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Faculdades Integradas de Taquara 

ATIVIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM 
Ano 2017 

 
O Curso de Enfermagem iniciou o ano formando sua primeira turma, em 18 de fevereiro 
de 2017, em evento que também inaugurou o Centro de Eventos da instituição. 
 
 
 
 

 
Da esquerda para direita. Em pé: Cíntia Letícia de Negreiros Kerschner, Elisabete Paris, 
Gabriela Gomes de Oliveira, Fernanda Coelho de Almeida, Maisson da Silva Berg, Márcia 
Cristina Ganzer, Jonatas Cristiano Figueredo, marines Santos do Amaral, Carla Marques, 
Neusa Lobchenco, Jane Martin. Sentados: Silvia dos Santos (funcionária homenageada), 
Edna Thaís Jeremias Martins (paraninfa), Vilma Constância Fioravante dos Santos 
(Professora homenageada) Claudia Capellari (coordenadora do curso) e Daniel Menezes 
de Souza (presidente do Coren-RS). 
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Matéria veiculada no Jornal Panorama. 
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Atividade 1: Recepção aos calouros (Enfermagem e Fisioterapia) 
 
Descrição: No dia 13/03/2017, os calouros foram recepcionados pelos acadêmicos 
veteranos e professores dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia, em atividade no Palco 
Aberto. 

 
Trote solidário aos calouros dos Cursos de Enfermagem e Fisioterapia. 

 
Representantes discentes fazem entrega de faixa para caloura. 
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Atividade 2: Aula Magna Intercursos (Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia) 
 
Título: Emergências e Desastres: e eu com isso? 
 

Descrição: A aula magna Intercursos (Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia) sobre o 
tema “Emergências em Desastres: e eu com isso?”, concebida pelos cursos da área da 
saúde com o objetivo de promover a interdisciplinaridade, a inovação e a relevância social, 
aconteceu na segunda-feira, dia 20 de março, às 19h30min, no auditório do campus. 

Para o encontro foram convidadas palestrantes diretamente ligadas ao atendimento dos 
sobreviventes e familiares da tragédia da Boate Kiss e, mais recentemente, da tragédia 
envolvendo a Chapecoense. As convidadas foram Marisa Bastos Pereira (fisioterapeuta) e 
Soeli Guerra (enfermeira), vinculadas ao Plano de Estruturação Emergencial do Centro 
Integrado de Atendimento às Vítimas do Incêndio em Santa Maria (CIAVA) e autoras da 
obra Protocolos de Atendimento às Vítimas da Boate Kiss. 

 
Enfermeira Soeli Guerra, explanando sobre o Atendimento da Equipe 
Multiprofissional no Incêndio da Boate Kiss. 
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Profª Silvia Pinheiro Coiro (Coord. Psicologia Faccat); Enfª Soeli Guerra (HUSM e 
CIAVA) Profª Claudia Capellari (Coord. Enfermagem Faccat); Marisa Bastos Pereira 
(HUSM e CIAVA); Prof. Matheus Levandowski (Psicologia Faccat) e Profª Ana Melissa 
Mallmann (Fisioterapia Faccat). 
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Atividade 3: Atividade de extensão prevista no Estágio Curricular no Hospital 
 
Título: NR 32 e Resíduos  
 
Descrição: Atividade inerente à disciplina Estágio Curricular no Hospital. Foi realizada no 
Hospital São Francisco de Assis/Parobé e preparada pelos Acad. Enf. Carla Barbosa, 
Lidiane Gomes e Luiz Severo. 
 
Objetivo: atender as demandas de educação permanente dos serviços de saúde onde os 
acadêmicos estão inseridos, possibilitando o aprimoramento e atualização das equipes de 
enfermagem e demais profissionais da saúde.  
 
Público-alvo: colaboradores das instituições de saúde parceiras de campo de estágio 
curricular e acadêmicos de Enfermagem. 
 
Período de realização: 24/03/2017 
 
Resultados obtidos: Foi possível atingir um número significativo de colaboradores da 
equipe de saúde da instituição hospitalar, ampliar a formação dos acadêmicos em 
educação permanente e proporcionar atualizações aos serviços de saúde. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 25 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25 
 

 
Estagiários em abordagem do tema NR32. 
  



 

 

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 4: Extensão 
 
Título da Atividade: Atividade Itinerante na Atenção Básica / Saúde no Morro 
  
Docentes Supervisores: Clarissa Bohrer da Silva e Gímerson Erick Ferreira 
  
Descrição da Atividade: Atividade organizada pelas Acad. Enf. Silvia dos Santos, Márcia 
Flores e Valquíria Sperb. 
Evento comunitário em parceria com a ONG Projeto Mãos, localizada na comunidade do 
Morro da Cruz. 
O evento foi concebido pela ONG Projeto Mãos em parceria com o Curso de Enfermagem 
das Faculdades Integradas de Taquara. É um evento de cunho social, realizado em 
comunidade vulnerável da cidade de Taquara, RS. Os serviços oferecidos foram: 
- Verificação da Pressão Arterial (PA); 
- Verificação de estatura, peso e cálculo do índice de massa corporal-IMC; 
- Verificação da relação cintura-quadril; 
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril). 
- Verificação de HGT; 
- Recreação lúdica com crianças; 
- Canto para fotos descontraídas (Objetivo de disponibilizar à comunidade fotografias salvas 
em cds). 
  
Objetivo: Acolher e oferecer à comunidade um momento de promoção da saúde, 
identificando e orientando acerca de fatores de risco cardiovascular, orientação sexual, 
higiene bucal, incluindo a atividades lúdicas com crianças.   
  
Público-alvo: Comunidade em geral e moradores do Morro da Cruz. 
  
Período de Realização: Dia 26/03/2017 das 09h às 12h 
  
Local de Realização: Morro da Cruz, rua da Antena 
  
Parcerias: ONG Projeto Mãos, Secretaria Municipal de Saúde de Taquara. 
 
Resultados obtidos: Participaram da atividade 18 alunos e 3 professores do curso de 
Enfermagem. Houveram brincadeiras como desenhos em folhas, livros de historinhas 
infantis. Foram realizados 70 atendimentos a crianças e adultos que participaram das 
atividades. Dentre as atividades, destacou-se a verificação de PA, aferição de medidas 
antropométricas, cálculo de IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril. Foram 
disponibilizados folders informativos e orientações sobre valores de referência. As 
atividades ocorreram em espaço aberto, no Morro da Cruz. Aos alunos, além da 
possibilidade de correlação do cuidado com a prática profissional, foi possível participar e 
exercitar a iniciativa e a gestão de eventos. 

Nº total de beneficiários atendidos: 70 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 70 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
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Acadêmica de Enfermagem Carolina Schnorr desenvolvendo atividade lúdica com 
crianças da comunidade. 

 

 

 

Acadêmicos de Enfermagem acompanhados dos professores Gímerson, Clarissa e Vilma 
em atividade de Educação em Saúde para a Comunidade do Morro da Cruz, Taquara/RS. 
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Verificação de IMC, relação cintura-quadril e orientações sobre Risco Cardiovascular. 
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Atividade 5: Oficina  

Título: Sinais vitais: Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, 
pressão arterial e dor. 
 
Descrição: A oficina foi realizada como forma de nivelamento, oportunizando aos 
acadêmicos a aferição de sinais vitais entre si e, portanto, o treino de habilidades. A mesma 
ocorreu no Laboratório de Enfermagem da Faccat. 
 
Objetivo:  
-Desenvolver junto ao aluno princípios básicos dos sinais vitais;  
-Aperfeiçoar a técnica de verificação de sinais vitais. 
 
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem da FACCAT 
 
Período de realização: 30/03/2017 
 
Resultados obtidos: 5 alunos treinaram habilidade para verificação de sinais vitais. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 5  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 5 
 

Acadêmicos realizando treinamento no Laboratório de Enfermagem 
para aprimoramento da técnica de verificação de pressão arterial. 
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Acadêmicos realizando técnica de verificação de pressão arterial, 
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. 
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Atividade 6: Extensão 

Título: Lions Solidário Parobé  
 
Descrição: O Lions Solidário é um evento promovido pelo Lions Clube da cidade de 
Parobé, RS, com vistas a atender necessidades imediatas da população. O Curso de 
Enfermagem participou com atividades de extensão na graduação, com as disciplinas 
Avaliação das Necessidades de Saúde e Cuidados Nutricionais em Saúde. Os serviços de 
saúde oferecidos à comunidade foram: 
- 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 
 
Objetivo: Oferecer à comunidade um espaço para discussão sobre hábitos de vida 
saudáveis e evitar complicações de saúde, identificando e orientando sobre fatores de risco. 
Contribuir para que os acadêmicos realizassem treino de habilidades relativos às técnicas 
empregadas no atendimento à população. 
 
Público-alvo: População em geral 
 
Período de realização e docentes responsáveis:  
01/04/2017 - Professora Edna Jeremias Martins  
27/05/2017 - Professora Ana Paula Vanz 
23/09/2017 -Professora Edna Jeremias Martins 
 
Resultados obtidos: Foram atendidos todos os participantes que procuram o estande do 
curso para verificação de PA (exceto em crianças), receberam o folder e orientações sobre 
valores normais e orientações de saúde em geral, principalmente relacionadas 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: 191 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 191 
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Acadêmicos da disciplina de Avaliações das Necessidades de Saúde, 
acompanhados da Profª Edna Martins, na atividade de extensão Lions 
Solidário, ocorrido em Parobé, RS.  
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Acadêmicos do curso de Enfermagem realizando aferição de 
pressão arterial (PA), relação cintura-quadril e prestando 
orientações para a população. 

 

 

 

 
Professora Ana Paula Vanz e acadêmicos da disciplina Cuidados 
Nutricionais em Saúde recebendo certificado pela participação do 
evento Lions Solidário em Parobé.  
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Acadêmicos do curso de Enfermagem na atividade Lions 
Solidário, em Parobé, RS.  
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Atividade 7: Conferência 
 
A Conferência Municipal de Saúde de Igrejinha contou com a participação das professoras 
Vilma dos Santos e Claudia Capellari, que abordaram o tema "Saúde das Mulheres: 
desafios para a integralidade com equidade", na noite do dia 05/04/17. 
Na foto, as professoras estão acompanhadas da secretária de Saúde, Realda Simone do 
Amaral, e do presidente do Conselho Municipal de Saúde. 
 

