FACULDADES INTEGRADAS DE TAQUARA
CURSO DE ENFERMAGEM – BACHARELADO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
2018

ATIVIDADES DO CURSO DE ENFERMAGEM
Ano 2018

Atividade 1: Visita às Secretarias Municipais de Saúde do Vale do Paranhana
A Coordenação do Curso de Enfermagem realizou visitas aos principais
municípios do Vale do Paranhana, estreitando relações, firmando parcerias,
divulgando a Pós-graduação em Gestão de Negócios em Saúde e a Semana
Integrada de Enfermagem.

Enfª Taíse, RT de Enfermagem do município de Rolante, RS, e Profª
Claudia Capellari, Coordenadora do Curso de Enfermagem

Atividade 2: O Curso de Enfermagem iniciou o ano formando sua segunda
turma, em 03 de março de 2018.

Atividade 3: Vulnerabilidade Social na Ong Vida Breve
Título: Roda de Conversar com Prof. Airton Schirmer
Descrição: O curso de enfermagem organizou uma um café da tarde para os
alunos da Ong Vida Breve. Num segundo momento, foram apresentados
indicadores de violência do Município de Taquara, pelo Prof. Airton Schirmer, e
então uma discussão em roda de conversas sobre vulnerabilidade social dos
adolescentes que frequentam a Ong.
Objetivo: Conhecer indicadores de violência do Município de Taquara.
Aproximar o aluno de adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Estimular a reflexão acerca da diversidade e complexidade do cuidado em
saúde, considerando questões sócio-político-culturais, econômicas, étnicoraciais e de gênero, a fim de lograr a formação de profissionais comprometidos
na busca por resultados afirmativos de vida.
Docente responsável: Profª Edna Thais Jeremias Martins
Público-alvo: Acadêmicos matriculados na Disciplina Saúde do Adolescente
Período de realização: 28/03/2018
Resultados obtidos: Conhecimento do impacto da vulnerabilidade social no
Município de Taquara. Interação entre os acadêmicos de Enfermagem e os
alunos que frequentam a Ong Vida Breve. Reflexão dos aspectos da saúde dos
adolescentes em situação de vulnerabilidade.
No total de beneficiários atendidos: 34 alunos da disciplina de Saúde do
Adolescente
No de beneficiários atendidos de forma gratuita: 34 alunos da disciplina de
Saúde do Adolescente

Alunos da disciplina de Saúde do Adolescente em roda de conversa na Ong Vida
Breve.

Professora Edna, Vilma junto com Airton da Ong.

Confraternização com os alunos da disciplina de Saúde do Adolescentes e
alunos da Ong Vida Breve.

Atividade 4: Dia Mundial da Saúde
Título da Atividade: Projeto Chimarrão com Saúde
Docente Supervisor: Marco Rogério Silva
Descrição da Atividade: Aferição de pressão arterial, avaliação do estado
nutricional, peso, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), relação cintura-quadril
(RCQ). Além das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de Enfermagem,
o Serviço de Saúde do Município de Riozinho realizou testes rápidos,
agendamento de exame citopatológico e o relançamento do grupo “Mais Saúde”.
Simultaneamente foram promovidas atividades físicas, acompanhadas por uma
educadora física, como alongamento, zumba, entre outras.
Objetivo: Oferecer à comunidade um espaço para discussão sobre hábitos de
vida saudáveis e evitar agravamento 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 geral
Período de Realização: 07/04/2018
Local de Realização: Município de Riozinho
Parcerias: Prefeitura Municipal de Riozinho
Resultados obtidos: Foram atendidos todos os participantes que procuram o
estande do curso para verificação de PA, IMC, RCQ. Além disso, foram
distribuídos folder e orientações sobre valores normais e orientações sobre
saúde em geral.
Nº total de beneficiários atendidos: 114
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 114
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Arte de divulgação do Município de Riozinho

Estrutura da Equipe de Enfermagem durante o Dia da Saúde de Riozinho

Acadêmicos de Enfermagem juntamente com o Prof. Marco Rogério Silva e a
Enfª Diva Juliana Aguiar no Dia da Saúde de Riozinho

