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Faculdades Integradas de Taquara 

 

 

 

ATIVIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM 
Ano 2016 

 
ATIVIDADE 1: VISITA TÉCNICA 
 
Título: Visita Técnica Curso de Enfermagem ao Quilombo Paredão Baixo, Taquara, RS 
 
Descrição: Visita ao quilombo, em parceria com as lideranças locais, reconhecimento do 
território e diálogo com moradores locais. 
 
Objetivo: Apresentar para os acadêmicos do curso de Enfermagem as condições de vida e 
de moradia dos quilombolas, assim como aproximar o curso do contexto local, o qual reflete 
a realidade regional mais ampla. 
 
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem e moradores locais. 
 
Período de realização: 16/01/2016 – das 8h às 13h. 
 
Resultados obtidos: Aproximação do curso de Enfermagem da Faccat com o quilombo, que 
se localiza na área de abrangência do curso. Sensibilização dos futuros enfermeiros para 
com a realidade da região e reflexão sobre as condições de vida e moradia do local, assim 
como o contexto social que gera desigualdades sociais. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 30 pessoas 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30 pessoas 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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Alunos da disciplina de Saúde, Indivíduo e Sociedade, 
acompanhados pela Profª Vilma dos Santos em visita 
técnica ao Quilombo Paredão Baixo, Taquara. 
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ATIVIDADE 2: CURSO DE EXTENSÃO 

Título: Cuidados com Crianças de 0 a 11 anos 
 
Descrição: Curso de extensão ministrado pela profª Aline Carla Hennemann e realizado no 
Centro Sinodal de Ensino Médio Dorothea Schäfke, envolvendo os professores e monitores 
que atendem crianças de 0 a 11 anos. Foram desenvolvidas atividades teórico-práticas, que 
envolveram os seguintes conteúdos: Comunicação efetiva entre equipe, primeiros socorros, 
reanimação cardiorrespiratória, doenças infectocontagiosas, pequenos acidentes, quedas, 
vacinação, aspectos de desenvolvimento, troca de fraldas e orientações aos pais.  
 
Objetivo: Instrumentalizar professores a realizar o primeiro atendimento em urgências com 
crianças, bem com cuidados básicos de higiene. 
 
Público-alvo: Professores e atendentes da escola acima referida.  
 
Período de realização: 09 e 10/12/16, das 08:30h às 12h. 
  
Resultados obtidos: Professores, alunos e a comunidade foram direta e indiretamente 
atendidos pois, com este curso, preparamos os professores e monitores de sala de aula para 
o melhor cuidado com as crianças. Instrumentalizando a equipe da escola, estendemos os 
cuidados muito além da sala de aula. Segue agradecimento da escola: 
Quanto ao curso, gostaria de parabenizar a Aline pela condução do trabalho, e agradecer a 
Faccat e em especial a ti pelo sucesso do curso. Foi unânime a satisfação do grupo com a 
condução do trabalho e com as aprendizagens adquiridas. 
Muito obrigada. 
 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 26 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Nenhuma 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nenhum 
Percentual da gratuidade parcial: Nenhum 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 26 
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ATIVIDADE 3: ATIVIDADE COMUNITÁRIA RÁDIO 89FM 
 
Título: Evento Gospel Celebrai 89  
 
Descrição: O evento Gospel é organizado pela rádio 89FM. É um evento de cunho social, 
realizado na cidade de Igrejinha, RS, para o qual o curso de Enfermagem foi convidado a 
participar. Os serviços de saúde oferecidos à comunidade foram: 
- Verificação da Pressão Arterial (PA); 
- Verificação de estatura, peso e cálculo do índice de massa corporal-IMC; 
- Verificação da relação cintura-quadril; 
- Orientações sobre estilo de vida saudável,  
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril). 
 
Objetivo: Oferecer à comunidade espaço para discussão sobre hábitos de vida condizentes 
com a promoção da saúde, identificando e orientando acerca de fatores de risco relacionados 
às principais causas de morbimortalidade da população. Permitir aos acadêmicos 
aproximação com a comunidade e prática de intervenções educativas em saúde. 
 
Público-alvo: População em geral. 
 
Período de realização: 19/03/2016, das 9h às 12h. 
 
Resultados obtidos: Os acadêmicos foram acompanhados da profª Ana Paula Vanz. 20 
adultos e um adolescente realizaram a verificação de PA, receberam folder informativo e 
orientações sobre valores de referência. Além disso, foram orientados para cuidados com a 
saúde em geral, principalmente em relação à importância em manter os níveis de PA dentro 
da normalidade. A todos foi oferecida a verificação de medidas antropométricas.  
 
Nº total de beneficiários atendidos: 21 pessoas. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 21 pessoas. 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita:0 
Percentual da gratuidade parcial:0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0  
 

 
Acadêmicos de Enfermagem em atividade de extensão 
comunitária.  
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ATIVIDADE 4: VISITA TÉCNICA 

Título: Visita Técnica Curso de Enfermagem ao Hospital Colônia Itapuã 
 
Descrição: No dia 02 de abril de 2016, um grupo de acadêmicos do curso de Enfermagem 
da Faccat realizou uma Visita Técnica ao Hospital Colônia Itapuã, em Viamão/RS. Neste dia, 
a Enfª Rita Camello, responsável pela Enfermagem do referido Hospital Estadual, recebeu 
os acadêmicos da Instituição e a professora Enfª Vilma C. F. dos Santos, guiando a Visita 
Técnica durante todo o dia. Na oportunidade, a enfermeira Rita dissertou acerca da história 
da Hanseníase no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Sul. Além disso, relatou histórias de 
vida e o impacto do isolamento social promovido pelas medidas de controle epidemiológico 
da época. A visita também contou com uma caminhada pelo espaço do Hospital Colônia, 
conhecendo os pavilhões das enfermarias, estrutura física dos refeitórios, hospital de 
internação e as casas dos atuais moradores.  Ao final do encontro, a Enfª Rita ainda ministrou 
uma aula sobre as formas de contágio, de detecção de casos pelos profissionais da saúde, 
situação epidemiológica atual e formas de tratamento e enfrentamento da doença. 
  