 
Professora Claudia Capellari e Vilma dos Santos representando o Curso de Enfermagem 
da Faccat, na Conferência Municipal de Saúde de Igrejinha, acompanhadas pela 
secretária de Saúde do Município e do presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Igrejinha.  
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Atividade 8: Extensão na Graduação 
 
No dia 20/04/17 os pacientes do Residencial Terapêutico de Taquara visitaram a Faccat. 
Os acadêmicos do curso do curso de enfermagem, disciplina Saúde Mental II, 
acompanharam os visitantes e desenvolveram atividades de visita à Escola Ambiente, aos 
jardins instituição e realizaram atividades ao ar livre, no sentido de desenvolver relação 
terapêutica e de ressocialização. Acompanhou as atividades a profª Vilma dos Santos.  
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Alunos da disciplina de Saúde Mental II acompanham e conduzem atividades no campus 
da Faccat com usuários de um Residencial Terapêutico. 
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Atividade 9: Extensão 
 
Título da Atividade: Atividade Itinerante na Atenção Básica / Circuito da Saúde 
 
Coordenação da Atividade: Acad. Enf. Leane de Salles e Susiani dos Santos Borges 
 
Docentes Supervisores: Clarissa Bohrer da Silva e Gímerson Erick Ferreira 
 
Descrição da Atividade: Evento comunitário em parceria com a ESF Gilberto do Amaral 
Saraivo, localizada no bairro Eldorado e Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
(CAPS AD). O evento foi organizado pelas acadêmicas do Curso de Enfermagem das 
Faculdades Integradas de Taquara, com orientação dos professores supervisores. 
Promovido o evento social realizado no bairro Eldorado, junto à unidade de saúde, na 
cidade de Taquara, RS.  
Os serviços 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; 
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril). 
- Orientação focado na saúde bucal, entrega de escovas, cremes dentais e materiais 
informativos; 
- Atividades infantis com leitura de histórias e desenhos para crianças; 
- Atividade física; 
- Testes de visão; 
- Atendimento com Quiropraxista; 
- Consultas ginecológicas de enfermagem; 
- Testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatites; 
- Orientações sobre tabagismo/álcool/drogas; 
- Canto para fotos descontraídas (Objetivo de disponibilizar as fotografias das atividades 
realizadas em redes sociais, para o acesso da comunidade). 
- Sorteio de brindes. 
Também foi aberto espaço para vendas de artesanatos confeccionados pelos pacientes da 
rede de saúde mental e brechó dos enfermeirandos do Curso de Enfermagem. 
 
Objetivo: Acolher e oferecer à comunidade momentos de promoção a saúde por meio de 
ações de educação em saúde. 
  
Público-alvo: Comunidade e trabalhadores do bairro Eldorado; 
 
Período de Realização:  Dia 05/05/2017 das 13 horas às 17 horas. 
 
Local de Realização: Rua Adalberto Pereira dos Santos, em frente à ESF Gilberto do 
Amaral Saraivo. 
 
Parcerias: Secretaria Municipal de Saúde de Taquara, ESF Gilberto do Amaral Saraivo, 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, Ótica e joalheria Tri Jóia e Quiropraxista 
Andressa de Salles.   
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Resultados obtidos: Participaram da atividade 17 alunos e 3 professores do curso de 
Enfermagem. Houveram atividades e brincadeiras como dança e zumba, espaço infantil 
para desenhos em impressos, livros de historinhas infantis e educativas. Foram prestados 
80 atendimentos a crianças e adultos.  
 
Nº total de beneficiários atendidos: 80 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 80 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 
 

 
Acadêmica de Enfermagem em atendimento à comunidade local. 
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Acadêmicos de Enfermagem e profissionais de saúde da ESF Gilberto do Amaral 
Saraivo realizam atividade física com a comunidade do Bairro Eldorado - 
Taquara - RS 
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Atividade 10: Curso 
 
Título: Atendimento a Múltiplas Vítimas 
 
Descrição: Curso vinculado à Semana de Enfermagem da Faccat e Semana Integrada de 
Enfermagem. O Curso de Atendimento a Múltiplas Vítimas, ministrado pela SAT 
Treinamentos, ocorreu no Auditório e pátio da Faccat e na ERS 115, nos dias 5 e 6 de maio 
de 2017. No dia 5 ocorreram aulas teóricas e oficinas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 
com Triagem, Classificação, Imobilizações e Transporte.  Já no dia 6, além de oficinas, 
ocorreu um grande simulado com 20 vítimas e com a participação do SAMU Taquara, 
Polícia Rodoviária e hospitais da região, Bombeiros de Taquara, Parobé e Igrejinha.  
 
Objetivo: Capacitação de estudantes e trabalhadores da área de saúde e segurança para 
o atendimento a ocasião em que haja múltiplas vítimas. 
 
Público-alvo: Estudantes e trabalhadores da área de saúde e segurança. 
 
Período de realização: 05 e 06/05/2017  
 
Resultados obtidos: Participaram do evento 45 alunos, 20 instrutores e 20 atores, além 
dos serviços de saúde e segurança da região do Paranhana. Foi possível integrar os 
serviços de resgate, atendimento pré-hospitalar e hospitalar no sentido de treinamento 
conjunto e capacitação para o atendimento de acidentes de grandes proporções, nos quais 
haja múltiplas vítimas. Foi utilizado o protocolo START, reconhecido mundialmente. Alunos 
da disciplina Suporte Básico de Vida atuaram como vítimas, o que oportunizou a vivência 
de situações relacionadas ao conteúdo curricular. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 65 
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: 45 
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Alunos da Disciplina de Suporte Básico de Vida, ministrada pela profª 
Claudia Capellari, atuaram como atores em Simulação Realística no Curso 
de Atendimento a Múltiplas Vítimas. 

   

 

Bombeiros Militares atuaram como instrutores na Simulação de 
Atendimentos a Múltiplas Vítimas. 
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Atividade 11: Curso  
 
Título: SAE Descomplicada 
 
Descrição: Curso vinculado à Semana de Enfermagem da Faccat e Semana Integrada de 
Enfermagem e ministrado pelo Enf. Dr. Marcelo Chanes. A Sistematização da Assistência 
de Enfermagem (SAE) é uma ferramenta de trabalho do enfermeiro e se vale de taxonomias 
para registro e tomada de decisões. Uma das taxonomias mais utilizadas mundialmente é 
a Nanda-I, NIC e NOC, a qual foi eleita para este evento. 
 
Objetivo: Discutir e ofertar atualização sobre a SAE e sua aplicabilidade na prática clínica. 
 
Público-alvo: Estudantes e profissionais de Enfermagem. 
 
Período de realização: 13/05/2017 
 
Resultados obtidos: Participaram do curso estudantes, docentes e enfermeiros, os quais 
debateram acerca das atualizações e aplicabilidade da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem. 
 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 40 
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Professoras, enfermeiras, acadêmicos e egressos do Curso de Enfermagem 
na participação do curso SAE Descomplicada, que foi ministrado pelo Enf. Dr. 
Marcelo Chanes.  
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Atividade 12: VI Semana de Enfermagem e V Semana Integrada de Enfermagem 
 
Descrição: A VI Semana de Enfermagem da Faccat e V Semana Integrada de Enfermagem 
(SENFF), ocorreu entre os dias 15 a 17 de maio de 2017. Além das datas citadas, ocorreram 
cursos anteriores que também foram vinculados à SENFF 2017. Um dos cursos foi o de 
Atendimento a Múltiplas Vítimas, ministrado pela SAT Treinamentos, nos dias 5 e 6 de maio 
de 2017. No dia 5 ocorreram aulas teóricas e oficinas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) 
com Triagem, Classificação, Imobilizações e Transporte.  Já no dia 6, além de oficinas, 
ocorreu um grande simulado com 20 vítimas e com a participação do SAMU Taquara, 
polícia rodoviária e hospitais da região, Bombeiros de Taquara, Parobé e Igrejinha. O 
segundo curso vinculado à SENFF 2017 foi o Workshop Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) Descomplicada, que ocorreu no dia 13 de maio de 2017, ministrado 
pelo Enfermeiro Dr Marcelo Chanes.  

Este ano o evento contou com realização de atividades em instituições de saúde do 
Vale do Paranhana. No dia 15 de maio as atividades foram no Hospital Bom Jesus, em 
Taquara, sobre o “Protocolo de Manchester”, e também sobre “Comunicação Ativa”. A 
programação noturna ocorreu na Faccat, com apresentações de trabalhos e mesa redonda 
sobre “Construção de uma enfermagem democrática técnica e politicamente qualificada”. 
Para esta última, as convidadas foram a Enfª Drª Helena David Leal, da UFRJ, e a Enfª Drª 
Ana Elizabeth Prado Lima Figueiredo, da PUCRS. 

O evento prosseguiu no dia 16 de maio, no Hospital de Sapiranga, com apresentação 
do tema “Parada Cardiorrespiratória”, na Fundação Hospitalar de Rolante, com o tema 
“Ética e Postura Profissional”, em mesa redonda no Hospital Bom Jesus, em Taquara e, à 
noite, com apresentação de trabalhos no campus da Faccat, seguido de conferência sobre 
“É possível empreender em tempos de crise? Possibilidades e limites no cenário do SUS”, 
também no campus. 

Na quarta-feira, dia 17 de maio, houve palestra no Hospital São Francisco de Assis, 
em Parobé, sobre “O papel do profissional de saúde na amamentação – relatos de 
experiências de clientes e profissionais”; e “Ventilação mecânica”, no Hospital de 
Sapiranga. No mesmo dia, a programação noturna abordou a “Espiritualidade como uma 
das dimensões do cuidado”, no campus da Faccat. Neste dia também houve um Stand Up 
Comedy sobre “Empoderamento da mulher”. Para finalizar a programação noturna, ocorreu 
a premiação dos melhores trabalhos. 

