagem, utilizando a ferramenta de
aprendizagem baseada em problemas: o Arco de Maguerez. A ação foi abordada em aula
interdisciplinar entre Processos do Cuidar II e Prática de Cuidado I.
Objetivo: Realizar atividades interdisciplinares, pautadas em discussões, reflexões e
intercâmbio de saberes, incluindo alunos de diferentes disciplinas e/ou cursos, profissionais e
docentes, em torno de temáticas transversais.
Público-alvo: docentes e discentes dos cursos de graduação da FACCAT.
Período de Realização: 21/10/2019.
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Profª. Mariele e Gisele com os alunos da disciplina de Prática do Cuidado I e Processo
do Cuidar em Enfermagem II
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2.8.3 Aula integrada FCS e PCEII
Título da Atividade: Diálogo, interação e saber
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari e Profª. Mariele Ribeiro
Descrição da Atividade: Aula integrada de dois componentes curriculares do Curso de
Enfermagem: Fundamentos do Cuidar em Saúde (1º semestre) e Processo de Cuidar em
Enfermagem II (4º semestre). As turmas foram recebidas no Auditório 3 da FACCAT. Cada
aluno recebeu um caso clínico aleatório, no ingresso ao auditório. Foram 4 casos clínicos
diferentes e, então, deveriam ser compostos grupos de 4 pessoas: 2 alunos de cada disciplina.
Ao serem estabelecidos os grupos, os alunos de PCE II explicaram aos alunos de FCS em
que consistiam o Processo de Enfermagem, suas fases, mostrando-lhes como localizar
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem na literatura (NANDA-I, NOC, NIC).
A seguir, foi estabelecida a hipótese diagnóstica e um esboço dos resultados esperados e
plano de cuidados. A conduta inicial foi apresentada ao grande grupo, brevemente. Na
sequencia, houve um momento de teorização. A professora teorizou sobre aspectos
fisiopatológicos relacionados ao sistema digestório, a partir dos seguintes tópicos:
Eliminação intestinal, anatomofisiologia do sistema intestinal, avaliação da eliminação
intestinal, alterações comuns na eliminação, medidas de promoção da eliminação fecal,
cuidados com ostomia, implicações para enfermagem e o Processo de Enfermagem,
segurança do paciente. Após a teorização, os grupos tornaram a se reunir, discutido os casos
à luz da teoria, revisando as hipóteses diagnósticas e planos de cuidados. Um representante
de cada caso clínico apresenta a abordou o caso. A professora promoveu o debate e convidou
os participantes a opinarem e apresentarem suas contribuições. O fechamento foi realizado a
partir da discussão de cada caso e de feedback, retomando-se as considerações iniciais, préteorização.
Objetivo: A partir de discussões em grupos, compostos por alunos de ambas disciplinas, é
prevista a construção de conhecimentos relativos ao modo de fazer e de pensar do enfermeiro.
Público-alvo: Alunos matriculados na disciplina de Fundamentos do Cuidar em Saúde e
Processo de Cuidar em Enfermagem II.
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Auditório 3 do Centro de Eventos
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Registros da atividade

76

2.8.4 Aula interdisciplinar com convidada
Título da Atividade: Cuidados de enfermagem na administração e preparo de
quimioterápicos
Docentes Supervisores: Profª. Rubellita Góis
Descrição da Atividade: A atividade foi realizada durante a aula de quimioterápicos da
disciplina farmacologia II, esta sendo do quarto período do curso de graduação em
enfermagem. A professora Hilda relatou sua experiência com a assistência de pacientes
oncológicos atendidos em ambulatório, explicou os cuidados quanto ao preparo e
administração de quimioterápicos, os riscos de extravasamento e suas complicações. Os
alunos interagiram durante toda a aula fazendo perguntas e tirando dúvidas. Os participantes
eram os 35 alunos da disciplina.
Objetivo: Apresentar o relato de experiência da professora convidada enquanto enfermeira
da oncologia, focando nos cuidados no preparo e administração de quimioterápicos.
Proporcionar um ambiente de discussão sobre a assistência de enfermagem aos pacientes
oncológicos com ênfase na consulta de enfermagem.
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem matriculados na disciplina de Farmacologia II
Período de Realização: 2019/1
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem

Registros da atividade.
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2.8.5 Interdisciplinar/integrada
Título da Atividade: Teatro! "Pois é, vizinha..." - Violência contra mulher em pauta
Docentes Supervisores: Profª. Edna Thais Jeremias Martins e Profª. Vilma Constancia
Descrição da Atividade: Teatro! "Pois é, vizinha..." O curso de enfermagem desenvolveu
atividades a partir da reflexão da peça teatral, onde foi abordado sobre violência e estrutura
familiar. As disciplinas de Saúde do Adolescente e Saúde da Família e Urbanização estiveram
presentes, além da comunidade geral.
Objetivo: refletir sobre o cotidiano e a violência contra a mulher na sociedade atual
Público-alvo: Alunos e comunidade
Período de Realização: 13/03/2019
Parceria: Unimed Encosta da Serra
Local de Realização: Centro de Eventos – FACCAT

Acadêmicas da disciplina de Saúde do Adolescente participam da
atividade
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2.8.6 Aula com convidado externo
Título da Atividade: Urgência e Emergência
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A enfermeira Carina Iaronka participou da disciplina Suporte Básico
de Vida. Sua larga experiência em Urgência e Emergência enriqueceu a discussão sobre o
atendimento ao trauma.
Público-alvo: Alunos da disciplina de Suporte Básico de Vida
Período de Realização: 05/04/2019
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem.
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2.8.7 Aula com convidado externo
Título da Atividade: Aulas estatuto da criança e do adolescente
Docentes Supervisores: Profª Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Na disciplina Saúde do Adolescente, recebemos o conselheiro Tutelar
Everton Streitt, teve como temática central o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso,
o convidado relatou experiência enquanto conselheiro tutelar do Município de Três Coroas em
forma de roda de conversa.
Objetivo: Promover discussão acerca das responsabilidades do profissional de saúde e o
cuidado com o adolescente.
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem matriculados na disciplina de Saúde do
Adolescente.
Período de Realização: 10/04/2019.
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2.8.8 Aula interdisciplinar TCC II Psicologia
Título da Atividade: Ética em Pesquisa
Docentes Supervisores: Profª Edna Martins
Descrição da Atividade: A atividade ocorreu por convite da Prof. Cármen Gomes, coordenadora
de TCC do curso de Psicologia. A prof. Edna abordou sua experiências com os TCCs do curso
de Enfermagem, ressaltando os processos para submissão dos projetos na Plataforma Brasil,
para apreciação ética.
Objetivo: Disseminar experiências positivas do Curso de Enfermagem da Faccat
Público-alvo: Acadêmicos de psicologia matriculados na disciplina TCC1
Período de Realização: 14/05/2019
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3. RESPONSABILIDADE SOCIAL
UNIVERSITÁRIA, EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO
E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
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3.1 Grupo de gestantes
Título da Atividade: Grupo de gestantes
Docentes Supervisores: Profª. Monique Eva Cardoso
Descrição da Atividade: A disciplina de Prática do Cuidado IV é direcionada ao ensino da
enfermagem na maternidade e paternidade e saúde da criança. Em seu rol de atividades,
realizou encontro de gestantes na cidade de Rolante, RS, quando foram abordadas questões
sobre o banho do recém-nascido, cuidados de segurança com o bebê e a higiene do coto
umbilical. Após demonstração prática, as gestantes foram convidadas a responder perguntas
da caixa surpresa, que foram discutidas em grupo.
Objetivo: Orientar as gestantes sobre a higiene e segurança do recém-nascido, assim como,
tirar dúvidas e orientá-las sobre a higienização correta do coto umbilical.
Público-alvo: Alunas da disciplina de Prática do Cuidado IV, gestantes e Agentes de Saúde.
Período de Realização: 03/04/2019
Local de Realização: UBS Rio Branco de Rolante
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 15

Acadêmicas do Curso de Enfermagem em atividade com
o grupo de gestantes Rolante, RS.
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3.2 Visita à ONG Vida Breve.
Título da Atividade: Roda de Conversa sobre Vulnerabilidade com Prof. Airton Schirmer
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins.
Descrição da Atividade: Atividade de extensão na graduação, vinculada a Disciplina de
Saúde do Adolescente, na ONG Vida Breve, em Taquara. Durante a interação, foi
desenvolvida a dinâmica das maçãs, a fim de refletir a influência de comportamentos e atitudes
em grupos de família, amigos e rede de convivência. Houve um momento de café interativo
entre todos. Ainda, os acadêmicos receberam um belo espetáculo de dança de hip hop dos
anfitriões.
Objetivo: Conhecer indicadores de Vulnerabilidade do Município de Taquara. Aproximar o
aluno de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Estimular a reflexão acerca da
diversidade e complexidade do cuidado em saúde, considerando questões sócio-políticoculturais, econômicas, étnico-raciais e de gênero, a fim de lograr a formação de profissionais
comprometidos na busca por resultados afirmativos de vida.
Público-alvo: Acadêmicos matriculados na Disciplina Saúde do Adolescente
Período de Realização: 03/04/2019
Local de Realização: ONG Vida Breve - Taquara.

Acadêmicos de enfermagem, crianças e adolescentes
da ONG Vida Breve
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3.3 Conferências de Saúde
Título da Atividade: Conferência Municipal de Saúde de Rolante e de Taquara
Docentes Supervisores: Prorª. Vilma Constancia Fioravante dos Santos
Descrição da Atividade: Na V conferência municipal de Saúde de Rolante, a profª. Vilma
fez uma fala sobre os desafios da concretização dos princípios do SUS. O evento contou
com a presença dos acadêmicos do curso de Enfermagem, além de munícipes e lideranças
governamentais.
Prof. Dra. Vilma dos Santos, representando o curso de Enfermagem da Faccat, defendeu
também, na Conferência Municipal de Saúde do município de Taquara, o tema “Democracia
e saúde: saúde como direito e consolidação
As Conferências de Saúde vão ao encontro do princípio do controle social, do SUS, e são
uma prerrogativa para o ensino da Enfermagem.
Período de Realização: 04/04/2019
Local de Realização: UBS da cidade de Rolante e Câmara Municipal de Vereadopres de
Taquara, RS
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 92
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Conferência Municipal de Saúde de Rolante, RS

Conferência Municipal de Saúde de Taquara, RS
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3.4 Curso de extensão
Título da Atividade: Curso - Oratória, Discurso e Storytelling: técnicas para acabar com o
pesadelo de falar em público.
Docentes Supervisores: Ministrante Júnior Ghesla
Descrição da Atividade: Curso oferecido a estudantes e comunidade em geral,
especialmente àqueles com dificuldades de falar em público. O curso abortou técnicas para
planejar e se expressar frente a uma plateia. Foi realizado em parceria com o Curso de
Comunicação Social, da Faccat.
Objetivo: Capacitar os interessados para a prática da oratória e expressão corporal em
público.
Público-alvo: estudantes da FACCAT e comunidade em geral
Período de Realização: 06 e 13 de abril de 2019
Local de Realização: Auditório Centro de Eventos da FACCAT
Número de pessoas atendidas de forma não gratuita: 32