Atividade 5: Expocampo
Título da Atividade: Educação para a saúde e comunidade
Docentes Supervisores: Claudia Capellari, Marco Rogério da Silva
Descrição da Atividade: Participou-se da Expocampo, ocupando o estande da
Faccat. No local, foi apresentado o curso de Enfermagem aos transeuntes e, aos
que se detiveram no estande, foi aferida pressão arterial e oferecidas
informações sobre a mesma, confrontando com os parâmetros de normalidade.
Os acadêmicos eram dos semestres iniciais e, a eles, foi possível ensinar técnica
de aferição de pressão arterial e treinar a habilidade para a realização do
procedimento. A habilidade de comunicação também foi exercitada, à medida
em que os acadêmicos se envolveram na abordagem e orientações ao público.
Objetivo: Apresentar o Curso de Enfermagem e a Faccat, aferir pressão arterial
e oferecer informações sobre saúde
Público-alvo: Comunidade participante da Expocampo.
Período de Realização: 08/04/2018
Parcerias: Prefeitura Municipal de Taquara
Resultados obtidos: Divulgação do Curso e da Faccat. Educação para a saúde
aos interessados. Treino de habilidades aos acadêmicos de enfermagem.
Nº total de beneficiários atendidos: 120
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Alunos do Curso de Enfermagem participando da Expocampo.

Acadêmicos do Curso de Enfermagem acompanhados pelo Professor Marco
Rogério da Silva no evento.

Professora Claudia Capellari, e as Rainhas da Expocampo.

Atividade 6: Visita Técnica Coren e Museu
Título da Atividade: Visita técnica ao conselho profissional e museu da Santa
Casa de Misericórdia
Docentes Supervisores (a): Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Atividade interdisciplinar, realizada com a disciplina
História e Ética de Enfermagem, com o propósito de aproximar os alunos do
primeiro semestre a conhecer as dependências do Conselho Regional de Saúde,
bem como o Centro Histórico Cultural Santa Casa, que abriga o Museu.
Objetivo: Aproximar os discentes do curso de enfermagem ao Órgão
responsável pelo registro e normas disciplinadores do exercício de enfermagem.
Conhecer a história e o exercício profissional das enfermeiras da Santa Casa de
Misericórdia de Porto Alegre
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem cursando Fundamentos do Cuidar
em Saúde e História e Ética da Enfermagem
Período de Realização: 17/04/2018
Local de Realização: Porto Alegre
Resultados obtidos: Acadêmicos das turmas “Fundamentos do Cuidar em
Saude” e “História e Ética de Enfermagem” realizaram visita técnica ao Conselho
Regional de Enfermagem do RS, em Porto Alegre. Eles(as) foram
apresentado(as) ao Coren-RS pela coordenadora do Departamento de
Fiscalização, Cláudia Mastrascusa, que resaltou que “Temos o dever de proteger
a sociedade e isso é fortalecer a Enfermagem”. Além disso, apresentou o novo
Código de Ética da Enfermagem, lançado recentemente. A seguir, o grupo visitou
o Museu do Centro Histórico Cultural, onde foram recebidos pela historiadora
Amanda Mensch Eltz. O grupo participou de uma oficina e foi apresentado à
exposição permanente do museu. A historiadora destacou o progresso da
participação da Enfermagem ao longo da história de cuidado em saúde no Rio
Grande do Sul e na Santa Casa de Porto Alegre. Acompanhou o grupo os
docentes Claudia Capellari e Alexander de Quadros.
Nº total de beneficiários atendidos: 46
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 46
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos da disciplina de Fundamentos do Cuidar em Saúde e História e
Ética em Enfermagem durante a visita no Coren.

Acadêmicos durante a visita no Museu do Centro Histórico Cultural da PUC em
Porto Alegre.

Acadêmicos durante visita no Museu da PUC.