No dia 18 de maio, ocorreu a palestra “Desafios para prevenção de lesões por 
pressão em uma unidade de internação adulto – Pesquisa quantitativa”, no Hospital São 
Francisco de Assis, em Parobé; e palestra sobre “Engajamento da Enfermagem no apoio à 
Luta Antimanicomial”; além do workshop sobre “Segurança do Paciente”, no Hospital Bom 
Jesus, em Taquara. 

A programação científica nas instituições encerrou na sexta-feira, dia 19 de maio, 
com o tema da atividade itinerante “Cuidado com Sondas e Drenos”, no Hospital São 
Francisco de Assis, em Parobé; e sobre “Binômio – mãe e filho (cuidados com sífilis e HIV), 
no Hospital Bom Jesus, em Taquara. 
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A programação terminou no sábado, dia 20 de maio, com a atividade itinerante 
“Enfermagem: Cuidado e Cidadania”, na praça Marechal Deodoro, em Taquara; sobre 
“Parto Humanizado”. Além disso, houve o 1º Baile de Homenagem à Enfermagem, que foi 
promovido pelo Hospital Bom Jesus de Taquara, em parceria com o curso de Enfermagem. 
No baile, foram homenageados os enfermeiros e técnicos de enfermagem que foram 
considerados destaques em suas instituições. 

Na atual edição, a SENFF proporcionou atrações importantes, tanto do ponto de vista 
científico quanto de envolvimento dos acadêmicos de enfermagem. Norteado pelo tema 
“Boas Práticas de Enfermagem e a Construção de Uma Sociedade Democrática”, o objetivo 
do evento foi proporcionar a reflexão sobre o papel da Enfermagem na construção de uma 
sociedade democrática entre os profissionais da área de atenção à saúde, como os 
acadêmicos de Enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem, que são 
fundamentais no cuidado e na promoção do bem-estar dos pacientes. O tema desta 
semana também foi atrelado ao movimento contemporâneo que ocorre no país, por ocasião 
do 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem 

O evento reuniu, além da comunidade acadêmica, profissionais de saúde da região 
de abrangência da Faccat, além de estudantes de outras instituições, alcançando o 
propósito de atingir a comunidade e contribuir para melhores práticas de cuidado em saúde. 
A SENFF consolida-se como um evento tradicional da enfermagem da região, a partir da 
robustez, qualidade da programação científica e envolvimento acadêmico para um dos mais 
importantes propósitos da formação universitária: o extrapolar a discussão intramuros para 
a difusão dos conhecimentos em prol do bem comum. 

Na sequência, apresentamos a chamada do evento, convite do baile e matéria 
veiculada na Revista Horizontes, de agosto de 2017. 

 

 
 

Programação da 6ª SENFF e programação do 1ª Baile de Enfermagem.  
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Atividade 13: Atividade itinerante 

Título: Atividade Itinerante Estágio Curricular no Hospital – Educação Permanente: 
Cuidados com Sondas e Drenos. 

 Descrição: Atividade desenvolvida pelas Acad. de Enf. Camila Colmann, Maria Eduarda 
Gonzaga e Danísia Krummenauer. Vinculada à disciplina Estágio Curricular no Hospital, a 
proposta tem como objetivo atender as demandas de educação permanente dos serviços 
de saúde onde os acadêmicos estão inseridos, possibilitando o aprimoramento e 
atualização das equipes de enfermagem e demais profissionais da saúde, ao passo em que 
confere ao estudante a oportunidade de planejar ações a partir da análise de demandas. 
 
Público-alvo: colaboradores das instituições concedentes a práticas e estágios 
curriculares. 

Período de realização: 19/05/17, turno matutino, Hospital São Francisco de Assis, Parobé, 
RS. 

Resultados obtidos: Foi possível atingir um número significativo de colaboradores da 
equipe de saúde da instituição citada, contribuindo para a melhora da qualidade do cuidado 
em saúde e para o processo ensino-aprendizagem que ocorre no mundo do trabalho. 
  
Nº total de beneficiários atendidos: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:20 
 

 

Acadêmicas explanam a colegas e colaboradores do HSFA. 
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Atividade 14: Extensão 
 
Título da Atividade: Enfermagem: Cuidado e Cidadania  
 
Docentes Supervisores: Clarissa Bohrer da Silva e Gímerson Erick Ferreira. 
 
Atividades realizadas: 
- Verificação da Pressão Arterial (PA); 
- Verificação de estatura e peso, cálculo do índice de massa corporal (IMC); 
- Verificação do Índice cintura quadril (ICQ); 
- Verificação de HGT; 
- Orientações de saúde bucal; 
- Orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis; 
- Orientações sobre: Diversidade e cidadania; 
- Orientações para descarte de materiais contaminados; 
- Espaço de beleza (SESI); 
- Exposição do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 
- Jogo interativo educativo; 
- Apresentação de danças ONG VIDA BREVE; 
- Atividade física elaborada; 
- Doações de Livros e sorteio de brindes; 
- Espaço para fotos. 
  
Objetivo: oferecer à população educação em saúde e promoção da saúde. Identificar e 
orientar sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), Hipertensão e Diabetes, 
bem como, os fatores de risco cardiovascular. Também proporcionar orientações em saúde  
com foco na saúde sexual, higiene bucal, diversidade sexual, direitos sociais, coleta segura 
de resíduos contaminados, aliando atividades atrativas, ao incluir momento de exercício 
físico e de descontração. 
 
Público-alvo: População em geral. 
 
Período de Realização:  Dia 20/05/2017 das 09h às 12h. 
 
Local de Realização: Evento comunitário realizado na Rua Coberta de Taquara localizada 
na Rua Federação, 2287-2471 - Centro, Taquara – RS. 
 
Parcerias: O evento faz parte do estágio curricular na Atenção Básica. Foi organizado 
pelos enfermeirandos Carolina Schnorr, Edemilson Pichek e Leila Schmidt do Curso de 
Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara. É um evento de cunho social, 
realizado na cidade de Taquara, RS, foram convidadas algumas instituições para colaborar 
nas atividades, SESI, ONG VIDA BREVE e CRAS, com apoio da Secretaria Municipal de 
Saúde de Taquara. 
 
Resultados obtidos: Participaram da atividade 10 monitores, 10 estagiários da atenção 
básica e 2 professores do curso de Enfermagem. Foram realizados 80 atendimentos entre 
adultos e crianças que participaram do evento dentre as atividades realizadas. O evento foi 
avaliado de forma positiva pelos organizadores, alcançou um número expressivo de 
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público, desenvolvendo educação e promoção de saúde através dos informativos e 
orientações. 
  
Nº total de beneficiários atendidos: 80 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 80 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0 
 
  

 
Acadêmicos e professores do Estágio Curricular na Atenção Básica do 
Município de Taquara/RS. 
 

 

Acadêmicos em atendimento à comunidade local.  
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Atividade 15: Feira de Saúde  
 
Título: Lions Solidário Taquara  
 
Descrição: Evento comunitário, organizado pelo Lions Clube, com colaboração da 
Secretaria de Saúde do município de Taquara, Unimed Encosta da Serra e Curso de 
Enfermagem da Faccat. 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 Claudia Capellari. 
 
Objetivo: Orientar a comunidade quanto a cuidados com a saúde, a partir de indicadores 
aferidos no local. Realizar busca ativa para identificação de diabetes mellitus. Divulgar o 
curso de enfermagem da Faccat e promover o desenvolvimento acadêmico.  
 
Público-alvo: Comunidade do Bairro Eldorado, Taquara, RS. 
 
Período de realização: 10/06/2017 
 
Resultados obtidos: Foram realizadas orientações em saúde, encaminhados alguns 
visitantes para realização de exames complementares, como colesterol, teste de visão e 
HGT, os quais estavam sendo realizados na ESF Eldorado. Também foram oferecidos 
testes de hemoglobina glicada pelo Laboratório Bom Pastor, com o propósito de identificar 
possíveis portadores de Diabetes mellitus. 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:70 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 70 
 

 
Acadêmicas do Curso de Enfermagem, acompanhadas da Profª Claudia Capellari, 
em atividade na Unidade ESF Eldorado, junto à equipe de saúde que atende a 
população da área de abrangência.  
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Atividade 16: Bancas de Qualificação - TCC I 
 
As bancas de qualificação de TCC I ocorreram em 19 e 20/06/17 e visaram a apreciação 
dos projetos de pesquisa que, posteriormente, foram submetidos ao Comitê de Ética. A 
banca faz parte da avaliação da disciplina TCC I e conta com avaliadores internos e 
externos à IES. 

 
 

 
Acadêmico de Enfermagem apresenta seu projeto à banca de qualificação.  
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Atividade 17: Itinerante  
 
Título da Atividade: Arraiá da Saúde 
 
Coordenação da Atividade: Acad. Enf. Ana Paula Moraes e Camila Fillmann 
 
Docentes Supervisores: Clarissa Bohrer da Silva e Gímerson Erick Ferreira 
 
Descrição da Atividade: Evento comunitário em parceria entre a FACCAT e a Secretaria 
Municipal de Taquara. É um evento de cunho social, realizado na cidade de Taquara, RS, 
voltado para o exercício da gestão de eventos, sendo de realização obrigatória através da 
disciplina Estágio Curricular na Atenção Básica do curso de Enfermagem. Os serviços 
oferecidos à comunidade foram: 
- Verificação da Pressão Arterial (PA) (31 do sexo feminino e 12 do sexo masculino); 
- Verificação de estatura, peso e cálculo do índice de massa corporal-IMC; 
- Verificação da relação cintura-quadril (18 do sexo feminino); 
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril); 
 - Verificação de HGT (31 do sexo feminino e 7 do sexo masculino); 
 - Espaço de Beleza (maquiagem e manicure); 
 - Orientação de saúde bucal (21 do sexo feminino e 13 do sexo masculino); 
 - Realização de teste rápidos de IST’s (2 do sexo feminino); 
 - Recreação lúdica com crianças; 
 - Canto para fotos  
- Sorteio de brindes. 
 
Objetivo: Acolher e oferecer à comunidade momentos de promoção da saúde, 
identificando e orientando acerca de fatores de riscos cardiovascular, orientação sobre 
saúde sexual e reprodutiva, higiene bucal, incluindo a atividades lúdicas relativas a festa 
junina com crianças que participaram da atividade.   
 
Público-alvo: Comunidade em geral e usuários do CAPS I e Do Residencial Terapêutico. 
 