Arte de divulgação do evento
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Registros das atividades realizadas
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3.5 Semana de Enfermagem
Título da Atividade: Semana de Enfermagem da Faccat e Semana Integrada de Enfermagem
(SENFF)
Data: 13 a 17/05/2019
A Semana de Enfermagem da FACCAT (SENFF) e a Semana Integrada de Enfermagem são
promovidas pelo Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT),
em parceria com os serviços de saúde da região do Paranhana e municípios adjacentes. O
evento ocorre desde o ano 2012.
O propósito da SENFF é reunir diferentes instituições de cuidado em saúde, bem como
escolas de Enfermagem da região, para oportunizar a estudantes e profissionais momentos
de debate científico e reflexões acerca de temas de interesse para a prática profissional. O
evento também intui congregar os estudantes de Enfermagem para a movimentação quanto
à prática de Enfermagem segura, pautada em evidências e com vistas ao cuidado integral e
humano ao indivíduo e comunidade.
Consoante ao relatado, o tema norteador da SENFF 2019 é “Enfermagem Resolutiva: Práticas
Avançadas de Cuidado”. Como sinalizam Neto et al. (2017), os problemas oriundos das
necessidades de saúde das populações requerem a adoção de práticas capazes de inovar e
reformar sistemas de saúde e uma dessas inovações é a Enfermagem em Prática Avançada
(EPA).
Neste sentido, é relevante trazer à discussão o que tem sido feito regionalmente em
termos de EPA, especialmente traçando um panorama acerca do que temos e vislumbrando
onde se quer chegar. Por isso, a pertinência em trazer a fala de Elisabete Pimenta Paz,
integrante da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem, do Conselho Federal de
Enfermagem, que abordará o tema na Conferência de Abertura da SENFF. O momento terá
sequência com um Talk Show, do qual participarão gestores(as) de enfermagem da região,
além da convidada em questão, buscando a tônica provocada pelo tema e as correlações
necessárias para uma discussão potente no sentido de estimular a EPA nos cenários de
cuidado.
Consoante a uma problemática atual, a mesa redonda do segundo dia de SENFF
abordará a questão da violência no cotidiano de trabalho, para a qual vislumbramos a
participação da enfermeira Carmela Lilia Esposito de Alencar Fernandes, presidente da
Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense.
A programação inclui uma riqueza de conteúdo e de atividades, conferindo ao evento
uma identidade peculiar, uma vez que envolve os serviços de saúde em atividades itinerantes,
se propondo a incluir os atores que produzem o cuidado na região de abrangência da
FACCAT. Valorizar os serviços de saúde e seus trabalhadores, e movimentar-se em direção
aos mesmos faz parte da característica da escola proponente deste evento, uma instituição
comunitária e com foco no saber que extrapola os muros acadêmicos para se reproduzir nos
mais diversos cenários da comunidade.
A seguir, pode-se observar a arte do evento e registro de atividades realizadas.
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Banner

Arte de divulgação

Programação
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Decoração da entrada do Centro de Eventos

Atividades:

13/05/2019 - Unimed Encosta da Serra – Taquara. Implantação de uma nova metodologia de cuidado
em enfermagem - Case Management.
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13/05/2019 - Hospital Bom Jesus de Taquara. Liderança na Enfermagem:
abordando o Coaching.

13/05/2019 - Hospital Bom Pastor de Igrejinha. Cálculo e administração de
medicamentos em pediatria

92

13/05/2019 - Conferência de Abertura da 8ª Semana de Enfermagem - Enfermagem resolutiva: práticas
avançadas de cuidado

14/05/2019 - Reunião de departamento da Atenção Primária da Associação
Brasileira de Enfermagem (ABEn) na Faccat
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14/05/2019 - Classificação de Risco, ministrado pelo Coren-RS no Hospital de Rolante e Mesa redonda
sobre “A Violência no Cotidiano de Trabalho”. Acerca da última, o evento teve a participação da
enfermeira forense, Carmela Alencar, e a advogada Ângela Kirschner.
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15/05/2019 - Hospital Bom Pastor de Igrejinha. Cuidados com a pele e lesões
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15/05/2019 - Faccat
Nesta data, ocorreram cursos simultâneos, com as temáticas
- Pré-natal de baixo risco
- Interpretação de exames laboratoriais
- Entubação por máscara laríngea
- Punção guiada por ultrassom
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16/05/2019. Apresentação de trabalhos nas modalidades Oral e Pôster

Objetivo: Integrar Ensino e Serviço de Saúde em atividades compartilhadas durante a
Semana de Enfermagem.
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem e Enfermeiros
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 350
Número de pessoas atendidas de forma não gratuita: 220
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3.6 Lions solidário
Título da Atividade: Lions Solidário Parobé
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas Cardoso
Descrição da Atividade: A atividade de extensão na graduação foi organizada pela prof.
Monique Vargas Cardoso, juntamente com os acadêmicos dos componentes curriculares
Saúde da Criança e Estágio Curricular Hospitalar. No evento, foram desenvolvidas atividades
de verificação de pressão e orientações e atividades relacionadas à Saúde da Criança, com
temas sobre Acidentes com Medicamentos, formas de lidar com as birras das crianças,
síndrome do bebê sacudido, acidentes por afogamento, prevenção de todos os tipos de
violência, traumas físicos, entre outros.
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos de Enfermagem da FACCAT, momentos de interação
com a comunidade no que tange a orientações de promoção e prevenção em saúde.
Público-alvo: Comunidade em geral
Período de Realização: 25/05/2019
Local de Realização: Escola Marieta Melina da Silva - Parobé

Acadêmicos, docente e integrantes do Lions Clube Parobé
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3.7 Curso SAE
Título da Atividade: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins e Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: No dia 28 de maio de 2019, ocorreu o curso de Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE), uma parceria com o Coren-RS.
Objetivo: Capacitar estudantes e profissionais de enfermagem para o uso da Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE) e Processo de Enfermagem
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem, enfermeiros, docentes e responsáveis técnicos
dos municípios da região e instituições parceiras.
Período de Realização: 28/05/2019
Local de Realização: Auditório do Centro de Eventos da FACCAT
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 52

Registros do Curso SAE

99

3.8 Oficina Escolar
Título da Atividade: Projeto Saúde na Escola
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins.
Descrição da Atividade: O curso de Enfermagem desenvolveu atividade de extensão na
graduação, durante a disciplina de Saúde do adolescente. Os acadêmicos organizaram
oficinas de diversas temáticas, entre elas sexualidade, tabagismo e outras drogas, valorização
da vida (esta temática compreende temas sobre depressão e suicídio) violência e bullying,
além de acidente de trânsito
Objetivo: Proporcionar vivência prática, com o desenvolvimento de oficinas aos adolescentes
escolares. Promover interação entre acadêmicos de enfermagem e adolescentes do ensino
fundamental.
Público-alvo: Acadêmicos matriculados na Disciplina Saúde do Adolescente
Período de Realização: 31/05/2019
Local de Realização: Escola de Ensino Fundamental Calisto Eolalio Letti, Taquara-RS
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 300
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3.9 Curso BLS
Título da Atividade: Suporte Básico de Vida – (BLS: Basic Life Support)
Docentes Supervisores: Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Curso Suporte Básico de Vida em parceria do Curso de
Enfermagem FACCAT e SAT Treinamentos em Saúde.
Objetivo: Instrumentalizar os profissionais da área da saúde a prestar atendimento em
Suporte Básico de Vida de forma segura e atualizada.
Público-alvo: Esse curso foi destinado às pessoas que queiram começar a aprender salvar
vidas, futuros profissionais do APH, condutores de ambulância, técnicos em enfermagem,
enfermeiros, médicos, bombeiros, profissionais de educação física, educadores em geral e
estudantes da área da saúde.
Período de Realização: 01/06/2019
Local de Realização: Centro de Eventos da FACCAT
Número de pessoas atendidas de forma não gratuita: 23

Registros das atividades do curso
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3.10 Placa de reconhecimento
Título da Atividade: Certificado Amigo do Lions
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: O Curso de Enfermagem foi agraciado com o certificado Amigo do
Lions, por ter participado ininterruptamente das atividades Lions Solidário, na cidade de
Parobé, RS.
Objetivo: Certificar o curso de Enfermagem da FACCAT como “Amigo do Lions”
Público-alvo: Curso de Enfermagem da FACCAT
Período de Realização: 17/06/2019
Local de Realização: FACCAT
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3.11 Mostra de intervenções
Título da Atividade: Mostra de Intervenções do Estágio Curricular
Docentes Supervisores:. Mariele Ribeiro, Monique Vargas Cardoso, Rubellita Gois, Edna
Martins, Gabriela Rossato,.Cristine Kasmirscki, Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A Mostra de Intervenções do Estágio Curricular é um momento no
qual os acadêmicos apresentam as intervenções realizadas nos cenários de estágio, a partir
de diagnóstico situacional e em acordo firmado com as enfermeiras preceptoras, sob
orientação das docentes. A Mostra de Intervenções constitui-se em uma forma de apresentar
aos serviços de saúde, parceiros da Faccat para campos de práticas e estágios, intervenções
empreendidas, por ocasião do estágio curricular, para melhorar as práticas de cuidado em tais
cenários.
Objetivo: apresentar para a comunidade acadêmica e serviços de saúde, as intervenções
propostas pelos enfermeirandos durante o estágio curricular.
Público-alvo: Enfermeirandos, enfermeiros e docentes da Atenção Hospitalar e Atenção
Básica, gestores dos serviços de saúde.
Período de Realização: 05/07/2019 (Atenção Hospitalar) e 10/07/2019 (Atenção Básica)
Local de Realização: Auditórios da FACCAT.