Atividade 7: Curso sobre sondas, drenos e cateteres
Título da Atividade: Curso sobre sondas, drenos e cateteres
Docentes Supervisores: Profª. Mariele Cunha Ribeiro e Profª. Monique Vargas
Cardoso
Descrição da Atividade: Teorização expositivo-dialogada pelas docentes
responsáveis e problematização através de casos clínicos pelas enfermeirandas,
foi possível revisar e aprofundar os temas propostos - sondas, drenos e cateteres
- utilização, cuidados, evidências científicas atualizadas acerca da assistência
de enfermagem prestada e voltada à segurança do paciente baseada em
sistema de classificação NANDA NOC e NIC, com participação e roda de
conversa com funcionários da instituição.
Objetivo: Revisar e aprofundar teoria e contextualização sobre sondas, drenos
e cateteres utilizados na assistência ao paciente hospitalizado.
Público-alvo: Equipe de Enfermagem Hospital Bom Pastor - Igrejinha
Período de Realização: 18/04 e 19/04/2018
Local de Realização: Hospital Bom Pastor de Igrejinha
Parcerias: Hospital Bom Pastor de Igrejinha
Resultados obtidos: Através de teorização expositivo-dialogada, foi possível
revisar e aprofundar os temas propostos - sondas, drenos e cateteres - utilização,
cuidados, evidências científicas atualizadas acerca da assistência de
enfermagem prestada voltada à segurança do paciente, questionamentos e
esclarecimentos acerca de normativas ANVISA e controle de infecção, além da
utilização do processo de enfermagem baseado em sistema de classificação
abordado.
Nº total de beneficiários atendidos: 48
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 48
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Enfermeirandas e Profª. Monique, durante o Curso sobre sondas, drenos e
cateteres.

Enfermeirandas e Profª. Mariele, apresentando casos clínicos, após uma
palestra referente as sondas, drenos e cateteres no Hospital Bom Pastor de
Igrejinha.

Atividade 08: Atividade Itinerante Hospital São Francisco de Assis
Título da Atividade: Atividade Itinerante HSFA Parobé RS - Comunicação
efetiva no ambiente de trabalho
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas e Profª. Mariele Cunha Ribeiro
Descrição da Atividade: Foi realizado explanação teórica pelas enfermeirandas
sobre Comunicação Efetiva, embasado nos protocolos da ANVISA e MS sobre
Segurança do Paciente
Objetivo: Orientar e dialogar com as equipes assistenciais de diferentes setores
da instituição sobre Comunicação Efetiva, benefícios e melhorias na assistência
aos pacientes mediante uma efetiva comunicação.
Público-alvo: Equipes assistenciais do HFSA Parobé RS
Período de Realização: 20/04/2018
Local de Realização: Hospital São Francisco de Assis
Parcerias: Hospital São Francisco de Assis
Resultados obtidos: As equipes técnicas foram bastante participativas, tiram
dúvidas e trouxeram sugestões como protocolos, treinamentos para estabelecer
padrões para melhorias na comunicação entre os colaboradores, com pacientes
e familiares.
Nº total de beneficiários atendidos: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Enfermeirandas dialogando com as diversas equipes do Hospital São
Francisco de Assis de Parobé, ressaltando sobre a comunicação efetiva.

Atividade 09: Participação dos alunos no Projeto Genética para Todos
Título da Atividade: Participar como observadores no projeto de extensão:
Genética para todos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Docente Supervisor (a): Profª. Ana Paula Vanz
Descrição da Atividade: Projeto de extensão, com APAE Igrejinha.
Participação no projeto Genética para Todos, onde uma equipe de geneticistas
e enfermeiros foram até a comunidade para tentar solucionar casos que ainda
não possuem diagnóstico. Os alunos participaram das consultas de
enfermagem, com o geneticista, com enfoque genético, além da vivência com as
famílias e pacientes.
Objetivo: Trabalhar a competência CHE-1- "Atuar profissionalmente,
compreendendo o processo de viver humano em suas dimensões, expressões
e fases evolutivas", dessa forma com a atividade objetivou-se: proporcionar aos
alunos a aplicação na prática dos conteúdos vistos nas aulas teóricas. Além
disso, possibilitar o contato com profissionais, famílias e pacientes no âmbito das
doenças genéticas.
Público-alvo: Alunos da disciplina de genética e evolução
Período de Realização: 28/04/2018
Local de Realização: APAE de Igrejinha
Parcerias: APAE Igrejinha e Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Resultados obtidos: Cada aluno teve a oportunidade de escolher um caso,
conversar com a família, participar da consulta com o enfermeiro e com o
geneticista, com isso agregando a prática clínica à teoria.
Nº total de beneficiários atendidos: 13
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 13
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita:

Alunos da disciplina de Genética e Evolução, junto com a Profª. Ana
Paula Vanz e a Coordenadora Claudia Capellari, realizaram uma visita na
APAE.