Período de Realização:  Dia 23/06/2017 das 13 às 17 horas 
 
Local de Realização: Rua Espírito Santo, nº 610, Santa Teresinha, em frente a Unidade 
de Saúde Dr. Angelo Mariante Coelho 
 
Parcerias: Secretaria Municipal de Saúde de Taquara, Unidade de Saúde Dr. Ângelo 
Mariante Coelho, CAPS I, FACCAT, Secretaria Municipal de Trânsito. 
 
Resultados obtidos: Participaram da atividade 12 alunos e 4 professores do curso de 
Enfermagem. Houveram brincadeiras como desenhos em folhas, livros de historinhas 
infantis, além de brincadeiras relativas a festa junina, como boca do palhaço, pescaria e 
derruba latas. Foram realizados 43 atendimentos entre crianças e adultos que participaram 
das atividades como verificação de PA, aferição de medidas antropométricas, cálculo de 
IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril, teste de glicemia capilar, realização 
de testes rápidos de IST’s, orientações sobre higiene e saúde bucal, distribuição de escovas 
e pasta de dentes. Foram disponibilizados folders informativos e orientações sobre valores 



 

 

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 

de referência. As atividades ocorreram em espaço aberto, em frente a Unidade de Saúde 
Dr. Ângelo Mariante Coelho. Aos alunos, além da possibilidade de correlação do cuidado 
com a prática profissional, foi possível participar e exercitar a iniciativa e a gestão de 
eventos. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 43  
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:43 
 

 
Programação da Atividade Itinerante realizada 
pelos enfermeirandos do curso de Enfermagem da 
Faccat em parceria com a Secretaria Municipal de 
Taquara que foi realizada na ESF Dr. Ângelo 
Mariante Coelho.  
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Acadêmica do Curso de Enfermagem realiza verificação de 
estatura e peso para cálculo de IMC.  

 

 
Espaço de beleza para os participantes da atividade itinerante 
que foi coordenada pelas acadêmicas Ana Paula Moraes e 
Camila Fillmann.   
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Atividade lúdica desenvolvida com as crianças.  
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Atividade 18: Itinerante 
 
Título: Dinâmica de Atendimento em PCR 
 
Descrição: atividade organizada pelos Acad. de Enf. Sabrina Friedrichs, Mariana Oliveira 
e Daniel Rosa. Atividade e atrelada ao Estágio Curricular no Hospital.  Devido à percepção 
dos acadêmicos de que não havia seguimento de um protocolo de atendimento de parada 
cardiorrespiratória na instituição concedente para o estágio, foi realizada atividade de 
educação permanente em saúde in loco, nos postos de enfermagem da instituição. A 
atividade incluiu teoria e prática. Para esta, os acadêmicos utilizaram o manequim de treino 
de PCR da Faccat.  
 
 
Período de realização: 23/06/2017. Hospital Bom Jesus, Taquara, RS. 
 
Resultados obtidos: Foi possível realizar o intercâmbio de informações e conhecimento 
com os trabalhadores da equipe de saúde, tendo como exemplos os acontecimentos 
ocorridos na própria instituição, nos diferentes setores. Para os acadêmicos, foi possível o 
exercício da educação permanente em saúde, que contribui para a consolidação do 
processo de ensino-aprendizagem que se espera no último ano de formação acadêmica. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 5  
 

  



 

 

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 19: Curso 
 
Título: Interpretação de Eletrocardiograma (ECG)  
 
Descrição:  
Curso ministrado pelo médico cardiologista Humberto Vaz, abordou as seguintes temáticas: 
- Histórico e definição;  
- Eletrofisiologia básica, anatomia do sistema de condução cardíaco; 
- O princípio do dipolo; 
-  Noções de vetores e derivações eletrocardiográficas; 
- O eletrocardiograma normal; 
- O ritmo sinusal; 
- O eletrocardiograma anormal; 
- Alterações do ritmo cardíaco;  
- Noções sobre sobrecargas e desvios do eixo cardíaco; 
- Isquemia, lesão e necrose; 
- Síndromes coronarianas agudas. 
 
Objetivo: Capacitar profissionais e futuros profissionais de saúde para identificação das 
principais alterações no ECG. 
 
Público-alvo: Alunos de graduação e profissionais da área de saúde 
 
Período de realização: 24/06/2017 
 
Resultados obtidos: Alunos de graduação e profissionais da área de saúde 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 45 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 45 
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Cardiologista Humberto Vaz ministra curso de Interpretação de 
Eletrocardiograma. 

 
  



 

 

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 20: Plenária Pública Cofen/Coren 
 
O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) realizou, em 
28/06/17, plenária pública em parceria com o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). O 
evento ocorreu no Hotel Continental, em Porto Alegre, e contou com a presença de cerca 
de 300 profissionais da Enfermagem. O objetivo era aproximar os conselhos das categorias 
e promover um momento de debate, capacitação e valorização da Enfermagem gaúcha e 
brasileira.  
Na mesa de abertura o presidente do Coren-RS, Daniel Menezes de Souza, reafirmou os 
posicionamentos da gestão atual, que tem se comprometido com uma saúde pública de 
qualidade, garantindo a valorização das categorias.  
Na sequência, aconteceu a palestra da conselheira federal Dorisdaia Humerez sobre 
Atuação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais para a Valorização da Enfermagem 
Brasileira. Ela tratou sobre como os conselhos têm apoiado as pautas das categorias e 
os(as) profissionais.  
SAE em debate - Num segundo momento, aconteceu a palestra Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) como Ferramenta de Empoderamento da Enfermagem, 
com o convidado Marcelo Chanes. A atividade, que foi conduzida de forma dinâmica e 
didática, abordou como a SAE é essencial para auxiliar a tomada de decisões da 
Enfermagem em seus ofícios. Segundo ele, é preciso organizar de forma humanizada os 
processos de Enfermagem já existentes. “SAE não é meramente burocracia”, afirmou ele, 
completando que os (as) próprios (as) enfermeiros(as) precisam perder a resistência contra 
a sistematização, pois é uma ferramenta poderosa de auxílio e respaldo. 
 
 

 
As professoras do curso de Enfermagem da Faccat, Mariele 
Cunha Ribeiro (E) e Claudia Capellari (D), prestigiaram o evento. 
Na foto, estão acompanhadas do Dr. Marcelo Chanes (E) e Enf. 
Daniel de Souza (D), presidente do Coren-RS. 
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Profª Mariele Cunha Ribeiro, Enfª Dorisdaia Humerez e Profª 
Claudia Capellari. 
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Atividade 21: 1º Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica da Faccat 
 
Participaram do encontro os acadêmicos de IC Edemilson dos Santos Pichek, Diva Juliana 
Aguiar e Samanta Andresa Richter, representando os trabalhos realizados pelo Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde (GEPEPS). 
 

 
Acad. Enf. Edemilson, Samanta e Diva Juliana, Bolsistas de Iniciação Científica. 
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Atividade 22: Itinerante 
 
Título: Cuidado com ostomias 
 
Descrição: Atividade Itinerante, vinculada ao Estágio Curricular no Hospital. Organizada e 
operacionalizada pelas Acad. de Enf. Clarinês Candido, Diva Juliana da Silva e Samanta 
Andresa Richter. Com o propósito de atender as demandas de educação permanente dos 
serviços em que ocorrem os estágios curriculares, as acadêmicas organizadoras 
identificaram a necessidade do debate sobre as ostomias, os tipos, complicações, cuidados 
e orientações que podem ser oferecidas a usuários e familiares. Assim, foi realizado um 
momento de discussão nos hospitais, envolvendo a equipe de enfermagem. As discussões 
e apresentação de casos clínicos foram importantes para o aprimoramento da prática 
clínica. As estudantes puderam exercitar habilidade de comunicação, gestão de eventos, 
aplicação de evidência científica e educação permanente em saúde. 
  
Período e local de realização: 03/07/2017 Hospital São Francisco de Assis/Parobé 
(manhã); 04/07/2017 Hospital Bom Jesus/Taquara (tarde). 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 13 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 13 
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Atividade 23: Workshop 
 
Título: Corrida Saudável  
 
Descrição:  
Atividade organizada voluntariamente pela Acad. Enf. Diva Juliana Aguiar, com o propósito 
de proporcionar debate sobre temas relacionados à corrida e preparo para a mesma, além 
de estimular o aluno a desenvolver o perfil empreendedor. A acadêmica realizou: 
- Organização do evento: contato com atletas e profissionais de saúde que foram 
palestrantes no evento; 
- Divulgação aos participantes: atletas inscritos na Faccat Traill Run; 
- Organização de uma caminhada treino para conhecer o percurso da corrida Faccat Traill 
Run. 
 
Período de realização: 15/07/2017 
 
Resultados obtidos: 100 atletas participaram do workshop, que contou com 10 
profissionais. Os temas versaram cobre treinamento físico, nutricional e psicológico, 
materiais e equipamentos para corrida, bem como houve depoimento de atletas sobre sua 
experiência com o esporte.  
Nº total de beneficiários atendidos: 100 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100 
 

 
Participantes do Workshop preparam-se para caminhada 
orientada pelos profissionais convidados.  
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Profissionais de diversas áreas ministram o Workshop 
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Profissionais de diversas áreas ministram o Workshop 

 

 
Acadêmica de Enfermagem Diva Juliana conduz as 
atividades durante o Workshop 
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Acadêmicas e Profª Edna acompanham o Sr. Antônio Reis dos Reis, 
maratonista que trouxe a tocha olímpica ao evento. 
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Atividade 24: Capacitação  
 
Título: Primeiros Socorros na 6ª Faccat Traill Run 
 
Descrição: - Planejamento da Faccat Traill Run - Orientações gerais - Divisão de equipes 
- Cuidados de Enfermagem - Dificuldades na corrida - Primeiros socorros em caso de 
hipertermia, hipotermia, desidratação, lesões e trauma. 
 
Objetivo: Apropriar os alunos de conhecimentos técnicos para atendimento de atletas 
 
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem voluntários na Faccat Traill Run. 
 