05/07/2019 (Atenção Hospitalar)
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Acadêmicos, docentes e enfermeiros da Atenção Básica, participantes da Mostra de Intervenções

10/07/2019 (Atenção Básica)
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(11/12/2019) Registros da arte de divulgação e das apresentações realizadas – Hospital e Atenção
Básica
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3.12 Jantar cultural
Título da Atividade: Jantar Cultural
Docentes Supervisores: Prof. Edna Martins
Descrição da Atividade: A docente representou a Faccat no Jantar Cultural da Ong Vida
Breve, que é parceira do Curso de Enfermagem em Práticas e extensões. No evento foram
estimulados leituras de poesias e versos, por crianças e adolescentes que fazem parte da
Ong. O evento ocorreu em homenagem ao dia do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Objetivo: representar o curso de Enfermagem junto à comunidade, além de prestigiar o
evento cultural da cidade
Público-alvo: comunidade geral e apoiadores
Período de Realização: 14/07/2019.
Local de Realização: Shopping Viena, Taquara

106

3.13 8ª Faccat Trail Run
Título da Atividade: Enfermagem no esporte
Docentes Supervisores: Claudia Capellari, Alexander Quadros, Cristine Kasmirscki, Edna
Martins, Gabriela Rossato, Joséli Pinto, Mariele Ribeiro, Rubellita Gois, Vilma Santos, Hilda
Moleda.
Descrição da Atividade: Evento esportivo no qual o curso de Enfermagem responsabiliza-se
pelo atendimento de primeiros socorros aos atletas, durante o percurso de corrida de
montanha. A atividade ocorreu em 2 momentos para os acadêmicos participantes da 8ª Faccat
Trail Run: No primeiro dia ocorreram oficinas de capacitação. Foi abordado sobre as
dificuldades do trajeto, com a prof. Edna Martins, Prof. Henrique Assis Dörr e o diretor técnico
da prova Ênio Eltz Filho. Posteriormente ocorreram oficinas práticas, como imobilizações com
a Prof. Claudia Capellari, e liberação miofascial, com a Enfª Diva Juliana.
No segundo momento, ocorreu a corrida. O evento conta com diferentes percursos para
corridas individuais, sendo eles os de 56km (ultra), 30km (longo), 14km (médio) e 7km (curto),
e para caminhadas, com trajetos de 6km e 14km, havendo distâncias especiais para as
corridas infantis.
Sem fins lucrativos e com caráter voluntariado, a FTR proporciona a aproximação da
comunidade acadêmica à regional por meio do incentivo à prática de esportes, com o intuito
de proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida, tendo como trajeto principal as
desafiadoras trilhas em meio à Mata Atlântica, o que possibilita aos atletas a contemplação de
paisagens espetaculares e uma divertida e vibrante experiência no mato.
Objetivo: oportunizar aos acadêmicos dos diversos cursos da FACCAT, o desenvolvimento
de ensino, pesquisa e extensão junto à comunidade.
Público-alvo: docentes, discentes, coordenadores, direção, vice-direção, colaboradores da
FACCAT, egressos, instituições parceiras e comunidade em geral.
Período de Realização: 26 e 27/07/2019.
Local de Realização: Faccat e áreas adscritas
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Capacitação da equipe de enfermagem, em 26/07/2019
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Faccat Trial Run, em 27/07/2019
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3.14 Publicações de apoio à amamentação
Título da Atividade: Agosto Dourado
Descrição da Atividade: Para celebrar o Agosto Dourado, mês de alusão à amamentação, o
Curso de Enfermagem convidou acadêmicas para que enviassem fotos de seus filhos sendo
amamentados. A partir disso, foram realizadas postagens em mídia social, como forma de
apoio à causa.
Período de Realização: Agosto de 2019

Acad. Enf. Vanessa Reis e a filha
Bárbara

Acad. Enf Aline Muller e os
pequenos Théo e Gabriel

Acad. Enf. Cleunice Gomes e
a filha Sara
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3.15 Feira de saúde
Título da Atividade: Feira de Saúde e Ciências de Rolante
Docentes Supervisores: Profª Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Feira de saúde ocorrida em escola de educação infantil da cidade
de Rolante, RS
O curso de Enfermagem, em caráter de extensão universitária, ofereceu orientações para
educação em saúde, relacionadas às seguintes atividades:
- Verificação da Pressão Arterial (PA);
- Verificação de estatura e peso, assim como índice de massa corporal;
- IMC;
- Verificação da relação cintura-quadril;
- Orientações sobre mudanças de estilo de vida, tais como dieta saudável (diminuição do
uso de sal e industrializados, diminuição do consumo de carnes vermelhas, aumento da
ingesta de frutas e vegetais), evitar sedentarismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e
evitar tabagismo;
- Entrega e explicação sobre folder desenvolvido pela FACCAT, que consta os parâmetros
ideais de PA, IMC e relação cintura-quadril
Objetivos: - Oferecer à comunidade um espaço para discussão sobre hábitos de vida
saudáveis prevenindo complicações de saúde, identificando e orientando sobre fatores de
risco.
- Contribuir para que os acadêmicos realizem treino de habilidades relativos às técnicas
empregadas no atendimento à população.
- Envolver os alunos a exercerem o papel de ser um agente de prevenção de doenças e
entenderem um pouco mais das condições de saúde que envolvem a comunidade
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem Faccat e comunidade de Rolante
Período de Realização: 03/08/2019
Local de Realização: Escola Oldenburgo – Rolante
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3.16 Semana do Bebê

Título da Atividade: Semana do Bebê de Taquara
Docentes Supervisores: Prof. Edna Martins e Prof. Joséli Nascimento
Descrição da Atividade: Do dia 12 a 17 de agosto, a Secretaria de Saúde promoveu a 2ª
Semana do Bebê de Taquara. As docentes da disciplina Saúde do Trabalhador, levaram
seus alunos, a título de extensão na graduação, para participar e debater acerca de temas
relacionados ao direito da gestante.
Objetivos: auxiliar as famílias, proporcionando informações, encontros e atividades que
otimizem e conscientizem o cuidado com bebês, desde o momento da gestação, até o
desenvolvimento infantil, englobando a atenção para as mães, especialmente orientações
para o momento do parto, amamentação, direitos das gestantes, entre outros.
Público-alvo: Comunidade geral
Período de Realização: 12 a 17 de agosto de 2019
Local de Realização: Auditório Administrativo da FACCAT e UBS Piazito, Taquara, RS
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 57

No dia 15/08/2019, na Faccat

No dia 16/08/2019, “Cantinho da Amamentação”, na Unidade Básica Piazito
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3.17 Feira de Saúde
Título da Atividade: Feira de Saúde e de Ciências de Rolante
Docentes Supervisores: Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Feira de saúde ocorrida em escola de educação infantil da cidade
de Rolante, RS
O curso de Enfermagem, em caráter de extensão universitária, ofereceu orientações para
educação em saúde, relacionadas às seguintes atividades:
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Verificação da Pressão Arterial (PA);
- Verificação de estatura e peso, assim como índice de massa corporal;
- IMC;
- Verificação da relação cintura-quadril;
- Orientações sobre mudanças de estilo de vida, tais como dieta saudável (diminuição do
uso de sal e industrializados, diminuição do consumo de carnes vermelhas, aumento da
ingesta de frutas e vegetais), evitar sedentarismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e
evitar tabagismo;
- Entrega e explicação sobre folder desenvolvido pela FACCAT, que consta os parâmetros
ideais de PA, IMC e relação cintura-quadril
- Oficina de Primeiros Socorros
Objetivos:
- Oferecer à comunidade um espaço para discussão sobre hábitos de vida saudáveis
prevenindo complicações de saúde, identificando e orientando sobre fatores de risco.
- Contribuir para que os acadêmicos realizem treino de habilidades relativos às técnicas
empregadas
no
atendimento
à
população.
- Envolver os alunos a exercerem o papel de ser um agente de prevenção de doenças e
entenderem um pouco mais das condições de saúde que envolvem a comunidade.
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem Faccat e comunidade de Alto Rolante.
Período de Realização: 17/08/2019
Local de Realização: Escola Independência – Alto Rolante – Rolante
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 17
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3.18 Premiação do Jornal “Lê Aí”
Título da Atividade: Premiação do Jornal “Lê Aí”
Docentes Supervisores: Prof. Edna Martins
Descrição da Atividade: A prof. Edna representou a Faccat, juntamente com demais
docentes e diretores da instituição, no prêmio “Lê Aí”, que é um jornal do Vale do Paranhana.
O prêmio faz menção aos mais lembrados pela comunidade, em diversas categorias. A Faccat
foi agracidada com o prêmio de “Instituição de ensino superior mais lembrada”.
Objetivos: destacar os serviços, pessoas e instituições mais lembradas do Vale do
Paranhana
Público-alvo: Comunidade
Período de Realização: 23 de agosto de 2019
Local de Realização: Auditório Centro de Eventos da FACCAT.
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3.19 Feira de Saúde
Título da Atividade: Feira de Saúde de Rolante
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins
Descrição da Atividade: O projeto de extensão universitária do curso de Enfermagem,
denominado “Chimarrão com Saúde”, fez parceria com a Igreja Adventista de Rolante, para a
Feira de Saúde promovida pela instituição religiosa. Na ocasião, foram organizadas atividades
voltadas para a comunidade, como verificação da Pressão Arterial (PA), índice de massa
corporal (IMC), relação cintura-quadril, além de orientações sobre mudanças de estilo de vida,
tais como dieta saudável (diminuição do uso de sal e industrializados, diminuição do consumo
de carnes vermelhas, aumento da ingesta de frutas e vegetais), evitar sedentarismo, evitar o
consumo de bebidas alcoólicas e evitar tabagismo. Por fim foi entregue material desenvolvido
pela FACCAT, em que consta os parâmetros ideais de PA, IMC e relação cintura-quadril.
Objetivos: Aproximar o acadêmico da comunidade, além de oferecer espaço para discussão
sobre hábitos de vida saudáveis prevenindo complicações de saúde, identificando e
orientando sobre fatores de risco.
Público-alvo: Comunidade de Rolante e acadêmicos de enfermagem da Faccat
Período de Realização: 8 de Setembro de 2019
Local de Realização: Rua Coberta de Rolante
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 32
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3.20 Curso Diagnósticos por imagem na prática clínica
Título da Atividade: Curso Diagnósticos por Imagem na Prática Clínica
Docentes Supervisores: Profª. Maureen Senger
Descrição da Atividade: O curso contou com teoria e prática, acerca do uso de imagens nos
diagnósticos da prática clínica dos profissionais da área da saúde. Foram abordados conforme
abaixo:
- Radiografia de tórax: posicionamento de cateter central; noções básicas de consolidações
pulmonares.
- Radiografia de abdome: posicionamento de cateter peritoneal, de sonda nasoenteral,
obstrução
intestinal,
corpo
estranho.
- Lesões pulmonares: pneumonias, derrame pleural, atelectasias, tumores.
- Noções gerais sobre fraturas e luxações.
Objetivos: Fornecer subsídios para avaliação e interpretação de exames de imagem na
prática clínica
Público-alvo: Acadêmicos dos cursos de graduação da área da saúde da FACCAT, docentes
e profissionais dos serviços de saúde da região.
Período de Realização: 14/09/2019
Local de Realização: Laboratório de Fisioterapia da FACCAT.
Número de pessoas atendidas de forma não gratuita: 22