Objetivo: Apresentar para os acadêmicos do curso de Enfermagem a história da 
Hanseníase, aspectos relacionados à epidemiologia e diagnóstico, assim como a 
sensibilização em relação ao estigma e preconceito que ainda perpassam este adoecimento. 
 
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem da Faccat. 
 
Período de realização: 02/04/2016 – das 7h30 às 16h. 
 
Resultados obtidos: Sensibilização dos acadêmicos em relação ao comprometimento e 
responsabilidade com a Luta contra a Hanseníase e contra as desigualdades no acesso aos 
serviços de saúde e na qualificação das práticas em saúde. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 15  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 15 

 
Acadêmicos de enfermagem em visita Técnica ao Hospital 

Colônia Itapuã. 
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ATIVIDADE 5: ATIVIDADE COMUNITÁRIA  
 
Título: 15ª Festa da Vida  
 
Descrição: Evento comunitário, organizado pela Secretaria de Saúde do município de 
Campo Bom, RS, com vistas à oferta de serviços relacionados à prevenção de agravos e 
promoção da saúde. O Curso de Enfermagem da Faccat participou com a oferta de educação 
em saúde a partir do acolhimento dos visitantes e da aferição de pressão arterial, medidas 
de peso e altura e cálculo de IMC. As atividades foram realizadas por acadêmicos, 
acompanhados da Profª Aline Carla Hennemann. 
 
Objetivo: Orientar a comunidade quanto a cuidados com a saúde, a partir de indicadores 
aferidos no local. Divulgar o curso de enfermagem da Faccat e promover o desenvolvimento 
acadêmico.  
 
Público-alvo: Comunidade de Campo Bom. 
 
Período de realização: 2 de abril das 9 horas da manhã às 15 horas.  
 
Resultados obtidos: Foram realizadas orientações de saúde e alimentação, encaminhados 
alguns visitantes para realização de exames complementares, como colesterol, teste de 
visão e tipagem sanguínea, os quais estavam sendo realizados em outros estandes. Na 
ocasião, os acadêmicos exercitaram os conhecimentos teórico-práticos relativos à formação 
acadêmica, ao mesmo tempo em que contribuíram no atendimento à população. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 120  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0  
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 

 
Acadêmicos de Enfermagem em atividade de extensão 
comunitária, oferecendo orientações sobre saúde aos 
presentes.   
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ATIVIDADE 6: VISITA TÉCNICA 

Título: Vivência acadêmica em Unidade de Tratamento Intensivo Adulto e Pediátrica; 
Hospital Centenário, São Leopoldo, RS 
 
Descrição: A fim de oportunizar uma vivência dos alunos da disciplina “Cuidados de 
Enfermagem em Situações Críticas”, realizou-se visita ao Hospital Centenário, de São 
Leopoldo. O grupo de alunos, acompanhado do prof. Marco Rogério da Silva, foi recebido 
pela Enfermeira Gerente de Enfermagem, bem como pelas enfermeiras coordenadoras das 
Unidades de Tratamento Intensivo Adulto e Pediátrica. Inicialmente, representante da 
direção do Hospital realizou explanação sobre o histórico da instituição desde sua fundação 
até os dias atuais, enfatizando o trabalho do Enfermeiro Assistencial das unidades de 
tratamento intensivo ( - Visão integral do cuidado, aspectos tecnológicos, abordagem com 
conhecimento e fundamentada na gestão do enfermeiro, autonomia para programas de 
educação continuada, necessidade da utilização dos indicadores de qualidade assistenciais 
a fim de garantir a segurança do paciente, o trabalho em equipe e o enfermeiro como gestor 
do seu turno de trabalho). 
- Acompanhados pelas enfermeiras coordenadoras das unidades em questão, os 
acadêmicos, realizaram a visita técnica, momento em que obtiveram informações referentes 
a situações assistenciais importantes para a prática profissional. Foram apresentados 
protocolos assistenciais, rotinas de trabalho e papel do enfermeiro no tratamento intensivo. 
As enfermeiras ainda realizaram um momento reflexivo com o grupo de alunos, ao final do 
encontro. 
 
Objetivo: Proporcionar uma vivência, em ambiente real, aos alunos da disciplina Cuidados 
de Enfermagem em Situações Críticas.  
 
Público-alvo: Acadêmicos do 9º semestre do curso de enfermagem Faccat. 
 
Período de realização: 09 de abril de 2016, das 8h às 12:30h. 
 
Resultados obtidos: Foi possível proporcionar aproximação dos acadêmicos de situações 
reais de cuidado de Enfermagem ao paciente crítico. A reflexão permitiu associar o trabalho 
assistencial do enfermeiro ao processo de gestão deste profissional em seu setor de 
trabalho. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 10 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 10 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 100% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 
Repercussão em mídia social: 
 
Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo (FHCSL) adicionou 12 novas fotos ao 
álbum "Visita da Faccat". 

9 de abril às 14:52 ·  

https://www.facebook.com/FHCSL/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.783896888377640.1073741838.125413370892665&type=3
https://www.facebook.com/FHCSL/posts/783897205044275
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Integrantes do Curso de Enfermagem da Faccat - Faculdades Integradas de Taquara, 
coordenados pelo professor Marco Rogério da Silva, estiveram hoje pela manhã (9 de abril) 
no Hospital Centenário para conhecer a rotina das Unidades de Terapia Intensiva Adulta e 
Neonatal. Eles foram recebidos pela chefe da Enfermagem, Fernanda Estrella, que 
apresentou um breve histórico do HC e falou de particularidades da profissão. Após, fizeram 
uma visita orientada às UTIs com a chefe da UTI Adulta, Viviane Goetze, e da Neonatal, 
Adriana Dias Olabarriaga. "Fiquei muito feliz com os comentários positivos dos alunos porque 
eles ficaram impressionados com os equipamentos, a estrutura e as equipes que temos para 
atender à comunidade nas UTIs", avaliou Fernanda. 