Período de realização: 29/07/2017 
 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 15 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 15 
 

 
Organizador da Faccat Traill Run, Henrique Dörr participa 
da capacitação. 
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Capacitação em Primeiros Socorros, realizada pelos 
enfermeirandos Daniel Rosa, Diva Juliana Aguiar e Lidiane 
dos Santos Gomes.  
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Acadêmicos do Curso de Enfermagem na 
capacitação da 6ª Traill Run.  
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Atividade 25: Atendimento de Primeiros Socorros  
 
Título: 6ª Faccat Traill Run 
 
Descrição:  
Para maior segurança dos atletas participantes da corrida, o curso de Enfermagem 
organizou o atendimento de primeiros socorros. A prova também contou com a participação 
do Corpo de Bombeiros e de uma UTI móvel.  
8 equipes foram distribuídas ao longo do percurso, com objetivo de atender a possíveis 
intercorrências. As equipes receberam treinamento prévio, que contemplou o 
reconhecimento do percurso, a revisão dos procedimentos de primeiros socorros, bem 
como a logística da prova e dos possíveis encaminhamentos. Durante a prova, as equipes 
se comunicaram online, via Whatapp, informando cada atendimento realizado. Os 
atendimentos prestados incluíram verificação de sinais vitais, manejo de câimbras, 
realização de curativos, imobilizações, avaliação do estado de saúde e encaminhamento a 
estabelecimento de saúde. Foram atendidos 80 atletas. 
 
 
Período de realização: 29/07/2017 
 
 

 
Acadêmicos de Enfermagem prestam atendimento aos 
atletas (manejo de cãibras) 
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Alunos e professores dos cursos de Enfermagem e 
Fisioterapia compuseram a equipe de atendimento em 
primeiros socorros. 

 

 
Prof. Marco Silva acompanha acadêmica de enfermagem 
em atendimento a atleta 
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Profª Verônica Bidinotto presta atendimento a atleta ao longo 
do percurso. 
 

 
Profª Claudia Capellari presta atendimento a 
atleta ao longo do percurso. 
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Acadêmicos e professores do Curso de Enfermagem. 

           
Acadêmicos e professores de Enfermagem e Fisioterapia atendem a atletas ao 
longo do trajeto.  
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Atividade 26: Curso  
 
Título: Exames Laboratoriais relacionados à prática clínica 
 
Descrição: o curso abordou a definição dos principais exames laboratoriais e sua 
associação à prática clínica hospitalar. Foi ministrado pela profª Mariele Cunha Ribeiro com 
vistas a revisar e aprimorar o conhecimento de estudantes e profissionais da saúde. 
 
Período de realização: 05/08/2017 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 42 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 42 
 

 
 

 
Professora Mariele Ribeiro ministra curso de Exames laboratoriais 
para acadêmicos e profissionais da Saúde.  
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Atividade 27: Oficina  
 
Título: Maquiagem para Atores de Simulação 
 
Descrição: Oficina de maquiagem para caracterização de cortes, hematomas, 
amputações, fratura exposta e lesões graves. Ministrada pela atriz Sabrina Tesôto. 
 
Objetivo: Estimular a criatividade dos alunos para criação de diferentes lesões de pele que 
poderão ser vividas na prática clínica. 
 
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem da Faccat. 
 
Período de realização: 19/08/2017 
 
Resultados obtidos: Foram realizadas diversas caracterizações de lesão de pele pelos 
participantes da oficina.  
Nº total de beneficiários atendidos: 4 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:  
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita:  
Percentual da gratuidade parcial:  
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 4 
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Acadêmicas de Enfermagem participantes da oficina. 
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Atividade 28: Aula integrada  

Título: Vigilância em Saúde Ambiental e desastres naturais: atuação do Enfermeiro 
 
Descrição: Aula integrada, envolvendo as disciplinas Vigilância em Saúde e Oficina de 
Problematização e o Mundo do Trabalho. Os convidados falaram de forma interativa sobre 
suas experiências com o desastre ambiental ocorrido na cidade de Rolante, RS, em janeiro 
de 2017. Os professores contribuíram, relacionando as responsabilidades do Enfermeiro 
diante das situações; já os alunos refletiram e debateram sobre suas impressões acerca 
dos desastres e sobre sua futura atuação. Os convidados foram o Dr. Fernando Mainardi 
Fan, Engenheiro Ambiental Pesquisador do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS 
e o bombeiro Leandro Luiz Gottschalk, Coordenador da Defesa Civil de Rolante. 
 
Objetivo: Propor um debate entre diferentes setores que atuam no enfrentamento e 
reparação de desastres naturais e desenvolver competências para o trabalho dos futuros 
enfermeiros nesta área. 
 
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem e profissionais do Vale do Paranhana. 
 
Período de realização: 28/08/2017 – das 19h 30min às 22h 30min. 
 
Resultados obtidos: Discussão da ação dos profissionais pautados pela Vigilância em 
Saúde e Ambiental; reflexão da atuação do Enfermeiro diante dos desastres enfocando a 
importância de haver a constante busca de formas de enfrentar situações de desastres, 
uma realidade cada vez mais presente no Vale do Paranhana. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 50 pessoas 

 
Alunos da disciplina de Vigilância em Saúde e Oficina 
de Problematização e o Mundo do Trabalho.  
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Aula integrada das disciplinas Vigilância em Saúde e Oficina de 
Problematização e o Mundo do Trabalho. 
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Atividade 29: TCC destaque 

O primeiro TCC destaque foi publicado na Revista Horizontes, na edição de Agosto de 
2017. De autoria da aluna Silvia dos Santos, o trabalho foi orientado pela profª Vilma 
Constancia Fioravante dos Santos. O TCC foi apresentado em 2016, na forma de artigo e 
obteve pontuação máxima (10,0).  
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Atividade 30: Congresso 

Título: Congresso Brasileiro de Enfermagem - CBEn 

Descrição: Acadêmicos e professores do Curso de Enfermagem participaram do CBEn, 
em Maceió, AL, durante os dias 06 a 08 de setembro de 2017. Durante o evento, 
apresentaram 5 trabalhos em forma de pôster eletrônico e comunicação coordenada. 

 

 

Acadêmicos de Enfermagem e Professores Edna Martins e 
Gímerson Erick Ferreita representam o Curso de Graduação em 
Enfermagem no 69º Congresso Brasileiro de Enfermagem. 
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Acadêmico de Enfermagem Vilmar Manzoni, apresentando 
resumo na modalidade pôster eletrônico no 69º CBEn. 

 

Docentes, acadêmicos e egressa do Curso de Enfermagem. 
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Atividade 31: Congresso Internacional de Pesquisa em Enfermagem e Saúde. 
 
Acadêmicos e docentes do Curso de Enfermagem participaram de evento realizado na 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel), nos dias 21 e 22 de setembro de 2017. 

 
Participantes do Curso de Enfermagem da Faccat no CIPES 
 
Na sequência, cabeçalho dos trabalhos apresentados no evento, extraídos de 
https://wp.ufpel.edu.br/cipes/.  

https://wp.ufpel.edu.br/cipes/
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Atividade 32: Itinerante 

Título: Atividade Itinerante na Atenção Básica: Volta por Cima.  
 
Descrição: Atividade organizada pelos Acad. de Enf. Danísia Krummenauer, Camila 
Colmman e Mariana Oliveira. Evento comunitário em parceria com a ESF Viaduto, ESF 
Acácias e ESF Pedro Ivan Sparremberguer, de Igreijinha/RS. O evento foi organizado pelas 
acadêmicas, sob orientação dos professores supervisores e em parceria com o CAPS e a 
Secretaria da Saúde de Igrejinha. Ocorreu concomitante à Semana Farroupilha do 
município, no bairro XV de Novembro. 
 
Os serviços oferecidos à comunidade foram: 
 
- Verificação da Pressão Arterial (PA); 
- Verificação da relação cintura-quadril; 
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril); 
- Entrega de folder para orientação e prevenção ao suicídio e sobre mitos e verdades; 
- Orientação focada na saúde mental; 
- Atividade física; 
- Atendimento com SHIATSU; 
- Espaço fotográfico para descontrair; 
- Limpeza de pele; 
- Maquiagem; 
- Dinâmicas voltadas a saúde mental e alimentar; 
- Distribuição de pipocas; 
- Exposição de trabalhos do CAPS. 
 
Objetivo: Incentivar e orientar o público à frequentarem espaços públicos e desenvolverem 
atividades para o bem-estar mental. 
 
Público-alvo: Comunidade em geral, usuários do CRAS e CAPS 
 
Período de realização: 19/09/2017 
 
Resultados obtidos: Foram realizados 150 atendimentos entre crianças e adultos que 
participaram das atividades como verificação de PA, aferição de medidas antropométricas, 
circunferência abdominal, relação cintura-quadril, informações educativas, limpeza de pele, 
distribuição de pipoca, nas dinâmicas e danças. Sendo disponibilizados folders informativos 
e orientações sobre valores de referência de IMC, álcool/drogas e cuidados em saúde 
mental e suicídio. 
 
Nº total de beneficiários atendidos:150 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 150 
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Programação da Atividade Itinerante Atividade 
Itinerante Volta por Cima 

 

 
Acadêmicos de Enfermagem conduzem orientação focada na 
saúde mental. 
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Atividade 33: Extensão  
 
Título: II Night Run Igrejinha 
 
Descrição: O evento de corrida e caminhada ocorreu na cidade de igrejinha, RS. O curso 
de Enfermagem da Faccat prestou atendimentos que incluíram: verificação de pressão 
arterial, teste de glicemia, curativos, alongamentos e massagens, assistência em caso de 
intercorrências. Participaram acadêmicos de enfermagem acompanhados dos professores 
Gisele Cassão e Marco Silva. 
 
Objetivo: Prestar atendimento de enfermagem aos participantes da corrida. 
 
Público-alvo: Participantes da corrida de 3, 5 e 10km. 
 
Período de realização: 23/09/2017 
 
Resultados obtidos: Acadêmicos puderam exercitar a assistência de primeiros 
atendimentos, atendendo aos participantes da corrida. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 
 
   

   
Acadêmicos de Enfermagem acompanhados dos professores Marco Rogério e Gisele 
Cassão, na II Night Run Igrejinha. 
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Acadêmicos de Enfermagem prestando atendimento aos atletas participantes da II Night 
Run Igrejinha. 
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Atividade 34: Capacitação  
 
Título: Uso do Desfibrilador Automático Externo (DEA)  
 
Descrição: Educação em serviço com vistas a capacitar os funcionários dos mais variados 
setores sobre o uso e manipulação do Desfibrilador Externo Automático. A capacitação se 
constituiu do reconhecimento de Frequência Cardíaca, Reconhecimento de Parada 
Cardíaca, uso adequado do DEA e compressões torácicas adequadas. 
 