Arte de divulgação
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Registros das atividades realizadas
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3.21 Conexão FACCAT
Título da Atividade: Conexão FACCAT
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari, Profª. Edna Martins, Profª. Gisele Cassão,
Profª. Monique Cardoso, Profª. Gabriela Rossato, Profª. Rubellita Gois
Descrição da Atividade: O Conexão Faccat é realizado desde 2003, no campus da FACCAT,
e conta com a visita anual de aproximadamente 4 mil alunos do Ensino Médio de escolas de
toda a região. O evento incluiu feira de profissões, visita aos laboratórios dos cursos, atrações
culturais e sorteio de brindes, como tablets e bolsas de estudo.
Em 2019, o Curso de Enfermagem realizou uma abordagem histórica da profissão, mostrando
a evolução, através dos tempos. No estande, a caracterização remontava à época da
precursora da Enfermagem, Florence Nightingale. O estande tinha todas as peças em branco,
quadros históricos, cama e armário antigo de medicamentos. Também incluiu-se uma
bicicleta, em alusão às enfermeiras e parteiras, que atendiam as pessoas em seus domicílios.
O Laboratório de Enfermagem continha um primeiro cenário, no qual eram apresentadas
estratégias de atendimento improvisadas, como em um hospital de campanha. A seguir, havia
um cenário moderno, de atendimento intensivo, no qual o enfermeiro necessita ter
conhecimento acerca de uma série de equipamentos e alterações clínicas dos pacientes. Uma
vez por turno, uma sirene era tocada, convidando os participantes para uma simulação de
reanimação cardiorrespiratória, realizada no LabEnf. Além disso, houveram visitas aos
laboratórios de Química, Microscopia e Anatomia. Também, a turma de Genética e Evolução
organizou uma recepção, incluindo a atenção de enfermagem em doenças genéticas e
aconselhamento genético.
Objetivo: Apresentar o Curso de Enfermagem e a diversidade de possibilidades de atuação
do enfermeiro.
Público Alvo: estudantes do ensino médio de escolas de municípios da região
Local de Realização: Campus da FACCAT
Período de Realização: 24 e 25 de setembro de 2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 1500
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Registros das atividades realizadas.
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3.22 Congresso
Título da Atividade: I Congresso de Direito das Mulheres do Vale do Paranhana
Descrição da Atividade: O evento interdisciplinar foi promovido pela Ordem dos Advogados
do Brasil, com apoio de instituições como a Faccat. A prof. Monique Vargas representou o
curso de enfermagem, na discussão sobre a temática da Violência Obstétrica. Assim, o intuito
do Congresso foram os direitos da mulher no período da gestação, parto e pós-parto.
Período de Realização: 08 e 09/10/2019

Material de divulgação do evento

Participação da profª Monique Vargas

121

3.23 Outubro Rosa na comunidade
Título da Atividade: Atividades alusivas ao Outubro Rosa – Atividades Itinerantes
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins e Profª. Monique Vargas Cardoso
Descrição da Atividade: Em outubro, as docentes Edna Martins e Monique Vargas Cardoso
percorrem a região, a fim de explanar acerca do câncer de mama e formas para prevenção,
além de oferecer o relato de suas experiências pessoais sobre o enfrentamento do câncer de
mama.
Objetivo: Promover o cuidado e a prevenção de saúde, por meio de orientações alusivas ao
Outubro Rosa, movimento este que visa a prevenção e combate ao câncer em mulheres.
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem da FACCAT, docentes do curso de Enfermagem
da FACCAT e comunidade em geral.
Período de Realização: outubro de 2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 350

Evento ESF Bom Pastor, Igrejinha

Atividade na empresa ViaMarte, Nova Hartz
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Evento ESF XV de Novembro, Igrejinha

Evento da Igreja Adventista, em Rolante

Outubro Rosa Empresa Epavi
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Hospital Bom Jesus, em Taquara

UNIRITTER, Porto Alegre

UBS Mundo Novo, em Taquara
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3.24 Outubro Rosa na Faccat
Título da Atividade: Outubro Rosa na Faccat - 2ª Edição.
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins, Profª. Gisele Cassão e Profª. Monique Vargas
Cardoso
Descrição da Atividade: O evento foi desenvolvido com a participação dos acadêmicos da
disciplina Saúde da Mulher. O evento contou com a participação da Enfermeira Poliana
Rodrigues, o médico. Henrique Träsel, a tatuadora Patrícia Ferreira Fogaça, além do relato de
uma vencedora do câncer de mama, Maria Angélica Linden.
Objetivo: Proporcionar atividades em alusão ao Outubro Rosa, com objetivo de alertar a
população sobre os cuidados, focando no diagnóstico precoce.
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem da FACCAT, docentes do curso de Enfermagem
da FACCAT e comunidade em geral com seus pares.
Período de Realização: 18/10/2019.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 85

Material de divulgação
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Registros das atividades
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3.25 Curso de ECG para enfermeiros
Título da Atividade: Curso de ECG para Enfermeiros.
Docentes Supervisores: ministrante Ellen Hettwer Magedanz
Descrição da Atividade: Curso de Eletrocardiograma para enfermeiros, que abordou desde
os princípios básicos da fisiologia cardíaca, modo de fazer o exame e interpretação dos
dados obtidos (normalidade e principais alterações).
Objetivo: capacitar acadêmicos de enfermagem, docentes e enfermeiros
Público-alvo: Estudantes de Enfermagem e Enfermeiros
Período de Realização: 19/10/2019.
Número de pessoas atendidas de forma não gratuita: 11

Material de divulgação
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Registro das atividades
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3.26 Evento esportivo OktoberBike
Título da Atividade: 15ª OktoberBike de Igrejinha
Docentes Supervisores: Prof. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: A OktoberBike de Igrejinha é um evento direcionado a atletas
praticantes de ciclismo, através de um passeio ciclístico de Mountain Bike em meio à natureza,
considerando quilômetros e altimetria. No evento, foram realizados atendimentos à população
presente no evento; principalmente aos atletas: verificação de pressão arterial, frequência
cardíaca, oximetria de pulso, glicemia capilar (se necessário), curativos, alongamentos,
aplicação de gelo local (crioterapia) e correção de câimbras, acolhimento pós corrida com
medidas de conforto. Atividade caracterizada como extensão universitária.
Objetivo: Prestar cuidados (prevenção, proteção, manutenção e recuperação) da saúde de
forma efetiva e humanizada aos participantes do evento. Proporcionar aos acadêmicos dos
cursos da área da saúde, atividade prática voltada ao atendimento de primeiros socorros no
esporte, além de promover interação entre acadêmicos, professores, atletas e comunidade.
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem e comunidade em geral
Período de Realização: 06/10/2019.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 35

Registros das atividades
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Acadêmicos de Enfermagem e professora Gisele Cassão
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3.27 Mostratec
Título da Atividade: 34ª Mostratec
Docentes Supervisores: Profª. Monique Cardoso e Profª. Rubellita Gois
Descrição da Atividade: A MOSTRATEC – é uma feira de ciência e tecnologia realizada
anualmente pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha. Com um estande, equipes da
Instituição mostram ao público um pouco do que é a Faccat. Com ações interativas, os alunos
visitantes aproveitam e descobrem o universo acadêmico. O curso de enfermagem participou
da atividade, demonstrando alguns campos de atuação da Enfermagem. Nesta edição
participaram 33 mil estudantes envolvidos, sendo 460 escolas.
Objetivo: Apresentar o Curso de Enfermagem e a diversidade de possibilidades de atuação
do enfermeiro.
Público Alvo: estudantes do ensino técnico, fundamental e da educação infantil, de 21 países
e de todos estados brasileiros.
Local de Realização: Fenac, Novo Hamburgo-RS
Período de Realização: 24 de outubro de 2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 450

Prof. Rubellita e Acad. Enfermagem Eliéserr

Prof. Monique Vargas
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3.28 Lions solidário
Título da Atividade: Lions Solidário de Parobé
Docentes Supervisores: Gabriela Camponogara
Descrição da Atividade: O Lions Solidário é um evento organizado pelo Lions Clube de Parobé.
A 19ª edição, de 26/10/2019, contou com a participação do Curso de Enfermagem, quando
acadêmicos, acompanhados da docente Gabriela Camponogara, ofereceram aferição de PA,
IMC, RCQ e orientações de educação para a saúde à população participante, em atividade de
extensão universitária.
Objetivo: Proporcionar aos estudantes de Enfermagem a oportunidade de fornecer
atendimentos e orientações voltadas à promoção e prevenção em saúde
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem e comunidade em geral
Período de Realização: 26/10/2019.
Número de pessoas atendidas gratuitamente: 35

Registros das atividades
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3.29 Night Run
Título da Atividade: IV Night Run Igrejinha.
Docentes Supervisores: Prof. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Acadêmicos do Curso de Enfermagem FACCAT, juntamente com o
Curso de Fisioterapia, apoiaram a IV Night Run Igrejinha. Atendimento à população presente
no evento; principalmente aos atletas: verificação de pressão arterial, frequência cardíaca,
oximetria de pulso, glicemia capilar (se necessário), curativos, alongamentos, aplicação de gelo
local e correção de câimbras, acolhimento pós corrida com medidas de conforto. Atividade
categorizada como extensão universitária
Objetivo: proporcionar aos acadêmicos de enfermagem a oportunidade de atuar na área de
Enfermagem Desportiva, voltada a corredores
Público-alvo: acadêmicos de enfermagem
Período de Realização: 16/11/2019
Número de pessoas atendidas gratuitamente: 28

Registros da atividade
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3.30 Novembro azul
Título da Atividade: Prevenção ao Câncer de Próstata: Disciplina Saúde da Mulher e do Homem.
Docentes Supervisores: Monique Vargas
Descrição da Atividade: Alunos de Saúde da Mulher e do Homem - todos juntos na luta
contra o câncer de próstata.
Objetivo: envolver os estudantes de enfermagem da disciplina de Saúde da Mulher e do
Homem, em atividades de promoção, prevenção e sensibilização para o controle do câncer
de próstata e demais aspectos relacionados à saúde do homem. Realizadas atividades no
campus, caracterizadas como extensão na graduação, que atingiram alunos de diferentes
cursos.
Público-alvo: docente e discentes do componente curricular Saúde d Mulher e do Homem.
Período de Realização: 19/11/2019
Número de pessoas atingidas de forma gratuita: 65

Registro dos acadêmicos envolvidos na atividade
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3.31 Sunset FACCAT
Título da Atividade: Sunset FACCAT 2019 - 50 anos de Ações do Bem
Docentes Supervisores: Vilma dos Santos
Descrição da Atividade: O Sunset Faccat, congregou cursos e turmas diversas da Faccat, bem
como ações e serviços externos à instituição. Capitaneado pela turma de Empreendedorismo, a
ação mobilizou empresas, setores e instituições que visassem empreendedorismo,
sustentabilidade, solidariedade.
Fazendo jus às atividades que aproximam a comunidade da universidade, o Curso de
Enfermagem, com a disciplina Saúde da Família no Contexto Rural, mobilizou famílias do Morro
da Cruz para que participassem das atividades do campus. Neste sentido, em atenção ao
propósito da disciplina, elaboraram atividades favoráveis à educação em saúde.
Acompanhou a atividade de extensão na graduação a professora Dra. Vilma dos Santos.
Objetivo: integrar a comunidade acadêmica e a comunidade em geral para comemorar os 50
anos de atuação da FACCAT junto ao desenvolvimento da região, com enfoque no
crescimento das pessoas e instituições de maneira sustentável e integral.
Público-alvo: comunidade acadêmica e em geral
Período de Realização: 24/11/2019
Local de realização: Campus da FACCAT
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 58