 
Acadêmicos de Enfermagem em visita técnica 
ao Hospital Centenário de São Leopoldo. 
 

 
Acadêmicos de Enfermagem em visita à UTI 
Pediátrica do Hospital Centenário  

 
 
Fonte: https://www.facebook.com/FHCSL/ 
 
Em Ter 19/04/16 23:10, Camila Fillmann fillmann.camila@gmail.com escreveu: 

 “Quando somos estudantes, tudo é novidade, e assimilar todas os ensinamentos que 
queremos aprender as vezes fica complicado. 
 Através da visita técnica oportunizada pela disciplina de cuidados de enfermagem nas 
situações críticas do Prof. Marco Rogerio, podemos ter uma visão do que iremos enfrentar 
no nosso futuro profissional. Na visita realizada nas UTIs do Hospital Centenário, fomos 
muito bem recebidos pelas enfermeiras responsáveis, pessoas dispostas a fazer a 

https://www.facebook.com/FHCSL/
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enfermagem valer a pena, abertas para questionamentos e olhares inquietantes de 
acadêmicos curiosos e cheios de dívidas. Agradeço pela ótima oportunidade que me foi 
dada, e espero que eu possa me tornar uma profissional que transborde nos olhos o amor 
pela enfermagem, assim como vocês. 
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ATIVIDADE 7: EXTENSÃO COMUNITÁRIA  
 
Título: Atividade Itinerante na Atenção Básica. Títulos de cada evento: Dia da Saúde e Bem-
Estar / Primeiros Socorros / Saúde em Foco – Descobrindo Novos Caminhos / Só para elas: 
saúde e bem-estar / Setembro Amarelo / Primeiros Socorros na Infância / #MulheresEmAção 
/ Novembro Azul. 
 
Descrição: A realização do evento está vinculada ao Projeto de Extensão “Atividades 
Itinerantes na Atenção Básica”, coordenada pelos docentes Clarissa Bohrer da Silva e 
Gímerson Erick Ferreira. Integra a proposta do Estágio Curricular na Atenção Básica, do 
Curso de Graduação em Enfermagem, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). 

As atividades são organizadas pelos acadêmicos do Curso que estiverem 
matriculados em Estágio Supervisionado.  

 
Objetivo: 

 Incentivar a organização, planejamento, articulação política e coordenação de eventos 
comunitários pelos estagiários de enfermagem; 

 Desenvolver ações de educação e promoção da saúde na comunidade; 

 Possibilitar o fortalecimento do vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde 
prestados na Unidade de Saúde, visando aproximar a comunidade do serviço e 
fortalecer o vínculo com as pessoas. 

 
Público-alvo: 

 Usuários, famílias e comunidade do município de Taquara, RS. 

Período e locais de realização: 

 09/04/2016, das 8h às 12h / UBS Santa Maria – Dia da Saúde e Bem-Estar; 

 07/05/2016, das 8h às 12h, UBS Santa Terezinha – Primeiros Socorros; 

 21/05/2016, das 8h às 12h / Ginásio do Colégio Teophilo Sauer - Saúde em Foco – 
Descobrindo Novos Caminhos; 

 18/06/2016, das 08h às 12h / Praça Marechal Deodoro - Só para elas: saúde e bem-
estar; 

 10/09/2016, das 8h às 12h / UBS Santa Maria - Setembro Amarelo; 
 24/09/16, das 8h às 12h / Escola Alice Maciel – Primeiros Socorros na Infância; 

 22/10/2016, das 8 às 12 horas / Praça Marechal Deodoro - #MulheresEmAção; 

 26/11/2016 das 15h às 19h / Parque do Trabalhador de Taquara – Novembro Azul. 

Resultados obtidos 
 
As atividades promovidas, de modo totalmente gratuito, ocasionaram mais de 400 

atendimentos de pessoas de diferentes faixas etárias. 
Foram desenvolvidas orientações gerais de promoção à saúde, como: cuidados com 

alimentação; incentivo ao exercício físico; orientações sobre hipertensão e diabetes mellitus; 
orientações sobre a prevenção e controle do câncer de colo de útero e de mama; acolhimento 
e escuta qualificada às pessoas; resolução de dúvidas sobre saúde/doença.  

Essa parceria entre Atividade Itinerante na Atenção Básica/Estágio Curricular na 
Atenção Básica e as Unidades Básicas de Saúde do município, aproxima o Curso de 
Enfermagem da Faccat, da comunidade taquarense e potencializa o vínculo entre serviços 
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de saúde e comunidade, bem como, favorece a melhor identificação do perfil de 
necessidades de saúde da população.  

Do mesmo modo, confere visibilidade e reconhecimento da qualidade do Curso de 
Enfermagem da Faccat pela comunidade do Vale do Paranhana. 

 
Nº total de beneficiários atendidos: 424 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 424 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 100% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 

 
 

 

 
09/04/2016, das 8h às 12h / UBS Santa Maria 
– Dia da Saúde e Bem-Estar 
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07/05/2016, das 8h às 12h, UBS Santa Terezinha – 
Primeiros Socorros 

 

 
21/05/2016, das 8h às 12h / Ginásio do Colégio 
Teophilo Sauer - Saúde em Foco – Descobrindo 
Novos Caminhos 

 



 

 

14 

 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14. 
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80. 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

 

 
 18/06/2016, das 08h às 12h / Praça 
Marechal Deodoro - Só para elas: saúde e bem-
estar; 
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 10/09/2016, das 8h às 12h / UBS Santa 
Maria - Setembro Amarelo; 
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 24/09/16, das 8h às 12h / Escola Alice 

Maciel – Primeiros Socorros na Infância 
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 22/10/2016, das 8 às 12 horas / Praça 