Atividade 10: Round Integrado de Prática Cínica
Título da Atividade: Round Integrado de Prática Cínica
Docentes Supervisores (a): Profª. Mariele Ribeiro, Profª.Monique Vargas, Ana
Profª. Paula Vanz, G Prof.imerson Erick Ferreira e Profª.Vilma F. dos Santos
Descrição da Atividade: Discussão de um caso clínico hipotético integrando
alunos dos estágios hospitalar e da atenção básica, baseada nas
problematizações em cada setor respeitando o fluxo de atendimentos realizados
na atenção básica e hospital (referência e contra-referência), bem como,
referenciando conhecimentos (anatomia, fisiopatologia, farmacologia),
habilidades e atitudes necessárias às resoluções e devidos encaminhamentos.
Objetivo: Discutir um caso clínico integrando alunos dos estágios hospitalar e
da atenção básica, baseada nas problematizações em cada setor respeitando o
fluxo de atendimentos realizados na atenção básica e hospital (referência e
contra-referência).
Público-alvo: Alunos do Estágio Hospitalar e Atenção Básica, docentes
responsáveis, equipes assistenciais do hospital São Francisco de Assis Parobé
e dos serviços de atenção básica Taquara e Igrejinha.
Período de Realização: 02/05/2018
Local de Realização: Hospital São Francisco de Assis – Parobé/RS
Resultados obtidos: Os alunos problematizaram o caso sugerido em seus
distintos setores de atuação em estágio, provocando debates e esclarecimentos
entre os participantes. A partir dos problemas levantados, foi possível construir
etapas do processo de enfermagem para encaminhamentos e resoluções dos
problemas, desenvolvendo raciocínio clínico e pensamento / julgamento crítico.
Nº total de beneficiários atendidos: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 11: Visita ao Hospital Psiquiátrico São Pedro - Porto Alegre/RS
Título da Atividade: Visita ao Hospital Psiquiátrico São Pedro - Porto Alegre/RS
Docente Supervisor: Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Visita ao Memorial da instituição, aos espaços abertos
ao público e aos leitos hospitalares ainda ativos, sendo recepcionados pela
Enfermeira Responsável Técnica da Instituição e pelo historiador responsável
pela memória cultural.
Objetivo: Oportunizar aos discentes uma Visita Técnica ao Hospital Psiquiátrico
São Pedro e conhecer os espaços ainda ativos deste local.
Público-alvo: Acadêmicos do curso de Enfermagem
Período de Realização: 03/05/2018
Local de Realização: Hospital Psiquiátrico São Pedro - Porto Alegre/RS
Resultados obtidos: Sensibilização dos acadêmicos acerca da história da
loucura no Rio Grande do Sul e Brasil, sobre as Políticas de
desinstitucionalização adotadas pelo campo da saúde e pela Atenção em Saúde
Mental.
Nº total de beneficiários atendidos: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos do Curso de Enfermagem, durante visita no Hospital Psiquiátrico
São Pedro - Porto Alegre/RS.

Atividade 12: Evento Social- Templo de adoradores de Três Coroas
Título da Atividade: Saúde na Comunidade
Descrição da Atividade: Ofertamos orientações sobre hipertensão e diabetes,
alimentação saudável, pratica de exercício físico, importância do
acompanhamento na unidade de saúde, explicamos o porquê devemos manter
a pressão arterial normal e glicemia controlada. Realizamos teste de glicemia
capilar e verificação de pressão arterial. Utilizamos fichas de cadastro, com o
nome, idade, endereço, pressão arterial e glicemia no momento. Posteriormente
essas fichas foram repassadas para a equipe de saúde da ESF do bairro, onde
realizaram busca ativa das pessoas que necessitavam de assistência.
Objetivo: Avaliar os parâmetros de pressão arterial e glicemia, podendo através
do mesmo, identificar pessoas que não estão realizando acompanhamento na
unidade de saúde, não estão realizando o controle da hipertensão e diabetes,
estilo de vida, hábitos alimentares, uso de medicamentos, entre outros.
Posteriormente esses dados coletados serão repassados para unidade de saúde
do bairro para devida busca ativa dessas pessoas, através de visitas
domiciliares.
Público-alvo: Pessoas carentes da comunidade
Período de Realização: 05/05/2018
Local de Realização: São Francisco de Paula
Resultados obtidos: Identificamos pessoas com hipertensão e diabetes, para
as mesmas passado orientações quanto ao cuidado, desta forma aproximamos
comunidade ao serviço de saúde.
Nº total de beneficiários atendidos: 45
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 45
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicas do Curso de Enfermagem participando do Evento Social que
ocorreu em São Francisco.