Objetivo: Capacitar os funcionários da Faccat a operacionalizar o DEA quando necessário. 
 
Público-alvo: Funcionários da Faccat 
 
Período de realização: 28/09/2017 
 
Resultados obtidos: 20  
 
Nº total de beneficiários atendidos: 20 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20 
 
 
 

 
Capacitação dos funcionários da Faccat.  
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Funcionária e acadêmica do Curso de Enfermagem Silvia dos Santos e Lucimara Prates da 
Silva, durante a capacitação dos funcionários da instituição para o uso do Desfibrilador 
Automático Externo (DEA).  
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Atividade 35: Curso  
 
Título: Formação de Doula  
 
O Curso de formação em Doula proporcionou ao aluno noções de conforto físico, apoio 
emocional e suporte cognitivo durante o trabalho de parto e no pós-parto imediato, 
contribuindo na qualidade da vivência do nascimento e no desenvolvimento de vínculos 
familiares, ampliando a oportunidade de inserção no mercado de trabalho destes 
profissionais. Buscou oferecer aos alunos oportunidade para construção de competências 
profissionais, na perspectiva do mundo da produção e do trabalho, bem como do sistema 
educativo. Além disso, proporcionou a habilitação profissional em curto prazo, observando-
se as necessidades do mercado de trabalho da região. Colocou à disposição do mercado 
de trabalho um profissional apto ao exercício de suas funções e consciente de suas 
responsabilidades. Enfatizou, paralelamente à formação profissional específica, o 
desenvolvimento de saberes e valores necessários ao profissional-cidadão tais como o 
raciocínio lógico, relações interpessoais, responsabilidade, solidariedade, ética, entre 
outros. O curso foi ministrado pela enfermeira Cândida Acácia Barroca, por nutricionista, 
psicóloga, médica e doula convidada. 
 
Público-alvo: Mulheres maiores de idade,estejam ligadas direta ou indiretamente com a 
assistência ao parto. Profissionais graduados ou estudantes de Enfermagem, Fisioterapia, 
Psicologia, Nutrição, Pedagogia e demais mulheres que estejam comprometidas em ajudar 
a mudar a realidade do nascimento no Brasil. 
 
Período de realização: 29/09, 30/09 e 01/10/2017 
 
Resultados obtidos: 46 Doulas formadas 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 46 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 46 
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Atividade 36: Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde (GEPEPS) 
 
O GEPEPS se reúne na última segunda-feira de cada mês. Participam do grupo 
acadêmicos de enfermagem, enfermeiros e docentes do Curso de Enfermagem da Faccat. 
As atividades realizadas no grupo têm o propósito de estimular a investigação e produção 
científica na área da saúde, contribuindo para a prática e a formação baseada em 
evidências. 
 

 
Bolsista de IC, Gabrielle Steiglich Valentim apresenta 
trabalho em reunião do grupo. 

 

 
Grupo participa de reunião mensal. 
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Atividade 37: Curso de Enfermagem lança mais uma mídia social: Instagram. 
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ATIVIDADE 38: 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: 17 e 18/10/2017 
  
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 manobras de reanimação cardiopulmonar e orientação sobre coleta de exame 
citopatológico. 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: 1300 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 1300 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
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Professores do Curso de Enfermagem e acadêmicos de enfermagem 
recepcionando alunos do ensino médio em atividades no Laboratório de 
Enfermagem. 

 
Simulação de ambulância para receber os visitantes. 
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Alunos do Curso de Graduação em 
Enfermagem realizando simulação durante 
o Conexão Faccat. 

 

 
Estande do curso. 
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Título 39: 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: 26/10/2016 
  
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. 
 

 
Acadêmica de Enfermagem Silvia dos Santos e Professora 
Monique Eva Vargas representando o Curso de Enfermagem da 
Faccat.  
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Atividade 40: Extensão  
 
Título: 500 anos da Reforma Luterana: Fé, Saúde e Meio Ambiente  
  
As atividades ocorreram em evento promovido pela Igreja Luterana, nas comemorações 
aos 500 anos da Reforma Protestante. O curso de Enfermagem participou, levando um 
estande para orientações de prevenção de câncer de mama, próstata e simulação de coleta 
de citopatológico para o câncer de colo uterino. 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. Também foram oferecidas 
orientações sobre saúde - HAS, exames de rotina aos homens e mulheres. Acompanhou 
as atividades a profª Mariele Ribeiro, profª Monique Vargas e acadêmicos das disciplinas 
Saúde da Mulher e do Homem e Processo de Cuidar em Enfermagem II. 
 
Público-alvo: Comunidade em geral. 
 
Período de realização: 28/10/2017     
 
Nº total de beneficiários atendidos: 105 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 105 
 
 

 
Alunos do Curso de Enfermagem realizam orientações de 
educação em saúde.  
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Docentes e acadêmicos da Disciplina de Saúde da Mulher e do 
Homem.  
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Acadêmicos da disciplina de Processo de Cuidar em 
Enfermagem II em atendimento à comunidade  

 
 
 

 

 
Acadêmica do Curso de Enfermagem realizando aferição de 
pressão arterial.  
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Acadêmicos de Enfermagem em atendimento à comunidade  

 

 
Acadêmico do Curso de Enfermagem fornecendo orientações 
sobre os exames de rotina que homens e mulheres devem 
realizar. 
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Atividade 41: Itinerante  
 
Título: Outubro Rosa e 1ª Corrida Rosa 
 
Descrição: A atividade itinerante Enfermagem: Cuidado e Cidadania, integra o núcleo de 
atividades desenvolvidas no projeto de extensão “Atividades Itinerantes na Atenção 
Básica”, uma iniciativa vinculada ao Estágio Curricular na Atenção Básica do Curso de 
Graduação em Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara. A atividade foi 
desenvolvida na Unidade Básica de Saúde Jenifer Schirmer, no Bairro Santa Maria, com 
demais unidades que possuem estagiários de Enfermagem da FACCAT no município de 
Taquara. No mês de outubro, monumentos no mundo inteiro se iluminam com luzes cor de 
rosa para levar um alerta a todas as pessoas sobre o câncer de mama. O movimento 
“Outubro Rosa”, iniciou em 1997 nos Estados Unidos e espalhou-se rapidamente pelo 
mundo todo, o Brasil é um dos países que mais aderiram ao Movimento do Outubro Rosa. 
Além das orientações sobre o câncer de mama, foram abordados no evento o câncer de 
colo de útero, orientações sobre prevenção de cuidados de saúde; Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs); gestação: planejamento familiar; violência à mulher; doenças 
cardiovasculares e obesidade nas mulheres, em relação a Hipertensão, Diabetes e IMC e 
Saúde bucal.   
O evento objetivou promover o cuidado e a prevenção de saúde através de orientações e 
atendimentos para a comunidade sobre o movimento do Outubro Rosa, movimento este 
que visa a prevenção e combate ao câncer de mama. Na ocasião, foi realizada a I Corrida 
Rosa. 
 
Período de realização: 28/10/2017  
 
Resultados obtidos: Atendimento da população que esteve presente na atividade nas 
atividades desenvolvidas, promoção da saúde e sensibilização dos envolvidos com o tema 
da atividade. Cuidados de enfermagem, orientação e a comunidade em geral de Taquara, 
apoio aos atletas durante o percurso e ao final da prova, no bairro Santa Maria, com água 
e frutas (70 pessoas). Atendimento de cuidados como: curativos, cuidados com cãibras, 
colocação de talas, e ataduras (1 pessoa). 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 70 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 70 
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Material de divulgação em mídia social. 
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Troféu para participantes da I 
Corrida Rosa. 

 

 
Acadêmicos do Curso de Enfermagem envolvidos na atividade do Outubro 
Rosa. 
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Crianças da ONG Vida Breve realizando apresentação no 
Evento Outro Rosa. 

 

 

 
Professoras Edna Martins e Monique Vargas participaram em 
depoimento acerca do Câncer de Mama. 
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Atividade 42: Extensão  
 
Título: Lions Solidário Parobé (Disciplina Cuidados Nutricionais em Saúde) - Cuidados 
nutricionais na prevenção de doenças 
 
Descrição: Verificação de pressão arterial; Verificação da relação cintura-quadril; Cálculo 
do Índice de Massa Corporal (IMC); Verificação de glicemia capilar; Orientações sobre 
pirâmide alimentar (seguindo orientações do Ministério da Saúde, foi orientado sobre os 
grupos alimentares e porções nas refeições diárias); Orientação sobre mudança de estilo 
de vida (substituições alimentares, prática de atividade física, abandono de maus hábitos). 
 
Objetivo: Fornecer subsídios à comunidade afim de repensar hábitos alimentares no 
combate a doenças evitáveis; 
 
Público-alvo: comunidade em geral e escolares. 
 
Período de realização: 11/11/2017 
 
Resultados obtidos: Foram atendidas 36 pessoas da comunidade, destes:  
- 29 Mulheres e 7 homens;  
- Idade mínima 15 anos Idade máxima 68 anos;  
- 07 Hipertensos em tratamento;  
- 02 Pessoas com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) tipo 2;  
- 10 estavam com IMC adequado; 
- Todos receberam orientações sobre Mudança no Estilo de Vida e da repercussão e a 
importância que a alimentação e nossos hábito de vida tem para a saúde do indivíduo. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 36 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 36 
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Acadêmicos do curso de Enfermagem da disciplina de Cuidados 
Nutricionais em Saúde acompanhados pela professora Ana 
Paula Vanz e Gisele Cassão, participando da atividade de 
extensão Lions Solidário.  