Registros das atividades
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3.32 Aniversário FEEIN
Título da Atividade: Comemoração do Cinquentenário da Fundação Educacional
Encosta Inferior do Nordeste
Docentes Supervisores: Profª. Monique Cardoso, Prof. Lucas Goulart, Profª Claudia
Capellari, Profª. Edna Martins, Profª. Gabriela Rossato, Profª Gisele Cassão e Profª. Rubellita
Gois, Profª Mariele Ribeiro, Silvia dos Santos e Lucimara Prates da Silva.
Descrição da Atividade: A FEEIN, mantenedora da Faccat, completou 50 anos e comemorou
com um jantar de confraternização para lembrar todos que fizeram e fazem parte desta
trajetória.
Objetivo: Comemorar aniversário da Faccat e socializar com colegas
Público Alvo: professores e funcionários da Faccat.
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Período de Realização: 28 de novembro de 2019

Confraternização de 50 anos Faccat
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3.33 Ação Criança Feliz
Título da Atividade: Ação Criança Feliz
Docentes Supervisores: Profª Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Evento solidário, realizado no Sesi Igrejinha entre Lions Clube,
Rotary Clube, Leo Clube Igreja Ministério Manancial, Curso de Enfermagem da Faccat,
Padaria Q’Doce, Grupo Católico Onda e grêmios estudantis das escolas olívia Lahm e
Berthalina Kirsch. O evento foi voltado a crianças e incluiu jogos coletivos, brincadeiras
diversas e orientações para hábitos de vida saudáveis. O curso de enfermagem atuou na
divulgação de prevenção e controle do diabetes.
Objetivo: Divulgar ações de prevenção e controle do diabetes.
Público-alvo: acadêmicos de enfermagem e comunidade geral
Período de Realização: 30/11/2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 32

Registro dos voluntários que atuaram no evento
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Registros das atividades realizadas pelo Curso de Enfermagem
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3.34 Oficinas de primeiros socorros

Docentes supervisores: Claudia Capellari
Descrição das atividades: A pedido do setor de Gestão de Pessoas, o Curso de Enfermagem
ofereceu, por meio da disciplina Suporte Básico de Vida, Oficinas de primeiros socorros aos
funcionários da Faccat. Os alunos foram divididos em grupos e prepararam oficinas temáticas,
que foram realizadas no turno vespertino.

Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 63
Tema

Nª de pessoas

Oficina de Primeiros Socorros - Engasgos e asfixia

20

Oficina de Primeiros Socorros - PCR e uso do DEA

15

Oficina de Primeiros Socorros - Hipotensão (Desmaio) 12
Oficina de Primeiros Socorros - Choque Elétrico

11

Fraturas e entorses

5
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Registro das oficinas realizadas
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3.35 Oficina da Saúde da Mulher
Título da Atividade: Oficinas de Saúde da Mulher - Sine
Docentes Supervisores: Profª. Monique Eva Cardoso e Prof. Hilda Constant
Descrição da Atividade: A Agência FGTAS/Sine de Taquara, em parceria com a Faccat,
promovou diversas atividades gratuitas para o público feminino, de segunda a sexta-feira, 25
a 29 de março. As atividades foram pensadas em alusão ao mês do dia internacional da
Mulher.
Objetivo: Promover espaço de discussão acerca de temáticas da saúde da mulher.
Público-alvo: Comunidade feminina
Período de Realização: 29/03/2019
Local de Realização: Sine Taquara
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 3
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3.36 Atividade laboral
Título da Atividade: Atividade Laboral
Docentes Supervisores: Profª. Joseli Pinto e Profª Edna Martins
Descrição da Atividade: As atividades foram desenvolvidas na disciplina de saúde do
trabalhador. A disciplina é composta por 5 práticas, onde na última, os alunos propões uma
intervenção, a partir de um diagnóstico situacional, realizado nas primeiras práticas. Foram
desenvolvidas atividades ergonômicas com materiais específicos para relaxamento com os
funcionários da instituição. Além disso, os acadêmicos confeccionaram cartazes com
demonstrativo de exercícios para realização no ambiente laboral. Em outro momento, os
alunos também realizaram atividades para melhora da saúde mental, onde foi passado um
vídeo sobre autoestima e motivação. Posteriormente, foi realizado uma dinâmica para
demonstrar a importância de se trabalhar em equipe, com foco na valorização dos
profissionais. Cada trabalhador recebeu uma luva para encher, todos jogaram para cima,
tentando não deixá-la cair e ainda tinham que cuidar da dos colegas simultaneamente. Essa
dinâmica teve o objetivo de estimular a reflexão de como o último participante se sentiu com
a responsabilidade de cuidar de todas as luvas. Foi um momento de grandes reflexões e
descontração.
Público Alvo: trabalhadores do setor de higienização do Hospital São Francisco de Parobé
Local de Realização: Hospital São Francisco de Parobé
Período de Realização: 7/11/2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 28

Realização de intervenções no Hospital São Francisco de Assim, Parobé-RS
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3.37 Intervenção para a saúde do homem
Título da Atividade: Atividade Alusiva a Saúde do Homem
Docentes Supervisores: Profª. Joseli Pinto e Profª Edna Martins
Descrição da Atividade: As atividades foram desenvolvidas na disciplina de saúde do
trabalhador. A disciplina é composta por 60 horas, sendo 40 horas práticas. Nos encontros
práticos, os alunos realizam um diagnóstico situacional e, para o último encontro, propõem
uma intervenção. Um dos grupos realizou as atividades em uma empresa de transporte
rodoviário. Nela, foram desenvolvidas atividades alusivas à saúde do homem, visto o grande
número de trabalhadores no setor de motoristas e cobradores do sexo masculino. Na ocasião,
foi abordado, de forma expositiva dialogada, os cuidados com a saúde do homem, focando no
câncer de próstata. No fim, os participantes formam convidados a fazer exercícios de
alongamento, visto as horas trabalhadas na posição sentada.
Público Alvo: trabalhadores da Citral
Local de Realização: Sede da Citral, em Taquara
Período de Realização: 21/11/2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 35

Realização de intervenções na empresa Citral, em Taquara-RS
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3.38 Atividades Itinerantes na Atenção Básica
Título da Atividade: Itinerante na Atenção Básica
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins e Profª. Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant
e. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Nos dias 24 de maio de 2019 e 07 de junho de 2019, ocorreram as
Atividades Extensionistas “Atividades Itinerantes na Atenção Básica”, vinculadas ao Estágio
Curricular na Atenção Básica.
As mesmas aconteceram segundo o descrito:
24/05/2019 - Escola Estadual de Ensino Fundamental Promorar, em Igrejinha. Foram
desenvolvidas oficinas e dinâmicas sob temáticas emergentes ao público adolescente,
conforme listadas abaixo:
1) Valorização da vida, prevenção de atos de violência na escola e bullying - os alunos
passavam uma caixa com questões de "certo" ou "errado", sobre situações cotidianas
enfrentadas nas escolas para o maior entendimento sobre como lidar em situações de
violência e bullying na escola, evitando o isolamento, depressão e suicídio.
2) Sexualidade e prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis - foi demonstrado em
peças anatômicas, as alterações que ocorrem com o corpo humano, durante a puberdade.
Diante deste momento, os alunos receberam um papel para questionarem suas dúvidas e
colocarem em uma caixa. Num segundo momento, a caixa passava entre os alunos, ao som
de uma música. Quando a música parasse, o aluno tinha que ler a pergunta e o grupo todo
ajudava a responder.
3) Inclusão social - foi realizada uma dinâmica, denominada a "tenda dos sentidos", onde o
aluno entrava na sala de aula com os olhos vendados e passavam por diferentes situações
de deficiência, como pintar, sem utilizar as mãos, como colocar a mão dentro de uma caixa,
estando com os olhos vendados. Ao fim, foi feito uma reflexão com todos, sobre a importância
de incluir as pessoas nos grupos sociais.
Objetivo: Refletir sobre a importância da educação em saúde em vários contextos, visando a
contemplar assuntos de interesse dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental,
gerando-se espaços de discussões que visem a integração de conhecimentos e saberes para
que todos os participantes do evento possam aprender com as ações do projeto
interdisciplinar. Além de exercer a prática social e empreendedora do enfermeiro, por meio da
participação popular em saúde, no desenvolvimento de ações preventivas, com ênfase na
educação em saúde, como é esperada pelos acadêmicos do estágio na Atenção Básica.
Público-alvo: Alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Promorar, em Igrejinha
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 86
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24/05/2019 – Atividade itinerante na Atenção Básica. Estadual de Ensino Fundamental Promorar, Igrejinha, RS

07/06/2019: A atividade itinerante “Arraiá da Saúde” ocorreu no evento Igrejinha Mix, na
cidade de Igrejinha, RS. Foram desenvolvidas atividades de Promoção da Saúde, listadas a
seguir.
Foram organizadas "barracas" para atendimento da população, com diferentes temáticas:
- Verificação de pressão arterial e orientação sobre Hipertensão Arterial;
- Verificação de medidas antropométricas, além da verificação da glicemia capilar e orientação
sobre Diabetes e problemas relativos ao excesso de peso. Ainda foi orientado sobre a prática
de exercícios físicos, incluindo prática de alongamentos no local ao som de música junina;
- Orientações sobre alimentação saudável, onde foi distribuído um mimo com temperos
naturais, a fim de estimulá-los a reduzir o sal no preparo dos alimentos, além de exposição de
alimentos e dicas de receitas saudáveis;
- Orientação sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero com orientações e
demonstração de como é realizado o exame das mamas e o exame preventivo do colo do
útero;
- Orientações sobre prevenção das doenças de inverno.
Objetivo: Desenvolver ações em saúde voltadas para a população de Igrejinha.
Público-alvo: Comunidade em geral
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 86
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07/05/2019 - Atividade itinerante na Atenção Básica. Igrejinha Mix. Igrejinha, RS

25/10/2019 das 8h às 12h
Local: Praça ao lado da UBS Empresa, Taquara-RS
Detalhamento das atividades: Foi realizado através de atividades lúdicas separadas por
estandes, tipo estações, onde cada grupo aborda um assunto relacionado a saúde. Ao passar
em cada estande, as crianças receberam um carimbo na mão indicando em que estande ela
passou.
Os estantes estavam separados, conforme organização dos grupos:
Estande 1- Combate ao Piolho
Foi abordado de forma lúdica através de fantoches "o que é o piolho? Quais as formas
de prevenção?"
As questões de higiene pessoal foram fortalecidas. Foi entregue sabão caseiro
(confeccionados pelas acadêmicas) e folder sobre higiene pessoal fornecido pela UBS
do município de Taquara.
Estande 2- Alimentação saudável
Foi apresentado a pirâmide alimentar, demonstrado os alimentos mais saudáveis e
houve muita interação sobre a alimentação delas em casa. As crianças tiveram a
oportunidade em ver, manusear várias frutas e verduras.
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Estande 3- Higiene Bucal
Foi demonstrado a técnica correta de escovação dos dentes, através de uma forma
lúdica com dois bonecos e uma escova de dentes. Ainda foi entregue escovas de
dentes e folder explicativo.
A atividade caracteriza como extensão, onde os alunos interagiram com a
comunidade.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 56