Atividade 13: VII Semana de Enfermagem da FACCAT e VI Semana Integrada
de Enfermagem
Título da Atividade: Palestras, cursos, apresentação de trabalhos científicos,
entre outras atividades.
Descrição da Atividade: A 7ª Semana de Enfermagem da Faccat e 6ª Semana
Integrada de Enfermagem (SENFF), ocorreu entre os dias 7 a 12 de maio de
2018. O evento ocorreu de forma descentralizada, pois algumas atividades
ocorreram em instituições de saúde do Vale do Paranhana.
Objetivo: Promover o debate de temas relevantes para a Enfermagem e a
orientação de profissionais de saúde, acadêmicos e comunidade acerca do
processo de cuidado como centralidade da Enfermagem.
Público-alvo: Estudantes de graduação e pós-graduação, docentes,
pesquisadores, profissionais de Enfermagem e de saúde, gestores, líderes
comunitários e usuários dos serviços de saúde do Vale do Paranhana e cidades
adjacentes.
Período de Realização: 07/05 há 12/05/2018
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat, Taquara-RS
Parcerias: Instituições do Vale do Paranhana e Faccat, COREN-RS
Resultados obtidos: Engajamento dos gestores e profissionais dos serviços de
saúde do Vale do Paranhana. Participação ativa dos participantes na densa
programação proposta pela SENFF, contribuindo assim para melhores práticas
de cuidado em saúde.
Nº total de beneficiários atendidos: 250
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 80
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: 0
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 170

Abertura da SENFF 2018, tendo como convidada a Enfª. Miriam de Abreu
Almeida.

Palestras que ocorreram nos Hospitais.

Programação da Semana de Enfermagem.

Atividade 14: Curso de Punção Venosa e coleta de sangue
Título da Atividade: Curso de Punção Venosa e Coleta de Sangue
Docentes Supervisores (a): Profª. Monique Vargas Cardoso e Profª. Cláudia
Capellari
Descrição da Atividade: Anatomia e fisiologia do sistema venoso Tecnologia
para visualização das veias Objetivos da punção venosa Possíveis locais para
punção venosa Cuidados e manutenção do acesso venoso Complicações
decorrentes da punção venosa Determinação para manutenção de cateteres
venosos periféricos POP para punção venosa e coleta de sangue Biossegurança
Legislação Aspectos éticos e responsabilidade
Objetivo: Desenvolvimento de habilidades técnicas para punção venosa
periférica e coleta de sangue
Público-alvo: Estudantes e profissionais de enfermagem
Período de Realização: 09/05 à 10/05/2018
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem da Faccat
Resultados obtidos: Habilidade técnica para punção venosa
Nº total de beneficiários atendidos: 14
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 14

Alunos que participaram do Curso de Punção Venosa e Coleta de Sangue.

Aluna realizando cateterização venosa no braço de punções.

Mapeamento venoso - alunos desenvolvem habilidade de localizar as veias.

Atividade 15: Curso
Título da Atividade: SAE Descomplicada para Docentes
Docentes Supervisores: Prof. Convidado Marcelo Chanes
Descrição da Atividade: Programa de capacitação em SAE para docentes de
Enfermagem.
Objetivo: Compreender as etapas da SAE, diferenciar SAE e Processo de
Enfermagem, compreender o Processo como um método prático/reflexivo, além
de compreender como implantar a SAE em Serviços de Saúde.
Público-alvo: Docentes do Curso de Enfermagem da FACCAT
Período de Realização: 11/05/2018
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Resultados obtidos: Discussão e alinhamento da conduta da prática clínica
com atualizações e aplicabilidade da Sistematização da Assistência de
Enfermagem.
Nº total de beneficiários atendidos: 11
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 11
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Docentes do Curso de Enfermagem e o Enfermeiro Marcelo Chanes.