 

 
Acadêmica do curso de Enfermagem realizando aferição de 
pressão arterial. 
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Alunos da disciplina de Cuidados Nutricionais 
em Saúde oferecendo orientações sobre os 
cuidados nutricionais e prevenção de doenças. 
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Atividade 43: Extensão na graduação 

Título: Saúde no Morro  
 
Descrição: Foram desenvolvidas atividades de orientação sobre Doenças Crônicas, 
atividades de verificação de Pressão Arterial, dados antropométricos, atividades lúdicas 
junto às crianças, fotografias dos moradores e entrega das mesmas no formato digital 
gravados em cd, doação de brinquedos, pipoca e picolé. 
 
Objetivo: Desenvolver atividades de Educação em Saúde e Promoção da Saúde 
 
Público-alvo: Moradores do Morro da Cruz (todos os ciclos de vida) 
 
Período de realização: 12/11/2017  
 
Resultados obtidos: Além da oferta das ações descritas anteriormente, foi fortalecido o 
vínculo que alunos e professores do curso tem com os moradores do Morro, local de aulas 
práticas da disciplina Práticas do Cuidado III. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 50 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50 
 

 
Alunos da disciplina de Prática do Cuidado V, em roda 
de conversa sobre orientações de Hipertensão.  
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Comunidade participando das atividades. 
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Atividade 44: Extensão 
 
Título: Taquara Novembro Azul, atividade de extensão em parceria com Lions Clube de 
Taquara desenvolvida no Parque do Trabalhador. 
 
Descrição: - Verificação de pressão arterial (com base nas Diretrizes Brasileiras de 
Cardiologia) - Medidas antropométricas (peso e altura) - Cálculo e classificação IMC (Índice 
de Massa Corporal), conforme Ministério da Saúde - Orientações preventivas de cuidados 
à saúde - Orientações MEV (Mudança no Estilo de Vida), encorajando ingesta de nutrientes 
saudáveis, abandono do tabaco e etilismo, prática de atividades física e ingesta hídrica 
 
Objetivo: Atuar na mensuração de algumas medidas da comunidade, orientando a mesma 
quanto aos cuidados à saúde encorajando a mudança de hábitos de vida saudáveis. 
Divulgar o Curso de Graduação em Enfermagem da FACCAT junto a comunidade. 
 
Público-alvo: População presente no Parque do Trabalhador 
 
Período de realização: 12/11/2017 
 
Resultados obtidos: - Faixa etária da população atendida: 06 à 74 anos - 40 são do sexo 
feminino - 24 são do sexo masculino - 1 com nível tensional 150/80mmHg - 14 em 
tratamento medicamentoso para hipertensão arterial - 02 em tratamento medicamentoso 
para Diabete Melito tipo 2 - 06 com IMC alterados para mais 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 64 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 64 
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0 
Percentual da gratuidade parcial: 0 
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:  0 

 
Divulgação da atividade Mateada do Novembro 
Azul.  
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Acadêmicos do curso de Enfermagem e professora 
Gisele Cassão, na atividade Mateada do Novembro 
Azul.  

 

 
Acadêmicos do curso de Enfermagem realizando 
aferição de pressão arterial e oferecendo orientações 
sobre a mudança no estilo de vida  
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Acadêmicos do curso de Enfermagem realizando 
aferição de pressão arterial e oferecendo orientações 
sobre a mudança no estilo de vida. 

 
 

 
Acadêmicos do curso de Enfermagem realizando aferição de pressão 
arterial e verificação de estatura para realizar o cálculo do Índice de 
Massa Corporal- IMC.   
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Atividade 45: Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem do Rio Grande do Sul 
No dia 16/11/2017, Coordenação e NDE do Curso de Enfermagem da Faccat participaram 
do SEMINÁRIO Novas Diretrizes Curriculares de Enfermagem e suas implicações na 
reforma curricular dos cursos de graduação em enfermagem, o qual ocorreu na Unisinos, 
Campus Porto Alegre. Na ocasião, esteve presente a Profª Drª Elizabeth Teixeira, da ABEn 
Nacional. 
 

 
Profª Drª Iride, presidente da Aben RS; Prof. Gímerson Erick 
Ferreira, Profª Claudia Capellari, Profª DrªElizabeth Teixeira, 
diretora de educação da Aben Nacional, e profª Vilma dos 
Santos. 

 

 
  

https://www.facebook.com/claudiacapellari.schunck
https://www.facebook.com/elizabeth.teixeira.7
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Atividade 46: Visita ao Laboratório de Anatomia 
"O futuro está aqui!" 
Na tarde de 17/11/17, alunos da escola infantil Gasparzinho visitaram o Laboratório de 
Anatomia da Faccat, acompanhados da Profª Fabiana. Foram recebidos pelo monitor e 
acad. Enf. Igor Sander Santos e Lucimara Prates da Silva. 
 

 
Monitor da Disciplina de Anatomia, apresentando o laboratório de 
Anatomia aos alunos visitantes.  
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Atividade 47: Atividade Itinerante alusiva ao Novembro Azul 
 
Título: Novembro Azul 
 
Descrição: Evento comunitário em parceria com a Secretaria de saúde de Igrejinha e a 
associação automobilísticos. O evento foi organizado pelas acadêmicas do Curso de 
Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara Faccat com orientação dos 
professores supervisores e assessora de secretaria de saúde. Promovido o evento social 
realizado no parque da Oktoberfest, os serviços 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;  
- Entrega de folder com dicas de saúde e com os parâmetros aferidos durante a atividade 
(PA, IMC e relação cintura-quadril);  
- Orientação focado na saúde do homem. 
 
Objetivo: Acolher e oferecer à comunidade um momento de promoção a saúde por meio 
de ações de educação e lazer em saúde com foco maior na saúde do homem, com 
objetivo de prevenção. 
 
Público-alvo: homens participantes do evento Mostra de Carros Antigos de Igrejinha 
 
Período de realização: 19/11/2017 
 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 100 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100 
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Acadêmicos do curso de Enfermagem participando do Evento 
comunitário em parceria com a Secretaria de Saúde de Igrejinha e a 
associação automobilísticos. 
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Material de divulgação. 
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Atividade 48 
Disciplina Saúde da Mulher e do Homem movimenta os prédios D e E para a sensibilização 
quanto a causa Novembro Azul. 
 

 
Acadêmicos e profª Monique Eva Vargas em atividade alusiva ao Novembro Azul. 
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Atividade 49 
A mídia social do Curso de Enfermagem (Facebook e Instagram) recebeu publicação 
específica para a causa Novembro Azul. 
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Atividade 50:  Extensão na graduação 
 
Título: Farmacologia para a comunidade 
 
Descrição: Atrelada à disciplina Farmacologia I, a atividade de extensão realizada na 
disciplina compreendeu a escolha de um ambiente, que podia ser uma clínica geriátrica, 
escola, creche, etc. Conforme o ambiente escolhido, o grupo de estudantes selecionou 
duas classes de medicamentos mais comumente utilizados para a faixa etária e elaborou 
um folder explicando as ações e o uso correto dos mesmos. Com o folder pronto, foi 
realizada uma visita presencial ao local, para fornecimento ao público alvo de informações 
relacionadas aos medicamentos. 
 
Objetivo: Fornecer ao público informações relacionadas a medicamentos. 
 
Público-alvo: Indivíduos presentes em clínica geriátrica, escola, creche, etc. 
 
Período de realização: 23/11/2017 
 
Resultados obtidos: O trabalho desenvolvido trouxe benefícios para ambas as partes, 
estudantes e comunidade, devido ao conhecimento adquirido e compartilhado. Os 
estudantes relataram que os indivíduos dos locais atendidos ficaram felizes e satisfeitos 
com a interação. 
 
Nº total de beneficiários atendidos: 100 
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100 
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Acadêmicos de Enfermagem da disciplina de Farmacologia I, 
participaram da atividade Farmacologia para a comunidade.  
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Atividade 51:  

Homenagem aos professores, publicada na mídia social do curso (Facebook e 
Instagram). 
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Atividade 52:  Orientações para as rematrículas foram realizadas entre os meses de 
setembro e outubro de 2017, a todos os acadêmicos do curso. Os mesmos foram 
chamados por turma e orientados pela coordenadora do curso, Profª Claudia Capellari e, 
excepcionalmente, pelos professores Gímerson Fereira, Edna Martins e Vilma Santos. 
Todos receberam sua orientação por e-mail. 

 
Divulgação em mídia social. 

 

 
Print de orientação enviada por e-mail. 
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Atividade 53: Eleição dos representantes discentes 

 

 

Divulgação do resultado da votação dos novos representantes discentes do 
Curso de Enfermagem: Tamires Diehl e Alceu Nunes Dias.  
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Atividade 54: Atividades itinerantes são destaque na Revista Horizontes de Agosto de 
2017 
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Atividade 55: Profª Claudia Capellari e Prof. Gímerson Erick publicam artigo na Revista 
Horizontes de Novembro de 2017, em reflexão ao ensino a distância 
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Atividade 56: Curso de Enfermagem é parceiro no II Simpósio de Lesões de Pele do 
Hospital São Francisco de Assis, Parobé.  
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Profª Claudia Capellari (Dir) compõe a mesa de autoridades na abertura do evento. 

 
Lunch box patrocinado pela Faccat 
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Professores e acadêmicos participaram do evento. 

 
Acadêmicos durante o evento. 
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Atividade 57: Acadêmicos e docente Gímerson Erick Ferreira participam do II Seminário 
Regional da Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia - Seres RS - 
SOBENDE Associação Brasileira de Enfermagem em Dermatologia, em Porto Alegra, RS. 
Os acadêmicos contribuíram como monitores do evento, enquanto o docente participou 
ministrando palestra. 
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Prof. Gímerson Erick Ferreira palestra no SERES. 
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Atividade 58: Estagiários da Atenção Básica participam de capacitação dos Agentes 
Comunitários de Saúde, acompanhando e contribuindo com os enfermeiros de seus 
respectivos campos de estágio. 
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Atividade 59: Práticas de Administração e gerenciamento de Enfermagem fazem 
fechamento do semestre em UBS de Igrejinha, RS. 
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Atividade 60: Formandos realizaram confraternizações, eleição de paraninfo e 
homenageadas e prova de toga. 