25/10/2019 – Atividade Itinerante no Bairro Empresa

22/11/19 das 8h às 12h
Local: Galeria Neubarth no centro da cidade de Igrejinha,
Detalhamento das atividades: A atividade foi realizada dividida em 04 estações,
onde foram abordados temas como a saúde do homem, saúde da mulher, diabetes
mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Em cada estação foi desenvolvido material
didático para explicar ao público os assuntos abordados, com utilização de peças
anatômicas e folders explicativos relacionados a cada estação, conforme segue
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abaixo:
Estação 1- Saúde do Homem
Estação 2- Saúde da Mulher
Estação 3 - Hipertensão Arterial Sistêmica
Estação 4 - Diabetes Mellitus
Ainda haviam brinquedos infláveis e as pipocas, como estratégias de entretenimento
para as crianças, para que os pais possam participar da atividade itinerante.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 40

22/11/2029 – Atividade Itinerante na Galeria Neubarth

Título da Atividade: Construção e divulgação de saber no campus
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Descrição da Atividade: A noite de 04/09/19 foi cheia de informações a quem percorreu os
corredores da Faccat. Munidos de cartazes, manequins, folders, balões e criatividade, os
alunos de Oficina de Problematização, supervisionados pela profª Gisele Cassão, abordaram
os transeuntes. Os temas tratados foram sífilis, doação de sangue, tabagismo, suicídio
(setembro amarelo) e manobras de desengasgo e reanimação.
Objetivo: Divulgar informações relativas a temas importantes da saúde pública.
Público-alvo: Acadêmicos, docentes e funcionários da Faccat.
Período de Realização: 04/09/2019
Local de Realização: Campus da Faccat

Registros da atividade
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3.39 Atividades Itinerantes no Estágio Curricular no Hospital
Título da Atividade: Itinerante no Hospital 2019/1
Docentes Supervisores: Monique Eva de Vargas Cardoso, Mariele Cunha
Ribeiro e Rubellita Holanda Pinheiro Cunha Gois
Descrição da Atividade: Os alunos planejaram e executaram uma atividade
educativa sobre a importância da higienização das mãos para os profissionais
de enfermagem do hospital em que realizavam o estágio.
A atividade foi ministrada durante a semana internacional de higienização das
mãos, de 06/05 a 10/05, nesse período os alunos foram nos setores de
emergência, internação clínica e cirúrgica, bloco cirúrgico e internação mental
para desenvolver ações educativas e de impacto sobre a correta higienização
das mãos.
Tinham como objetivo concretizar as equipes que os cinco momentos de
higienização das mãos preconizados pela ANVISA são de suma importância
para evitar a infecção cruzada, entre um paciente e outro. Almejaram também
uma maior adesão à técnica correta e efetividade dos passos para se higienizar
as mãos com água e sabão ou com solução alcoólica a 70% enfatizando as
etapas e a duração da técnica.
Utilizaram como metodologia a aplicabilidade de dois jogos, um quebra-cabeça
e um tabuleiro com a temática a ser trabalhada, os dois foram confeccionados
pelos discentes. Também realizaram uma dinâmica em que os profissionais
teriam que fazer a técnica de higienização de mãos com o luminol e em seguida
colocar as mãos numa caixa com luz negra, com isso se via a efetividade da
técnica, pois a luz negra apresentava os pontos que não foram higienizados
corretamente. No último dia de treinamento eles fizeram uma avaliação a partir
de um método observacional da técnica premiando com álcool gel e com um
certificado aqueles que seguiram os passos da técnica corretamente, e ainda
finalizaram com uma fala relembrando a importância da adesão à prática de
higienização das mãos para segurança do paciente e diminuição de infecção
cruzada.
Objetivo: Desenvolver uma educação em serviço relevante sobre a importância
da higienização das mãos para a equipe de enfermagem do hospital a partir do
levantamento das necessidades da instituição com apoio dos docentes e da
enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH).
Público-alvo: Técnicos de enfermagem e enfermeiros do Hospital Bom Pastor.
Período de Realização: 06/05/2019 a 10/05/2019
Local de Realização: Hospital Bom Pastor – Igrejinha
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 60
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Atividade Itinerante Estágio Curricular no Hospital 2019/02
Docentes Supervisores: Profs. Mariele Cunha Ribeiro, Monique Cardoso,
Rubellita Gois
Descrição da Atividade: Realizar treinamento de assepsia de conectores com
a equipe de enfermagem orientando medidas de prevenção de infecção relacionadas
à assistência à saúde (IRAS).
Público-alvo: Equipes de enfermagem do turno da manhã da instituição
Método: A atividade foi desenvolvida in loco, por setor / unidade assistencial, na
qual foi desenvolvida dinâmica de perguntas e respostas (placas com “SIM” e “NÃO”),
demonstração da técnica correta e material impresso autoexplicativo com o intuito de
capacitar as equipes de enfermagem do turno da manhã quanto a importância da
adesão à correta assepsia de conectores e prevenção de IRAS.
Período de Realização: 24/05/2019
Local de Realização: Unidades assistenciais Hospital São Francisco de Assis /
Parobé / RS
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 30
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Imagens autorizadas pelas equipes participantes.
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Atividade Itinerante Estágio Curricular no Hospital 2019/02
Docentes Supervisores: Profs. Mariele Cunha Ribeiro, Monique Cardoso,
Rubellita Gois
Descrição da Atividade: Realizar treinamento com a equipe de enfermagem
orientando e ressaltando lavagem e higiene de mãos adequadas.
Público-alvo: Equipes de enfermagem do turno da manhã da instituição
Método: A atividade foi desenvolvida in loco, por setor / unidade institucional, na
qual foi entregue aos funcionários questionário da ANVISA sobre o tema. Após foi feita
dinâmica demonstração da técnica de lavagem de mãos (tinta guache e olhos
vendados) e distribuição de material impresso autoexplicativo com o intuito de
capacitar à equipe de enfermagem do turno da manhã quanto a importância da adesão
à correta técnica de lavagem e higiene das mãos.
Período de Realização: novembro/2019
Local de Realização: Unidades assistenciais Hospital São Francisco de Assis /
Parobé / RS
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 30

Imagens autorizadas pelas equipes participantes.
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Atividade Itinerante Estágio Curricular no Hospital 2019/02
Título da Atividade: Itinerante no Hospital
Docentes Supervisores: Monique Eva de Vargas Cardoso, Mariele Cunha
Ribeiro e Rubellita Holanda Pinheiro Cunha Gois
Descrição da Atividade: treinamento sobre boas práticas de banho no leito.

Público-alvo: Equipes de enfermagem do turno da manhã da instituição
Método: A atividade foi desenvolvida in loco no espaço da Unidade de
Internação, mas envolveu funcionários desse setor e da emergência. Com o
manequim deitado em uma maca, as alunas demonstraram a forma correta do banho
no leito. Foi abordado a ordem dessa higiene e seus benefícios.
Período de Realização: novembro/2019
Local de Realização: Unidade de Internação do Hospital Bom Pastor de
Igrejinha
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 30
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3.40 Seminário de Aleitamento Materno
Título da Atividade: II Seminário de aleitamento Materno do Hospital São Francisco de
Assis
Descrição da Atividade: Professora Cármen Gomes palestrou no evento, abordando o
neurodesenvolvimento e correlações com aleitamento materno e vínculo.
Objetivo: Divulgar informações relativas ao aleitamento materno e neurociência.
Público-alvo: Profissionais e estudantes da área da saúde, comunidade em geral
Período de Realização: 29/08/2019
Local de Realização: Kirsch eventos, Parobé, RS
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3.41 Evento comunitário
Título da Atividade: “Fé, Saúde e Meio Ambiente”
Docente Supervisor: Rubellita Gois.
Descrição da Atividade: Os acadêmicos do curso de Enfermagem das Faculdades
Integradas de Taquara (Faccat), da disciplina Farmacologia II, participaram de uma ação de
prevenção e orientações para a saúde junto à comunidade parobeense. A atividade, intitulada
“Fé, Saúde e Meio Ambiente”, foi coordenada pela Diretoria da Congregação Evangélica
Luterana São Lucas e teve como objetivo orientar a população em questões de saúde, meio
ambiente e na fé cristã. Em relação à participação do Curso de Enfermagem, os alunos
ofereceram orientações sobre o uso de medicamentos, automedicação, abuso e uso
inadequado de drogas. Ainda, os acadêmicos prepararam pacotinhos de chá com diferentes
ervas para entregar aos participantes, quando abordavam a questão da homeopatia.
Objetivo: Divulgar informações de educação em saúde relacionadas ao uso racional de
medicações.
Público-alvo: Comunidade em geral
Período de Realização: 13/04/2019
Local de Realização: Rua Coberta, Parobé, RS.
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 62
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4. REUNIÕES DE COLEGIADO, FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
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4.1 Atividade – Formação docente
Título da Atividade: Formação Docente
Descrição da Atividade: As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) promovem, durante
uma semana, momentos de integração e de formação docente. No decorrer dos dias, oficinas
de qualificação e ações de reflexão, de planejamento, de compartilhamento, de ensino e de
aprendizagem. A cada noite da Formação Docente Faccat, foi abordado um tema específico,
relevante para os docentes da instituição. A profª Claudia Capellari trabalhou, junto ao
colegiado de Enfermagem, o tema Avaliação do Ensino.
Objetivo: Qualificar e integrar os docentes da Faccat, vislumbrando melhoria constante no
processo ensino-aprendizagem.
Público-alvo: docentes Faccat.
Período de Realização: 18, 19, 20, 21 e 22 de fevereiro de 2019
Local de Realização: Campus da Faccat

Programação oferecida pela Faccat
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Registros das atividades realizadas na formação docente

Grupo de professores do Curso de Enfermagem. E>D em pé: Delmar Bizani, Patrícia Bock,
Rafael Baeske, Cristine Kasmirscki, Hilda Constant, Lúcia Luz, Monique Vargas, Vilma dos
Santos. Sentados: Verônica Brito, Débora Morsch, Ana Melissa Mallmann, Gisele Cassão,
Lucas Goulart, Edna Martins, Claudia Capellari, Rubellita Gois, Maureen Koch, Cármen Gomes
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Na formação docente de julho de 2019, as professoras Claudia e Cármen
ministraram a oficina Mentes que aprendem, sobre estilos de aprendizagem.

Registro da oficina Mentes que aprendem.
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4.2 Treinamento Protocolos Operacionais Padrão
Durante a semana de formação docente, em fevereiro de 2019, os
docentes do Curso de Enfermagem foram capacitados para os Protocolos
Operacionais Padrão (POPs) de Pressão Arterial e de Banho no Leito.