Marechal Deodoro - #MulheresEmAção; 
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 26/11/2016 das 15h às 19h / Parque do Trabalhador de 

Taquara – Novembro Azul. 
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ATIVIDADE 8: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Lions Solidário  
 
Descrição: Uma das grandes iniciativas do LIONS Clube Parobé, a qual tem sido destaque, 
é o Projeto Lions Solidário. O evento tem acontecido em vários bairros de Parobé desde o 
ano 2014, e busca oferecer à comunidade atividades e serviços. Durante o ano 2016, os 
serviços disponibilizados foram: Teste de Visão, Teste de Glicemia capilar, aferição de 
Pressão Arterial, orientações e inspeção visual de Saúde Bucal, Quiropraxia, Corte de 
Cabelo e Manicure e entrega de cartilhas sobre educação financeira. Além da parceria com 
a Faccat, as atividades contam com a presença de outros parceiros, como a Secretaria 
Municipal de Saúde que, através do departamento de Vigilância de Saúde, realizou 
campanhas de prevenção contra a Dengue, Zika, Chikungunya, DST, Hepatites Virais, 
Orientação e Fiscalização Sanitária. Como forma de agregação, a atividade também 
proporciona mateada, com disponibilização de erva mate e água quente. 
 
Dentre as ações que foram empreendidas pelo Curso de Enfermagem da Faccat estão:  

 Aferição de pressão arterial;  

 Verificação de peso e altura; 

 Cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC); 

 Cálculo da Relação Cintura/Quadril; 

 Orientações preventivas e de controle do câncer de mama; 

 Orientações gerais de promoção da saúde. 

 
Objetivo: 

 Desenvolver ações de promoção à saúde da comunidade, por meio de parceria entre 
o Curso de Enfermagem da Faccat e o Lions Clube Parobé. 

 
Público-alvo: Comunidade do município de Parobé. 
 
Período de realização:  

 dia 09 de abril de 2016, das 13h e 17h; 

 dia 5 de junho de 2016, das 13h às 17h; 

 dia 13 de agosto de 2016, das 13h às 17h 

 dia 26 de novembro de 2016 das 13h as 17h 
 
Resultados obtidos: Foram desenvolvidas orientações gerais de promoção da saúde, 
como: cuidados com alimentação; incentivo ao exercício físico; orientações sobre 
hipertensão e diabetes mellitus; orientações sobre a prevenção do câncer de mama; 
acolhimento; esclarecimentos de dúvidas sobre saúde/doença. Os acadêmicos participantes 
puderam exercitar a aferição dos exames citados, sob supervisão de um professor 
enfermeiro. A partir dos resultados obtidos, foram oferecidas orientações individuais de 
cuidado com a saúde.  

Essa parceria com o Curso de Enfermagem da Faccat e o Lions Clube aproxima o 
Curso da comunidade e permite identificar o perfil de necessidades em saúde da população. 
Além disso, há o reconhecimento do Curso de Enfermagem da Faccat pela comunidade tanto 
de sua existência quanto de sua qualidade. 



 

 

20 

 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14. 
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80. 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

 
Nº total de beneficiários atendidos: 145 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 145 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 100% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 
 

 
Público prestigiando atividade Lions Solidário na 
cidade de Parobé.  

 

 
Atendimento e orientações sobre saúde às 
pessoas que procuraram o estande do curso.  
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Acadêmicos do Curso de Enfermagem, acompanhados das Professoras Edna Thaís 
Jeremias Martins e Nóris Coimbra Scaglia, nas atividades comunitárias do Lions Clube de 
Parobé.  
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ATIVIDADE 9: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Semana do Bebê de São Francisco de Paula 
 
Descrição: Atividade de extensão promovida pela Secretaria de Educação do município São 
Francisco de Paula, RS. O curso de Enfermagem da Faccat participou realizando atividade 
de educação em saúde, cujos ministrantes foram acadêmicos de Enfermagem, 
supervisionados pela Profª Mariana Arrieche. A atividade foi dividida em quatro temáticas: 
Gastroenterite: patologia, formas de prevenção e cuidados.  
Infecções Respiratórias: doenças prevalentes, formas de prevenção e cuidados. 
Intoxicações Medicamentosas e Produtos Tóxicos: intoxicação por medicamentos e produtos 
tóxicos, locais adequados de armazenamento e atitudes frente ao quadro de intoxicação. 
Engasgos: sinais e sintomas, particularidades em crianças, cuidados preventivos e, 
demonstração da Manobra de Heimlich. 
 
Objetivo: Propiciar intercâmbio de conhecimento com a comunidade; oferecer orientações 
de primeiros socorros frente a intoxicações e engasgos em crianças, bem como conduta 
frente a gastroenterite e infecções respiratórias.  
 
Público-alvo: comunidade em geral e escolares. 
 
Período de realização: 13/05/2016. Das 14h às 16h 
 
Resultados obtidos: Foi possível interagir com os presentes, demonstrando manobras de 
segurança e técnicas de primeiros socorros com crianças, além da abordagem teórica sobre 
cuidados diversos. Os acadêmicos exercitaram ação de extensão, ao levar conhecimento 
oriundo da construção acadêmica até a comunidade. Além disso, exercitaram o processo de 
educação em saúde e do ser enfermeiro em contextos que extrapolam o da assistência direta 
ao paciente e perpassa a construção de cidadãos com autonomia para conhecer seu corpo 
e tomar decisões conscientes acerca de sua saúde. Alcançou-se a integração dos 
acadêmicos com os presentes, que puderam também sanar dúvidas e realizar as manobras 
e técnicas demonstradas. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 33 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 33 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:0 
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Acadêmicos de enfermagem demonstram Manobra de 
Heimlich. 