Marcelo Chanes, ministrando o Curso SAE Descomplicada para Docentes.

Jantar de confraternização entre os docentes, após o curso.

Atividade 16: Curso SAE
Título da Atividade: SAE Descomplicada
Docentes Supervisores: Prof. Convidado Marcelo Chanes
Descrição da Atividade: 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: Compreender as etapas da SAE. Diferenciar SAE e Processo de
Enfermagem. Apresentar o novo Processo de Enfermagem Compreender o
Processo como um método prático/reflexivo. Compreender como implantar a
SAE em Serviços de Saúde
Público-alvo: Estudantes e profissionais de Enfermagem
Período de Realização: 12/05/2018
Local de Realização: Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT
Resultados obtidos: Participaram do curso estudantes, docentes e
enfermeiros, os quais debateram acerca das atualizações e aplicabilidade da
Sistematização da Assistência de Enfermagem.
Nº total de beneficiários atendidos: 24
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 0
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 24

Enf. Marcelo Chanes ministrando o curso SAE Descomplicada.

Atividade 17: Semana de Enfermagem do COREN RS
Título da Atividade: Semana de Enfermagem do COREN RS
Descrição da Atividade: Neste momento, a Acad. Enf. Daijara Catrini Borges
apresenta o trabalho “Sistematização da Assistência de Enfermagem: do ensino
à aplicabilidade” na Semana de Enfermagem do COREN RS, na Fadergs, em
Porto Alegre. O trabalho foi orientado pela prof Claudia Capellari.
Período de Realização: 18/05/2018
Local de Realização: Fadergs, em Porto Alegre

Acadêmica Daijara, apresentando o seu trabalho.

Atividade 18: Atividade das gestantes
Título da Atividade: Encontro das gestantes
Docente Supervisor: Profª. Monique Vargas Cardoso
Descrição da Atividade: Encontro realizado com o objetivo de orientar as
gestantes sobre assuntos relacionados a gravidez e recém-nascidos. Os alunos
foram divididos em grupos e cada grupo ficou responsável pela elaboração de
orientações sobre os seguintes temas: * Controle não farmacológica da dor no
parto; * Acompanhamento de saúde do RN; * Cuidados domiciliares ao RN; *
Banho do RN; * Lista de maternidade; * Amamentação.
Objetivo: Oferecer orientações com objetivo de preparar as mães e familiares
para as novas descobertas e desafios da gravidez.
Público-alvo: Gestantes e rede de apoio
Período de Realização: 19/05/2018
Local de Realização: Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT
Resultados obtidos: Orientações
compareceram ao evento.

fornecidas

para

2

gestantes

que

Nº total de beneficiários atendidos: 2
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 2
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Alunos da disciplina de Maternidade e Paternidade realizam encontro das
gestantes.

Atividade 19: 16 SENADEn
Título da Atividade: SENADEN (Seminário Nacional de Diretrizes para o Ensino
de Enfermagem) e SINADEN (Simpósio Nacional de Diagnósticos de
Enfermagem), ocorreram no período entre 05 a 08 de junho de 2018 em
Florianópolis/SC. Estes eventos são nacionais e de suma importância, pois
tratam de dois temas relevantes na prática docente e no exercício da
Enfermagem. Os professores e alunos do curso participaram como ouvintes e
apresentando diversos trabalhos científicos desenvolvidos na Faccat.
Docentes Supervisores: Profª. Ana Paula Vanz
Descrição da Atividade: - Apresentação de pôsteres e apresentações orais de
trabalhos desenvolvidos no curso de Enfermagem-Faccat.
Objetivo: Neste evento ocorreram importantes discussões no que tange o
ensino e práticas de enfermagem.
Público-alvo: Docentes e discentes do curso.
Período de Realização: 05/06/2018

Profª Claudia Capellari apresenta e-Pôster

Professores Claudia Capellari, Ana Paula Vanz e Thiago da Silva.