 
Aula Magna do segundo semestre é encerrada com revelação do 
paraninfo, professoras e funcionário homenageado pela turma de 
formandos 2017/2. Paraninfo: Prof. Gímerson Erick Ferreira. Profs 
homenageadas: Edna Jeremias Martins e Vilma C. Fioravante dos 
Santos. Funcionário homenageado: Vilmar Manzoni  

 

  
Guerra de tintas 
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Festa dos 100 dias – A fantasia. 

 
Festa das homenageadas: Profª Vilma Constância e Profª Edna. 
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Momento da prova de toga. 

  
Momento da prova de toga. 
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Profª Claudia Capellari, coordenadora do curso de Enfermagem; Prof. 
Gímerson Erick Ferreira, paraninfo; Profª Vilma C. F. dos Santos, 
Homenageada, Profª Edna Thaís Jeremias Martins, homenageada; e 
formanda Samanta Andresa Richter. 

 
Aula da Saudade  
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Atividade 61: Finalizando o ano, TCCs são apresentados. Acadêmicos foram voluntários 
na organização das apresentações. Os destaques são apresentados na figura. 

 
 

 
Trabalhos aprovados com distinção. Publicação em mídia social do curso. 
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Profª Naiana Oliveira (UNIFRA); Profª Débora Morsch, Acad. Enf. Camila 
Collmann e Profª Clarissa Bohrer em banca de TCC 

 
Docentes de Enfermagem participam de confraternização após as bancas. 
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Enf. Maisson da Silva Berg (3º Esq.) recebeu homenagem por destaque no 
TCC de 2016 e publicação na Revista universo Acadêmico. 
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Adicionais: Sobre a extensão na Graduação 

Profª Claudia Capellari 

A extensão universitária é concebida como “um processo interdisciplinar educativo, 

cultural, científico e político, que promove a interação transformadora entre universidade e 

outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012). As atividades de extensão na graduação 

vêm sendo realizadas no Curso de Enfermagem da Faccat desde o início de seu 

funcionamento. Contudo, a partir do semestre 2017/1, passaram a integrar oficialmente o 

cronograma dos componentes curriculares.  

Entendendo que as atividades de extensão são aquelas em que o conhecimento 

produzido na academia ultrapassa os muros universitários e chega à comunidade, é 

estabelecida uma carga-horária mínima para a concretização das atividades. Para tal, os 

alunos são convidados a identificar, na comunidade, necessidades para as quais se possa 

contribuir em sua solução. O levantamento de indicadores em saúde faz parte de projetos 

de intervenção. É o que acontece em Prática do Cuidado III. Neste componente curricular, 

são previstas ações de educação e promoção da saúde junto a indivíduos, grupos e 

comunidade, com ênfase no Processo de Enfermagem. Em 2017/1, os acadêmicos, 

divididos em grupos de 5 integrantes e orientados pelos professores Gímerson Erick 

Ferreira e Vilma constância Fioravante dos Santos, trabalharam na comunidade Morro da 

Cruz, no município de Taquara, RS, como descrito a seguir.  

Trata-se de uma localidade em situação de vulnerabilidade. O lugar é irregular, por 

tratar-se de uma área de reserva ambiental. Ao longo do tempo, pessoas foram tomando o 

espaço e construindo suas casas. Assim, os terrenos não são mapeados, falta saneamento 

básico e pavimentação, além do mapeamento do território para atenção em saúde, 

realizado pela Estratégia da Saúde da Família. Há casos de violência, uso e tráfico de 

drogas, prostituição e animais na rua. No local, transeuntes facilmente se deparam com 

fezes animais e humanas. 

Os alunos de Prática do Cuidado III e uma estagiária do Estágio Curricular na 

Atenção Básica realizaram visita a todas as famílias, na intenção de mapear o território e 

levantar indicadores acerca do local. Para tanto, foi realizada parceria com a ONG Mãos, 

estabelecida na comunidade há algum tempo. Esta ONG realiza trabalho voluntário de 

cunho social. Por intermédio da mesma, foram indicados dois adolescentes, residentes na 

comunidade que, com anuência dos pais, acompanham alunos e professores nas visitas 

aos moradores. Até o momento, foi possível realizar o mapeamento de mais de 80% do 
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território. Além disso, ações sistemáticas de prevenção de agravos e promoção da saúde 

têm sido empreendidas. Um exemplo é a atividade itinerante, a qual agregou professores 

e alunos dos componentes curriculares Prática de Cuidado III, Estágio Curricular na 

Atenção Básica, além de monitores de semestres diversos. 

As atividades itinerantes são vinculadas ao Estágio Curricular na Atenção Básica e 

compõe uma das responsabilidades dos estagiários para integralizar a carga-horária e 

ações que deem respostas às necessidades da comunidade. Elas acontecem desde a 

primeira edição deste estágio e se denominam itinerantes por ocorrerem em locais diversos, 

conforme demanda. Em sua operacionalização, os acadêmicos responsáveis mobilizam 

recursos do serviço de saúde em que estão inseridos, da comunidade do entorno, bem 

como de instituições parceiras. Além dos estagiários, acadêmicos de outros semestres 

podem participar voluntariamente, como monitores. Tem-se que tais iniciativas contribuem 

para a consolidação de competências como comunicação, liderança, empreendedorismo, 

além de propiciar momentos em que a prática da identificação de problemas em saúde e 

de proposição para sua resolução resgata pressupostos teóricos para a atuação. 

No Morro da Cruz, a atividade itinerante ocorreu no dia 26 de março de 2017. Nesta 

ocasião, a atividade chamou-se Saúde no Morro. As estagiárias responsáveis foram Silvia 

dos Santos, Valquíria Sperb e Márcia Flores. As mesmas mobilizaram a Prefeitura 

Municipal, a Faccat, o Senac e a ONG Mãos. Foram oferecidos aos participantes orientação 

de higiene bucal, orientação nutricional, educação em saúde para a sexualidade, cantinho 

lúdico para as crianças, verificação de indicadores de risco cardiovascular (IMC, PA, RCQ) 

e encaminhamento ao serviço de saúde, conforme necessidade; verificação e orientação 

sobre glicemia sérica. A comunidade também foi orientada quanto à ESF de referência para 

atendimento em saúde. Aproveitou-se a oportunidade para identificar, junto aos presentes, 

as necessidades prioritárias para seu local. A maior demanda apontada foi em relação ao 

saneamento básico, à visita na Unidade Móvel de Saúde e a encontros para debater 

diabetes e hipertensão. Como atividade de lazer, foi montado um estande de fotos e sorteio 

de brindes. As fotos foram disponibilizadas à comunidade, ficando vários CDs na sede da 

ONG, localizada no Morro. Aproximadamente 90 pessoas participaram da atividade. 

Outras iniciativas são realizadas em componentes curriculares como Saúde Mental 

II. Esta propiciou aos pacientes do Residencial Terapêutico Municipal passar uma tarde no 

campus da Faccat. Como forma de contribuir para sua reinserção social, foi proporcionado 

um piquenique, sessão de alongamento, visita ao Jardim das Sensações e passeio pelos 
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jardins. A mesma disciplina também organizou, em parceria com o Serviço de Atenção em 

Saúde Mental, do município de Taquara, a Caminhada do Orgulho Louco, alusiva ao apoio 

à luta antimanicomial, ocorrida em 18/05/17. 

As atividades desenvolvidas nas diferentes disciplinas do curso buscam integrar ao 

processo de ensino-aprendizagem a educação de Enfermeiros cidadãos, de forma a 

estabelecer relações étnico-sociais embasadas no respeito às diversidades humanas. 

Outras disciplinas e atividades de extensão na graduação: 

Saúde da Família no Contexto Rural: organização e realização das atividades 

relativas ao Outubro Rosa na comunidade de Rio da Ilha, em outubro de 2016. 

Avaliação das Necessidades de Saúde: Parceria com Lions Clube de Parobé, RS, 

nas atividades do Lions Solidário. Os acadêmicos, na disciplina, aprendem a verificação de 

sinais vitais. Na comunidade, têm a oportunidade de colocar em prática a aferição de 

Pressão Arterial, ao mesmo tempo em que fornecem orientações de educação para a 

saúde. 

Saúde do Adolescente: Parceria com ONG Vida Breve. Atividades de educação para 

a saúde sexual. 

Saúde, Indivíduo e Sociedade: Visita aos moradores do Quilombo Paredão Baixo, 

em Taquara, RS. Junto à comunidade, foi possível investigar seu estilo de vida, verificar 

indicadores de saúde, bem como fornecer orientações para cuidados essenciais, como no 

preparo e conservação dos alimentos. 

Processo de Cuidar em Enfermagem I: a disciplina prevê aprendizagem de iniciativas 

para biossegurança. Alunos participam do recebimento de visitantes, orientando a correta 

higienização das mãos para que se evite infecções cruzadas. 

Suporte Básico de Vida: Alunos aprenderam medidas de suporte básico no trauma. 

Participaram, como monitores, do curso de Atendimento a Múltiplas Vítimas. No curso, 

puderam consolidar os conhecimentos apreendidos. 

As atividades, considerando os objetivos acima exposto, propiciam um adicional à 

formação específica do estudante, tendo em vista que, para a concepção de um enfermeiro 

generalista, faz-se primordial a atenção às transformações da sociedade e da produção do 

conhecimento. Além disso, favorecem um dinamismo aberto à diversidade no 

desenvolvimento de competências e comprometimento com a própria educação, tanto na 

vida acadêmica como na trajetória como profissional. 
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FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRAS (FORPROEX). Política Nacional de Extensão 

Universitária. Porto Alegre: UFRGS/Pró-Reitoria de Extensão, 2012. 
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Outras informações: 

 

Artigo publicado por docente e discentes do Curso de Enfermagem. 

 

Defesa da tese de doutorado do Prof. Gímerson Erick Ferreira 
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Reunião de Colegiado, seguida de confraternização, realizada em 
dezembro, em Porto Alegre, RS. 
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Presidente do COREn-RS, Daniel Souza de Menezes, visita a Coordenação do Curso de 
Enfermagem. 
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Destaque das atividades da disciplina Saúde do Trabalhador em Gramado, RS. 

 

Aula Magna do segundo semestre festejou seis anos do curso.  

Fonte: https://www2.faccat.br/portal/?q=node%2F3409#slideshow-0 

 

https://www2.faccat.br/portal/?q=node%2F3409#slideshow-0