Prof Claudia demonstra o POP de pressão arterial

Prof. Alexander demonstra o POP Banho no leito
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4.3 Atividade – Reunião de colegiado
Título da Atividade: Reunião de Colegiado
Docentes: Claudia Capellari, Vilma Constancia Fioravante dos Santos, Edna Thais Jeremias
Martins, Verônica Brito, Patrícia Martins Bock, Mariele da Cunha Ribeiro, Monique Vargas
Cardoso, Gisele Cassão, Lucas Aguiar, Hilda Maria Rodrigues Moleda, Lúcia Fabiane da Silva
Luz, Alexander de Quadros, Débora Morsch, Joséli do Nascimento.
Descrição da Atividade: O curso de Enfermagem FACCAT promove a reunião de colegiado
para integração dos docentes, para reflexão das atividades ocorridas no semestre anterior e
planejamento de atividades do semestre que está por vir. Ao longo do ano, foram realizadas
três reuniões.
Objetivo: Qualificar e integrar os docentes de Enfermagem da Faccat, vislumbrando o
próximo semestre.
Público-alvo: docentes curso de Enfermagem Faccat.
Período de Realização: 19 de fevereiro de 2019
Local de Realização: Campus da Faccat

19/02/2019
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Registros da reunião de 11/07/2019, com a presença da
representante discente, Joana Cavalheiro
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Registros da reunião de 19/12/2019
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4.4 Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem
Título da Atividade: Reunião do Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem do RS
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: O Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem do RS é
vinculado à Associação Brasileira de Enfermagem, Seção RS, e reuni-se mensalmente
para debater o ensino de graduação em enfermagem no estado, à luz das diretrizes
curriculares nacionais para a graduação em enfermagem, dos estudiosos da área de
educação e saúde. A coordenadora do Curso de Enfermagem da Faccat, Profª. Claudia
Capellari tem participado assiduamente das reuniões, tendo assumido, em 29/03/2019, a
coordenação da Comissão Permanente de Educação e, em dezembro, a Diretoria de
Educação da chapa provisória da Aben. A profª Claudia apresentou, na reunião de 26/04/2019,
o Projeto Mandala do Saber, iniciativa atrelada à Diretoria de Educação da Aben-RS. O grupo
de professores do curso de Enfermagem da Faccat também participou de reuniões, tanto
como ouvintes, como apresentando a metodologia de Mapas Conceituais e, em 27/09/2019,
em reunião formativa. No mês de dezembro, além da reunião formativa, abordou-se a
campanha Nursing Now, pela Aben.
Período de Realização: 29/03, 26/04, 23/0/, 27/09 e 08/12/2019.
Local de Realização: Unisinos e UFCSPA, Porto Alegre.

Reunião de 29/03/2019, quando Profª Drª Claudia Capellari assumiu a coordenação da
Comissão Permanente de Educação da ABEn-RS.
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Reunião de 26/04/2019.

Reunião de 23/08/2019. Metodologia Baseada em Problemas
Problematização foram defendidos pela Dra Dagmar Kaiser (UFRGS).

e

a
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Reunião de 27/09/2019. Mapas conceituais, defendido pelo time de professores da Faccat

Reunião de 08/12/2019. Casos de Papel, defendido por Drª Daiane Dal Pai (UFRGS)
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4.5 Reuniões de planejamento da – SENFF 2019
Título da Atividade: Planejamento da SENFF
Docentes Supervisores: Professoras Claudia Capellari, Edna Thaís Jeremias Martins e.
Gisele Cassão
Descrição da Atividade: A Semana de Enfermagem da Faccat (SENFF) e Semana Integrada
de Enfermagem, realizada anualmente no mês de maio, promove atividades científicas, com
vistas ao aprimoramento científico da Enfermagem, divulgação de boas práticas de cuidado e
integração de alunos, professores e profissionais da área. Para a adequada organização do
evento, houveram diversas reuniões entre o Curso de Enfermagem da Faccat e os serviços
de saúde. O tema acordado para o evento foi Enfermagem Resolutiva: Práticas Avançadas
de Cuidado. As docentes se reuniram privativamente com diversos parceiros, a fim de tratar
de detalhes do evento.
Objetivo: Organização e fortalecimento da enfermagem na Região do Vale do Paranhana e
Municípios Adjacentes.
Público-alvo: profissionais de enfermagem dos serviços de saúde da região.
Período de Realização: 15/03 a 03/05/2019
Local de Realização: Coordenação do Curso de Enfermagem da Faccar e serviços de
saúde da região do Vale do Paranhana e de Sapiranga.
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Docentes do Curso de Enfermagem realizam visitas a serviços de saúde da
região.

172

4.6 Planejamento da SENFF 2020
Título da Atividade: Organização SENFF 2020
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari, Profª. Edna Martins e Prof. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS) celebrarão em 2020 o ano internacional de profissionais de
enfermagem e obstetrícia. Designado pela Assembleia Mundial da Saúde de 2019, o marco
comemorativo tem o objetivo de reconhecer o trabalho feito por enfermeiras, enfermeiros e
parteiras em todo o mundo, bem como de defender mais investimentos para esses
profissionais e melhorar suas condições de trabalho, educação e desenvolvimento
profissional. O ano de 2020 é comemorativo ao bicentenário da precursora da enfermagem,
Florence Nightingale e, neste sentido, foi lançada a campanha Nursing Now. Decidindo-se
pela abordagem do Nursing Now, organizaram-se reuniões de planejamento da SENF 2020,
convidando os representantes dos serviços de saúde da região do Paranhana e de Sapiranga.
Foram realizadas duas reuniões em 2019/2.
Objetivos: Planejar a SENFF 2020, proporcionar maior engajamento entre profissionais de
enfermagem da região.
Público-alvo: Enfermeiros responsáveis técnicos e docentes
Período de Realização: 28/08 e 25/09/2019.
Local de Realização: Coordenação do Curso de Enfermagem da FACCAT.
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Reunião de 28 de agosto

Reunião de 25 de setembro
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4.7 Lançamento do programa “Saúde Hoje”
Título da Atividade: Lançamento do programa “Saúde Hoje”
Docentes Supervisores: Prof. Alexander Quadros e Profª. Mariele Ribeiro
Descrição da Atividade: Lançamento do programa Saúde Hoje, com Enf. Ricardo Rivero, da
Bah TV. A recepção contou com diversos representantes de serviços de saúde de Porto Alegre
e região metropolitana. Representando a Faccat, participaram os professores Mariele Cunha
Ribeiro e Alexander de Quadros. O programa, apresentado por um enfermeiro, é uma maneira
de destacar a saúde e a Enfermagem.
Objetivo: Representar o curso de Enfermagem da Faccat, no lançamento do programa Saúde
Hoje, apoiando representatividade no âmbito da Enfermagem.
Público-alvo: Evento fechado, para Instituições e personalidades convidadas
Período de Realização: 02/09/2019

Prof. Alexander de Quadros e Prof. Mariele Ribeiro com o apresentador Enf. Ricardo Rivero
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4.8 Participação eventos científicos
Título da Atividade: Participação de Docentes e discentes em eventos científicos
Objetivo: Buscar atualização em práticas clínicas e de docência relacionadas à enfermagem,
buscando a qualificação profissional e disseminar o conhecimento da academia.

4.8.1 - Conferência
Título da Atividade: Conferência Livre de Enfermagem
Docentes Supervisores: Profª. Edna Martins e Profª. Vilma dos Santos
Descrição da Atividade: ocorreu a Conferência Livre de Enfermagem, evento prévio à 16ª
Conferência Nacional de Saúde, teve como tema “Os desafios da enfermagem na defesa das
práticas de cuidado, do direito a saúde e da democracia”. Este evento reuniu profissionais de
todas as áreas da Enfermagem. As atividades transcorreram ao longo do dia, de modo que os
presentes debateram, em especial, o tema “Reformas fiscal, trabalhista e previdenciária:
impactos no SUS, no trabalho em Enfermagem e da Saúde e na redução do acesso a
Cuidados de Enfermagem na Atenção Integral à Saúde a pessoas e grupos sociais no território
e nas regiões de saúde”.
Objetivo: Criar espaço de discussão sobre a reforma fiscal, trabalhista e previdenciária. Além
de formular propostas para serem encaminhadas a Conferência Nacional de Saúde em
Brasília (em agosto).
Público-alvo: Acadêmicos e profissionais da Enfermagem do Rio Grande do Sul
Período de Realização: 30/05/2019
Local de Realização: Auditório da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da UFRGS
(Porto Alegre-RS)
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Registros da atividade e participação das professoras Edna e Vilma.
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4.8.2 V Simpósio gaúcho de emergência e trauma
29 e 30/03/2019 – V Simpósio gaúcho de emergência e trauma, Porto Alegre. Participação da
docentes Lúcia Fabiane Luz, além da acadêmica de enfermagem Katieli Cordova Cavalli].

Prof. Lúcia Luz com a acadêmica de Enfermagem Katieli Cordova Cavalli

4.8.3 Congresso Internacional da Rebraensp
02 a 04/04/2019 - Congresso Internacional da Rebraensp, Porto Alegre. Participação da
docente Rubellita Holanda Gois participou do evento

Prof. Rubellita Holanda Gois no
congresso da Rebraensp

4.8.4 Semana de Enfermagem do HCPA
15 a 17/05/2019 – 30ª Semana de Enfermagem do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Participaram do evento as professoras Rubellita Holanda e Vilma Constancia
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Professoras Vilma e Rubellita no evento

4.8.5 Congresso Gaúcho de Terapia Intensiva
13 a 15/06/2019 - IX Congresso Gaúcho de Terapia Intensiva, em Gramado/RS. Participaram
do evento a Professora Lúcia Luz e a acadêmica Michele Ortiz.

Profª Lúcia e Acad. Enf Michele no evento
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4.8.6 Simpósio Internacional do Processo de Enfermagem
15 e 16/08/19 - Simpósio Internacional do Processo de Enfermagem, Hospital de Clínicas de
Porto Alegre. As professoras Rubellita Gois, Cristine Kasmirscki e Claudia Capellari
participaram do evento. Na oportunidade, além da publicação de um trabalho, foi possível
prestigiar temas relevantes para o ensino de Enfermagem.

Professoras Claudia, Cristine, Ana Paula e Rubellita com a comissão
organizadora e pôster eletrônico do trabalho enviado.
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4.8.7 Simpósio Multidisciplinar em Nefrologia
15/09/19 - II Simpósio Multidisciplinar em Nefrologia, Hospital de Clínicas de Porto Alegre
A professora Claudia Capellari e a Acad. Enf. Cleunice Gomes de Souza participaram do
evento. Na oportunidade, prestigiaram os temas apresentados, acompanhadas das
enfermeiras do Centro Nefrológico de Taquara, Luciana Garlet Bellé e Cleni Hoffmann.