 

 
Acadêmicos de Enfermagem em interação com o 
público, valendo-se de peças anatômicas para 
demonstração. 
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Atividade 10: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Semana do Bebê de Parobé 
  
Descrição: A Semana do Bebê de Parobé, é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde 
daquele município, como forma de mobilizar a comunidade para atividades de cuidado com 
a saúde de recém-nascidos e crianças, bem como proporcionar atividades de lazer. Para 
este evento, o Curso de Enfermagem da Faccat foi convidado a participar, realizando uma 
roda de conversa sobre cuidados com recém-nascidos em maternidades e na comunidade. 
 
Objetivo: Discutir com a comunidade e os profissionais de saúde sobre conhecimentos 
básicos sobre cuidados com recém-nascidos. 
 
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem, alunos do curso técnico de enfermagem, 
profissionais da área da saúde, professores de ensino fundamental e comunidade em geral. 
 
Período de realização: 22/05/16, das 19:30h às 21:30h.     
 
Resultados obtidos: Participaram da palestra 21 pessoas, entre profissionais de saúde e 
comunidade. A abordagem versou sobre conhecimentos básicos nos quais os profissionais 
precisam estar familiarizados para instruírem gestantes e familiares.   
Nº total de beneficiários atendidos: 21  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 21  
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nenhum 
Percentual da gratuidade parcial: 100% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 

 
Profª Aline Carla Hennemann recebendo mimo pela 
participação no evento. 
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Professora Aline Carla Hennemann explanando 
sobre sua experiência com cuidados ao recém-
nascido. 
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ATIVIDADE 11: EVENTO 
 

 
Título: V Semana de Enfermagem da FACCAT e IV Semana Integrada de Enfermagem  
 
Descrição: A Semana de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) e a 
Semana Integrada de Enfermagem são promovidas pelo Curso de Enfermagem da Faccat, 
em parceria com os Serviços de Saúde da região do Paranhana. 
 
Objetivo: Reunir diferentes instituições de cuidado em saúde, bem como escolas de 
Enfermagem da região, para oportunizar a estudantes e profissionais da saúde momentos 
de debate científico e reflexões acerca de temas de interesse para a prática profissional. O 
intuito da realização do evento é congregar os estudantes de Enfermagem de nossa 
instituição para a movimentação quanto à prática de Enfermagem com vistas ao cuidado 
integral e humano ao indivíduo e comunidade. O curso de Enfermagem da Faccat objetivou, 
além da realização das oficinas e conferências, a introdução dos alunos de enfermagem na 
vivência de trabalhos científicos para apresentação oral e apresentação de pôsteres.  
 
Público-alvo: Estudantes e profissionais de Enfermagem, profissionais de saúde em geral 
e demais interessados. 
 
Período de realização: 23, 24 e 25 de maio de 2016. 
 
Resultados obtidos: O evento foi realizado no campus da Faccat e contou com a 
participação de profissionais de saúde e estudantes do Vale do Paranhana. O tema deste 
ano foi "Aspectos históricos, contributivos e perspectivas para prática de enfermagem nos 
serviços de saúde". Ao longo do evento houve conferências, oficinas, mesas-redondas e 
apresentação de trabalhos. Para conduzir os assuntos, foram convidados enfermeiros e 
outros profissionais da saúde, na intenção de tornar as discussões transdisciplinares, sem 
perder o foco da temática proposta.  A conferência de abertura foi realizada pela enfª Drª 
Paloma Echevarría Perez, da Universidad Catolica de Murcia (Espanha), que abordou o 
Processo de Enfermagem por videoconferência. 
A organização do evento contou com a participação dos alunos formandos do ano 2017, os 
quais desenvolveram uma peça de teatro contando a história de Florence Nightingale, que é 
considerada fundadora da enfermagem moderna.  A apresentação de trabalhos na 
modalidade pôster e comunicação oral coroou o evento, totalizando 52 trabalhos 
apresentados, com produções de alunos e professores do curso, bem como de profissionais 
e de alunos de outras instituições. Com o evento, foi possível lograr maior integração entre 
ensino e serviços, além do que, os estudantes puderam estabelecer contatos com 
trabalhadores de saúde da região. Isto vem ao encontro do propósito do curso em aproximar 
a realidade de saúde da formação acadêmica. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 320 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 160 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita::0 
Percentual da gratuidade parcial: 50% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  160 
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Professores do Curso de Enfermagem e Comissão Organizadora da V 
SENFF. 
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Público prestigiando a última noite da V SENFF. 

 
 
 

 
Alunos do Curso de Enfermagem caracterizados para peça teatral, que retratou 
a história de Florence Nightingale. 



 

 

29 

 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14. 
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80. 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

 
Mesa redonda coordenada pelo prof. Alexander de Quadros. Participam 
Karine Rodrigues, Nóris Coimbra Scaglia e Mariana Arrieche. 
 
 
 
 
 

 
Apresentação Cultural. 
 
 
 



 

 

30 

 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14. 
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80. 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

 
Apresentação de trabalho: Pôster eletrônico. 
 

 
Profª Claudia Capellari e monitoras do evento. 
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Apresentação de trabalho: modalidade oral. 
 

 
Público prestigia o evento. 
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Teatro: Florence atende ferido de guerra. 
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Notícia veiculada no Portal da Faccat. 
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ATIVIDADE 12: EXTENSÃO COMUNITÁRIA  
 
Título: Dia do Cérebro na cidade de Taquara 
 
Descrição: As atividades alusivas ao dia do cérebro visam divulgar progressos científicos e 
benefícios de cuidados com a saúde para a proteção do cérebro. A atividade foi promovida 
pelos cursos de Enfermagem e Psicologia da Faccat, em parceria com a Igreja Adventista. 
Os serviços oferecidos foram: 
- Verificação da Pressão Arterial (PA); 
- Orientações sobre mudanças de estilo de vida, tais como dieta saudável, atividade física e 
estilo de vida saudável. 
  
Objetivo: Oferecer à comunidade orientações em saúde e promover discussão sobre hábitos 
de vida saudáveis. 
 
Público-alvo: Comunidade em geral. 
 
Período de realização: 06/06/2016, das 13h às 17h. 
 
Resultados obtidos  
O evento ocorreu no Parque do Trabalhador, Em Taquara, RS. Foram 25 adultos que 
realizaram a verificação de PA, cálculo de IMC e receberam orientações sobre cuidados de 
saúde. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 25 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 

 
Acadêmicos do Curso de Enfermagem e 
professores prestando assistência à comunidade. 
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Profª Claudia Capellari, Coordenadora do Curso de 
Enfermagem, Vera Rodrigues, Prof. Nicolau 
Rodrigues da Silveira, Presidente da FEEIN, e 
professoras do Curso de Enfermagem, Cármen 
Marilei Gomes e Edna Thaís Jeremias Martins 
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ATIVIDADE 13: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Educação sexual na escola. 
 
Descrição: Atividade de educação, destinada a escolares do 8º e 9º ano do ensino 
fundamental, sobre o início da vida sexual e prevenção de Doenças sexualmente 
transmissíveis. Foi organizada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental João Muck, da 
cidade de Parobé, RS. 
Temas abordados: 
- Educação em saúde no contexto escolar. 
- Orientações sobre Doenças sexualmente transmissíveis (DST), uso do preservativo 
feminino e masculino, autocuidado no processo de adolescer e adolescência. 
 
Objetivo: Oferecer atividades educativas em saúde e promover discussão sobre cuidados 
na saúde sexual e reprodutiva. 
 
Público-alvo: Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Muck. 
 
Período de realização: 01/07/2016, das 10h às 12h.  
 
Resultados obtidos: Participaram as professoras Edna Thaís Jeremias Martins e Jeanine 
Porto Brondani, e a acadêmica de Enfermagem Silvia dos Santos. Fizeram-se presentes 28 
alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da escola, os quais puderam discutir sobre os 
temas e sanar suas dúvidas acerca da saúde sexual e reprodutiva. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 28 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 28 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita:0  
Percentual da gratuidade parcial:0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:0 
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Profª Jeanine Porto Brondani e acadêmica 
Silvia dos Santos interagindo com os 
adolescentes.  
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Professoras Edna Martins e Jeanine Brondani e a 
acadêmica Silvia dos Santos.  

 

  



 

 

39 

 

Recredenciada pela Portaria MEC nº 1.072, de 26/12/14, D.O.U. de 29/12/14. 
Mantida pela Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste - FEEIN, CNPJ 97.763.593/0001-80. 

 

Faculdades Integradas de Taquara 

ATIVIDADE 14: CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
 
Título: II Conferência de Educação em Enfermagem do Rio Grande do Sul 
III Encontro da Red Iberoamericana de Investigación em Educación em Enfermería do Rio 
Grande do Sul 
 
Descrição: A II Conferência de Educação em Enfermagem do Rio Grande do Sul e o III 
Encontro da Red Iberoamericana de Investigación em Educación em Enfermería do Rio 
Grande do Sul, promovidos pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) – seção Rio 
Grande do Sul, ocorreram nos dias 14 e 15 de julho, no Hotel Continental, em Porto Alegre. 
As iniciativas têm o apoio do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul 
(Coren-RS), entre outras instituições e entidades da Enfermagem e da saúde. Participaram 
do evento os professores Claudia  
Capellari, Vilma Constancia Fioravante dos Santos, Alexander de Quadros, Thigo Silva e 
Edna Thaís Jeremias Martins.  
Destacam-se os debates acerca das novas diretrizes para o ensino de Enfermagem no Brasil 
e a adoção de metodologias ativas no ensino de Enfermagem 
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ATIVIDADE 15: Aula Magna 
 
Título: O CAPA BRANCA 
 
Descrição: A aula magna do Curso de Enfermagem do segundo semestre do ano letivo de 
2016, intitulada “O Capa Branca”. 
 
Objetivo: Promover o debate acerca da trajetória da Reforma Sanitária brasileira, a partir do 
vivenciado por um profissional de enfermagem que tornou-se paciente de um dos maiores 
hospitais psiquiátricos do país. 
 
Público-alvo: Estudantes de Enfermagem da graduação, nível técnico, profissionais de 
Enfermagem das diferentes classes (enfermeiros, técnicos e auxiliares), profissionais de 
saúde em geral e demais interessados.  
 
Período de realização: 13/09/2016, das 19:30 às 22h. 

Resultados obtidos: O curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara 
(Faccat) realizou sua aula magna dia 9 de setembro, à noite, no campus. O encontro, dirigido 
a acadêmicos e professores do curso, destacou o livro “O Capa Branca” de Walter Farias e 
Daniel Navarro Sonim, que retrata a trajetória de Walter (O Capa Branca) em um dos maiores 
hospitais psiquiátricos da América Latina. 

Capa Branca era, inicialmente, funcionário do Hospital Psiquiátrico Juquery, localizado em 
Franco da Rocha, onde mais tarde foi paciente. O livro “O Capa-Branca” foi escrito a partir 
de manuscritos e entrevistas que retratavam as experiências de vida de Walter Farias, na 
década de 1970. O jornalista Daniel Navarro Sonim reuniu a coletânea de informações e 
contribuiu para a consolidação da obra literária. 

Walter e Daniel ministraram a aula magna, oportunizando aos participantes um mergulho na 
história que retratou o enfrentamento das doenças mentais no Brasil, em época que 
antecedeu a reforma psiquiátrica. Segundo a coordenadora do curso de Enfermagem, 
Cláudia Capellari, naquela ocasião, direitos humanos e inclusão social eram debates que 
passavam à margem das iniciativas tomadas para "conter" a loucura e manter a sociedade 
"limpa" da convivência com os portadores de desordens mentais. 

“Conhecer um personagem desta história proporcionou aos presentes uma experiência 
ímpar. Além disso, trouxe a reflexão de como os profissionais de saúde influenciam e são 
influenciados por suas relações no ambiente de trabalho”, destacou. 