Profª Claudia e Acad. Enf Cleunice

Enf Luciana Bellé, Acad. Enf. Cleunice, Enfª Cleni,
Ass. Social do CNT, Profª Claudia

4.8.8 Simpósio de Gestão de Serviços de Enfermagem
24 e 25/10/2019 - X Simpósio de Gestão de Serviços de Enfermagem, realizado pela ABEn
RS, em Porto Alegre. As docentes Claudia Capellari e Rubellita Holanda Gois participaram,
para representar o Curso de Enfermagem e também trazer atualização para as disciplinas
relacionadas ao tema.

Registro das professoras Claudia Capellari e Rubellita Gois no evento.
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4.8.9 Curso de tratamento de lesões e laserterapia
26/10/2019 - Curso de tratamento de lesões e laserterapia
A docente Gisele Cassão participou de um curso de tratamento de lesões laserterapia, em Porto
Alegre.

Registro de atividades realizadas no evento.

4.8.10 MiniSUN
26/10/2019- MiniSUN - Simulation User Network. Destinado a profissionais da área da saúde
que atuam com simulação clínica realística, o evento foi composto por workshops, troca de
experiências e atividades práticas com os simuladores de pacientes de meédia e alta
fidelidade. Realizado na PUCRS. Participaram as professoras Claudia Capellari e Vilma dos
Santos.

Registro de atividades realizadas no MiniSUN
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4.8.11 Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal
30/10 à 02/11/2019 - 11º Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal –
COBEON, em Maceió, AL.
As professoras Gisele Cassão e Monique Vargas participam do evento, que é uma referência
para a Enfermagem Obstétrica. Além disso, apresentaram trabalhos realizados no Vale do
Paranhana.

Registro das docentes Gisele e Monique no evento.

4.8.12 CONECTAR-SE
01/11/2019 - CONECTAR-SE da Escola de Ciências da Saúde da PUC/RS, em Porto Alegre.
O professor Alexander de Quadros representou a SOBENFeE RS, REBRAENSP POA e
FACCAT no evento. Na oportunidade, foi discutido, de forma interdisciplinar, a atuação dos
profissionais de nível superior na estética, limites de atuação e aspectos ético-legais.

Registro do professor Alexander nas atividades do evento.
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4.8.13 Congresso Brasileiro de ciências da mente, cérebro e educação
04 a 06/11/2019 - Congresso Brasileiro de ciências da mente, cérebro e educação, no Centro de
Eventos do Pantanal, na Universidade Federal do Mato Grosso.
O evento foi promovido pela Universidade Federal de Mato Grosso com o intuito de tecer
articulações estratégicas que permitam inserir abordagens educacionais inovadoras desenvolvidas
no exterior, com base na ciência da mente, cérebro e educação. Além disso, tem o objetivo de
fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica na região Centro Oeste. O evento contarou com
palestrantes nacionais e internacionais como a Dra. Tracey Tokuhama Espinosa, especialista em
neurociências e neuroeducação.
Participaram do evento as professoras Claudia Capellari e Cármen Gomes

Registro das professoras Cármen e Claudia no evento
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4.8.14 Simpósio Internacional de Transparência da Pesquisa em Saúde
08/11/2019 - Simpósio Internacional de Transparência da Pesquisa em Saúde (SITPS 2019), Salão
de Atos da UFRGS em Porto Alegre.
Participaram do evento as professoras Gisele Cassão e Patrícia Bock

Registro de atividades do evento e da participação das professoras Gisele e Patrícia.

4.8.15 Campanha Nursing Now
06/12/2019 - Lançamento da Campanha Nursing Now na Universidade Federal de Ciências
da Saúde de Porto Alegre – UFCPA, em Porto Alegre
Participaram as professoras Claudia Capellari, Gisele Cassão, Mariele Ribeiro, Vilma Santos,
Edna Martins, Gabriela Rossato, Lucia Luz, além da acadêmica de Enf. Elis Raquel Robaski.
Pela manhã, houve a reunião formativa do Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem do
RS. Durante a tarde, o destaque foi para o lançamento da Campanha Nursing Now no RS.
A Campanha Nursing Now é uma grande ação internacional de empoderamento das (os)
profissionais de Enfermagem. Seu objetivo principal é apresentar a categoria como protagonista
da saúde.
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Registro da participação no evento.

.
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5. ATIVIDADES DE PESQUISA
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5.1 Atividade Grupo de pesquisa
Título da Atividade: Reunião GEPEPS - Grupo de estudos e pesquisa em enfermagem na
promoção da saúde.
Docentes Supervisores: Profª. Claudia Capellari e Profª. Edna Martins
Descrição da Atividade: As reuniões do grupo de pesquisa da Enfermagem FACCAT
abordam pautas relacionadas a produção científica. Em 08/04/19, ocorreu a primeira reunião
do grupo. A reunião contou com a participação da Prof. Doutora Hilda Moleda Constant que
abordou sobre o uso de escalas em pesquisa quantitativa. Posteriormente, a Enfª Raysa da
Silva Dantas apresentou o escopo de um projeto de pesquisa que desenvolve no Hospital
Bom Pastor de Igrejinha.
Objetivo: Proporcionar momento de discussão e construção com o intuito de fomentar a
produção científica no curso de Enfermagem FACCAT.
Público Alvo: Docentes e discentes do curso de Enfermagem FACCAT e enfermeiros das
instituições parceiras.
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem FACCAT (E-105)
Período de Realização: 08/04/2019; 08/05/2019

Registros da reunião de 08/04/2019.
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Registros da reunião de 08/05/2019.
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5.2 Atividade – Reunião TCC
Título da Atividade: Reunião Geral de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Docentes Supervisores: Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: A reunião geral de TCC ocorre anualmente ao fim do primeiro
semestre. Na reunião foi abordado temática de Plágio na construção do projeto de TCC, pelo
prof. Augusto Parada. Ainda houve um case de relatos dos alunos que fizeram TCC no ano
anterior. E finalmente, o sorteio da data de formatura 2020 dos cursos (Curso de Enfermagem
dia 7/03/2020).
Objetivo: Discutir desafios da construção do TCC, além de conhecer experiências positivas
de alunos do ano anterior.
Público-alvo: Acadêmicos que estão cursando a disciplina de TTC I
Período de Realização: 15/06/2019
Local de Realização: Auditório do prédio administrativo da FACCAT

Profª. Edna com os alunos do Curso de Enfermagem
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5.3 Bancas de qualificação TCC
Título da Atividade: Bancas de Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1)
Docentes Supervisores: Profª. Cláudia Capellari, Prof. Alexander Quadros, Profª. Carmem
Gomes, Profª. Cristine Kasmirscki, Profª. Débora Morsch, Profª. Delmar Bizani, Profª. Edna
Martins, Profª. Gabriela Rossato, Profª. Joseli Pinto, Prof. Lucas Goulart, Profª. Mariele
Ribeiro, Profª. Monique Cardoso, Profª. Patrícia Bock, Profª. Lucia Luz, Profª. Rubellita Gois,
Profª. Vilma Santos.
Descrição da Atividade: O TCC I é apresentado à Banca de Qualificação, com a finalidade
de seu aperfeiçoamento, sendo esta composta por 2 professores, além do Orientador, que a
presidirá. A avaliação do Projeto pela Banca de Qualificação é comunicada formalmente, pelo
Professor da Disciplina de TCC, ao acadêmico, que deve realizar as alterações determinadas
pela Banca de Qualificação. Após a qualificação do projeto determinada por esta, o acadêmico
inicia o desenvolvimento do TCC, que é apresentado para avaliação, ao término, para Banca
Examinadora.
Objetivo: Qualificar os trabalhos de conclusão de curso (TCC) do Curso de Enfermagem
FACCAT.
Público-alvo: Docentes e discentes do curso de Enfermagem FACCAT
Período de Realização: 25 e 26/06/2019
Local de Realização: Centro de Eventos da FACCAT

Registro das bancas de qualificação.
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5.4 Mostra de pesquisa
Título da Atividade: Apresentações dos resultados de pesquisas realizadas no último ano.
Docentes Supervisores: Profª. Maureen Koch, Profª. Carmem Gomes e Profª. Ana Paula
Vanz.
Descrição da Atividade: Foi apresentado os resultados de pesquisas realizadas no último
ano. As professoras e respectivos bolsistas de iniciação científica realizaram as
apresentações dos projetos "Acessibilidade, saúde e qualidade de vida: percepção de
pessoas com deficiência residentes na cidade de Taquara, RS", "A neuroeducação como
ferramenta para o protagonismo do professor no desenvolvimento cognitivo e emocional de
crianças"
e
"Infusão
domiciliar
para
doenças
lisossômicas
no
Brasil".
As docentes são professoras do curso de Enfermagem, de Fisioterapia e de Psicologia da
Faccat e seus projetos foram contemplados em editais internos e externos.
Objetivo: Socializar e compartilhar dados e resultados de pesquisa realizadas no último ano.
Público-alvo: Docentes e discentes da área da saúde da FACCAT
Período de Realização: 27/06/2019.
Local de Realização: Auditórios da FACCAT.

Professoras Maureen, Cármen e Ana Paula
apresentam resultados de suas pesquisas.
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5.5 Bancas de TCC
Título da Atividade: Bancas de TCC
Docentes Supervisores: Prof. Edna Martins
Descrição da Atividade: As bancas de TCC2 do curso de Enfermagem ocorreram
simultaneamente com os demais cursos de graduação da Faccat. As bancas foram compostas
por 2 avaliadores e o professor orientador do acadêmico. Além disso, foram divulgadas para a
comunidade local. Ao final do dia, ocorreu um coquetel de encerramento e homenagem aos
alunos que foram destaque no TCC da última edição.
Objetivo: apresentar o TCC para comunidade acadêmica e comunidade geral, a fim de
disseminar o conhecimento
Público-alvo: acadêmicos de enfermagem e comunidade geral
Período de Realização: 17/12/2019

Arte de divulgação das bancas de TCC
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Registro da apresentação das bancas e do coquetel de encerramento e homenagem
aos alunos destaques da edição de 2018.
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5.6 Mostra de Iniciação Científica da Faccat
Título da Atividade: XVII Mostra Científica e IX Salão de Extensão, Pesquisa e Pósgraduação
Docentes Supervisores: Profª. Monique Cardoso, Prof. Lucas Goulart, Profª Claudia
Capellari, Profª. Edna Martins, Profª. Gabriela Rossato, Profª Gisele Cassão e Profª. Rubellita
Gois
Descrição da Atividade: Mostra de Iniciação Científica da Faccat, na qual o Curso de
Enfermagem participou, apresentando uma série de trabalhos, oriundos tanto de projetos de
pesquisa quanto de investigações realizadas em disciplinas.
Objetivo: Disseminar o conhecimento científico, através da divulgação de trabalhos
desenvolvidos por acadêmicos de graduação desta e de outras instituições de Ensino Superior
em diversas áreas do conhecimento.
Público Alvo: acadêmicos de graduação
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Período de Realização: 1ª a 5 de outubro de 2019
Número de pessoas atendidas de forma gratuita: 80
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Apresentação de trabalho da modalidade oral
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