Fonte: https://www2.faccat.br/portal/?q=node/3051 

 
Nº total de beneficiários atendidos: 185 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 185 
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Público presente em Aula Magna intitulada “O Capa Branca”. 
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ATIVIDADE 16: SEMINÁRIO 
 
Título: Seminário Nacional de Diretrizes Para e Educação em Enfermagem 
 
Descrição: Seminário que promove o debate acerca da educação em Enfermagem no Brasil  
 
Objetivo: Atualização Profissional 
 
Público-alvo: Docentes, pesquisadores e estudantes de enfermagem. 
 
Período de realização: De 29/08/2016 a 31/08/2016. 
 
Resultados obtidos: Professores e acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faccat 
participaram como ouvintes e apresentaram trabalho em sessão coordenada no dia 
30/08/2016 às 13h. Título do trabalho: CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA ESTIMULAÇÃO 
DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NA CRIANÇA: CONSIDERAÇÕES PARA O ENSINO DA 
ENFERMAGEM. de autoria de Jeanine Porto Brondani, Cármen Marilei Gomes, e acad. Enf 
Edemilson Pichek dos Santos 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
29/08/2016 
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ATIVIDADE 17: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Saúde -  Prevenção de Câncer de Mama e Próstata 
 
Descrição: Palestra ministrada na RGE (Rio Grande Energia S.A.), filial Taquara, durante a 
Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT). 
 
Objetivo: Divulgar informações e promover a saúde da população por meio de atividades de 
educação em saúde realizadas junto à comunidade taquarense. Atividade de educação em 
saúde via Extensão Universitária. 
 
Público-alvo: trabalhadores da RGE – Taquara. 
 
Período de realização: 29/09/2016, das 10:30h às 12h. 
 
Resultados obtidos: Participaram do evento, na qualidade de ministrantes, as professoras 
Edna Thaís Jeremias Martins e Jeanine Porto Brondani. Foi possível interagir com os 
presentes, todos colaboradores da RGE, a partir de fala para educação e promoção de saúde 
relativos a fatores de risco relacionados as Câncer de Mama e Próstata. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 25 pessoas. 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25 pessoas. 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita:0 
Percentual da gratuidade parcial: 100% 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:0 
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ATIVIDADE 18: EVENTO INSTITUCIONAL 
 
Título: Conexão Faccat 
 
Descrição: O Conexão Faccat é um grande evento, promovido pela Faccat, em que os 
alunos de ensino médio da região visitam o campus para conhecer os cursos oferecidos pela 
IES. 
 
Objetivo: Apresentar o curso de Enfermagem da Faccat, realizando a abordagem da 
estrutura curricular e física para os alunos do ensino médio da região. Elucidar questões 
inerentes à atividade profissional do enfermeiro. Realizar demonstração de procedimentos 
realizados pelo enfermeiro. 
 
Público-alvo: Alunos do ensino médio de escolas da região do Vale do Paranhana e 
arredores. 
 
Período de realização: 27 e 28/09/2016 
 
Resultados obtidos: Foram recebidos os visitantes, alunos do ensino médio, os quais 
buscavam conhecer os cursos para tomar sua decisão quanto ao ingresso no ensino 
superior. O curso de Enfermagem foi apresentado em sua estrutura física e curricular, o que 
viabilizou aos visitantes o contato com a realidade de um curso superior da área da saúde. 
Os acadêmicos e professores do curso de Enfermagem realizaram procedimentos e técnicas 
realizadas pelo enfermeiro, convidando os visitantes a participarem da dinâmica de lavagem 
de mãos, manobras de reanimação cardiopulmonar e imobilização de vítimas. Foi possível 
contribuir para a escolha profissional dos jovens visitantes e cooperar para questões de 
utilidade social, uma vez que os participantes aprenderam alguns passos dos primeiros 
socorros. Ao mesmo tempo, os acadêmicos aprimoraram sua capacidade de comunicação 
e de realização de técnicas.  
 
Nº total de beneficiários atendidos: 1800 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1800 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
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Monitores com Profª Claudia Capellari. Na sequência, acad. Enf. Maisson Berg explica 

propósitos e técnica de RCP. 

 

Acadêmico de enfermagem afere pressão arterial de visitante. 

 

Dinâmica provoca higienização das mãos. 
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Dinâmica provoca higienização das mãos. 

 

 

 

Dinâmica provoca higienização das mãos. 
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Acadêmica de Enfermagem recebe visitantes no Laboratório de Anatomia  
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ATIVIDADE 19: FEIRA 

Título: Mostratec 

Descrição: A MOSTRATEC – (Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia) é uma feira de 
ciência e tecnologia realizada anualmente pela Fundação Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
na cidade de Novo Hamburgo, RS. Considerada uma das maiores do segmento no País.  
 
Objetivo: Apresentação de projetos de pesquisa científica e tecnológica nas diversas áreas 
do conhecimento humano, desenvolvidos por alunos do ensino médio e da educação 
profissional de nível técnico, do Brasil e de outros países, principalmente da América Latina. 
À Enfermagem coube a divulgação, juntamente com outros cursos da Faccat, da IES e do 
próprio curso. 
 
Público-alvo: participantes e visitantes da Mostratec. 
 
Período de realização: 25/10/2016 
 
Resultados obtidos: Foi realizada apresentação do curso de Graduação Enfermagem, de 
seus componentes curriculares, além da exposição de peças anatômicas e vídeos inerentes 
a atividades privativas do enfermeiro. Os manequins em tamanho natural foram expostos (de 
anatomia e de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP)), o que chamou a atenção dos 
transeuntes. Assim, oportunizou-se a apresentação do curso aos interessados, ao passo que 
os acadêmicos de Enfermagem expuseram as características da atuação profissional e 
orientaram a manipulação dos manequins. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 600 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 600 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 
Percentual da gratuidade parcial: 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 

 

 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem 

Samanta Richter e Diva Juliana Aguiar 
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Estande da Faccat com mostra do Curso de 

Enfermagem 
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ATIVIDADE 20: OFICINA  
 
Título: Outubro Rosa em Rio da Ilha 
 
Descrição: Atividade de Educação em Saúde no Centro Comunitário de Rio da Ilha e 
Padilha, na zona rural do Município de Taquara, alusivo ao Outubro Rosa. 
  
Objetivo: A atividade pretendeu fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para 
o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do útero, além de desmistificar 
conceitos em relação a estas doenças. Além disso, visou fortalecer as atividades de extensão 
desta IES. 
 
Público-alvo: Comunidade em geral, especialmente mulheres em idade fértil e idosas que 
residem no rural; também equipe de profissionais de saúde que atua no referido serviço de 
saúde do interior. 
 
Período de realização: 27/10/2016, das 17 às 19:30h. 
 
Resultados obtidos: Esta atividade envolveu a profª Vilma Constância Fioravante dos 
Santos e acadêmicas do curso de Enfermagem da FACCAT (Silvia dos Santos e Diva Juliana 
Aguiar). Os presentes tiveram a oportunidade de compartilhar e esclarecer suas dúvidas a 
respeito do câncer de mama e colo uterino, duas graves doenças que levam à morte milhares 
de brasileiras. Os profissionais envolvidos com a saúde do referido espaço também 
receberam orientações sobre a temática, qualificando assim sua prática no atendimento dos 
moradores do rural. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: Todos os presentes: 40 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Todos os presentes: 40 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial : 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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Acadêmicas de Enfermagem Silvia dos Santos e 
Diva Juliana Aguiar abordam temática alusiva ao 
Outubro Rosa em Rio da Ilha, Taquara, RS. 
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ATIVIDADE: EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
 
Título: Feira das Profissões do SENAI 
 
Descrição: Feira promovida pelo Senai do município de Igrejinha, visando proporcionar a 
alunos dos seus cursos técnicos a aproximação com diferentes cursos superiores. O curso 
de Enfermagem da Faccat apresentou peculiaridades da graduação em Enfermagem e fez 
demonstração sobre atendimento e reanimação cardiopulmonar, além de explanar sobre a 
atuação do enfermeiro e as possibilidades de trabalho. 
 
Objetivo: Divulgar o curso de Enfermagem da Faccat. Esclarecer acerca da profissão de 
enfermeiro. Oferecer informações acerca reanimação cardiopulmonar. 
 
Público-alvo: Alunos dos cursos técnicos do SENAI de Igrejinha. 
 
Período de realização: 18/11/2016, das 08h às 17h. 
 
Resultados obtidos: Foram recebidas 120 pessoas, as quais receberam informações sobre 
o curso de enfermagem da Faccat, sobre as particularidades que norteiam a profissão do 
profissional enfermeiro. Os interessados puderam realizar manobras de RCP no manequim 
disponibilizado pelo curso de Enfermagem, sob orientação da Profª Edna Thaís Jeremias 
Martins e acad. Enf. Naiara dos Santos Vieira. 
  
Nº total de beneficiários atendidos: 120 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 

FOTO 
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ATIVIDADE: MONITORIA  
 
Título: Faccat Urban Trail  
 
Descrição:  
 
A Rústica Solidária Faccat agora é Faccat Urban Trail. Segundo o coordenador Henrique 
Assis Dörr, o evento nasceu em 2011, como proposta de desenvolvimento de um projeto 
social na disciplina de Tópicos Especiais dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis 
das Faculdades Integradas de Taquara. O objetivo era a aplicação do conhecimento teórico 
adquirido nas salas de aula por meio de uma causa que beneficiasse a comunidade. 
 
A primeira edição reuniu 400 atletas. Outras três foram realizadas nos anos seguintes, 
mantendo a data tradicional, no final de novembro, com mais de 500 participantes em 
2012, 750 competidores no evento de 2013 e 700 inscritos em 2014. 
 
Chegando à sua quinta edição, o evento não muda apenas de nome, mas também assume 
um novo formato. Além do percurso em circuito urbano, que compunha a proposta original, 
a Faccat Urban Trail passa a oferecer trechos de trilhas rurais, proporcionando aos atletas 
a oportunidade de aliar a atividade esportiva ao contato com a natureza. 
 
O curso de Enfermagem participou oferecendo suporte de primeiros socorros, 
disponibilizando 6 pontos de socorro ao longo dos trajetos.  
 
 
Objetivo: Atender a possíveis acidentes ou intercorrências ocorridos no trajeto da prova, 
assim como encaminhar ao serviço de saúde mais próximo, caso necessário. 
 
Público-alvo: Atletas da Urban Trail 
 
Período de realização  
Reunião: dia 17/11 às 18h30min no laboratório de Enfermagem 
Exposição: dia 26/11 das 8h30min às 12h na Biblioteca da FACCAT. 
Evento: dia 27/11 das 7h30min às 13h no percurso da Urban Trail. 
 
Resultados obtidos:  
- Reunião prévia para planejamento da atividade. 
- Conhecimento do percurso e identificação de riscos 
- Verificação da Pressão Arterial (PA) durante a exposição (1 dia antes do evento) 
- Atendimento pré-hospitalar: curativos, imobilizações, avaliação do estado de saúde e 
encaminhamento quando necessário. 
 
Os objetivos foram alcançados, tendo em vista o atendimento aos participantes da prova, ao 
mesmo tempo em que envolveu os acadêmicos de Enfermagem nas atividades de primeiros 
socorros e verificação de sinais vitais, configurando-se na aliança teórico-prática pretendida 
na formação em Enfermagem. Foram atendidos 20 atletas, os quais receberam os primeiros 
socorros. Um caso necessitou encaminhamento ao hospital devido a desequilíbrio 
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hidroeletrolítico. O transporte foi realizado por ambulância que se encontrava de prontidão 
no local da prova. 
  
Nº total de beneficiários atendidos: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0  
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 

 
Prof. Marco Silva presta atendimento a atleta.  
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Prof. Marco Silva e monitores de Enfermagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