Atividade 20: Itinerante - HSFA
Título da Atividade: Itinerante Estágio Curricular
Docentes Supervisores: Profª. Monique Vargas Cardoso
Descrição da Atividade: Realização de treinamento in loco com as equipes de
enfermagem do HSFA a respeito do gerenciamento de resíduos
Objetivo: Aperfeiçoar as equipes de enfermagem
Público-alvo: Equipe de enfermagem
Período de Realização: 08/06/2018
Local de Realização: Hospital São Francisco de Assis – Parobé/RS
Resultados obtidos: Conhecimento sobre gerenciamento de resíduos
hospitalares
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Enfermeirandas participando do treinamento in loco, sobre o respeito do
gerenciamento de resíduos, no Hospital São Francisco de Assis em Parobé.

Atividade 21: Lions Solidário
Título da Atividade: Orientações em saúde: doenças prevalentes no inverno /
Aferição de PA, campanha de vacina contra gripe e testes rápidos ISTs.
Docente Supervisor: Profª Mariele Cunha Ribeiro
Descrição da Atividade: Orientação para a comunidade sobre prevenção e
promoção à saúde, alertando sobre as doenças no inverno - cardiovasculares e
pulmonares. Além disso, foi aferido PA e orientado quanto aos parâmetros
adequados. Parceria com a Secretaria de Saúde Municipal para realizar a
campanha de vacinação contra a gripe. Realização de testes rápidos para
prevenção e orientações em ISTs.
Objetivo: Orientar a comunidade sobre aumento da prevalência de doenças no
inverno - cardiovasculares e pulmonares. Aferir PA e orientar quanto aos níveis
adequados. Realizar a vacinação contra a gripe e testes rápidos para prevenção
e orientações em ISTs.
Público-alvo: Comunidade em geral Parobé RS
Período de Realização: 09/06/2018
Local de Realização: Comunidade de Parobé
Parcerias: Lions Solidário Parobé e Secretaria de Saúde Municipal de Parobé
Resultados obtidos: Esclarecimentos acerca de cuidados preventivos para
doenças prevalentes no inverno; orientações sobre PA e nível adequado; maior
alcance do público alvo para campanha de vacinação contra gripe; orientações
sobre prevenção das ISTs a partir da realização dos testes rápidos.
Nº total de beneficiários atendidos: 65
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 65
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Alunos da disciplina de Saúde do Adulto, orientando a comunidade sobre o
aumento da prevalência de doenças no inverno e fazendo aferição da pressão
arterial.

Em parceria com a Secretaria de Saúde Municipal foi realizado a campanha de
vacinação contra a gripe e a realização de testes rápidos para prevenção e
orientações em ISTs.

Acadêmica de enfermagem aplicando vacina contra o Influenza.

Atividade 22: Oficinas Educativas na Escola Hugo Zimmer
Título: Oficinas conforme temáticas: Depressão e suicídio/ Sexualidade e
Infecções Sexualmente Transmissíveis / Tabagismo e uso de drogas / Violência
e bullying / Álcool e Acidente de trânsito.
Descrição: A atividade foi desenvolvida em conjuntos com os cursos de
Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia da Faccat. Foram
desenvolvidas oficinas em forma de circuito, composto de 5 estações (grupos de
até 4 acadêmicos). As turmas de até 30 alunos entravam nas salas,
permaneciam por 30 minutos e depois trocavam de salas e, consequentemente,
de temática. As estações eram conforme temáticas: Depressão e suicídio/
Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis / Tabagismo e uso de
drogas / Violência e bullying / Álcool e Acidente de trânsito.
Objetivo: Proporcionar vivência prática, com o desenvolvimento de oficinas aos
adolescentes escolares. Promover interação entre acadêmicos de enfermagem
e adolescentes do ensino fundamental. Promover o aprendizado interdisciplinar
através da das atividades realizadas com alunos da disciplina de Anatomia,
durante as oficinas.
Docente responsável: Profª. Edna Thais Jeremias Martins
Público-alvo: Estudantes da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental da Escola
Hugo Zimmer de Rolante
Período de realização: 13/06/2018
Resultados obtidos: Participação de 350 alunos. Interação entre acadêmicos
de enfermagem e alunos do ensino fundamental.
No total de beneficiários atendidos: 350
No de beneficiários atendidos de forma gratuita: 350

Foi desenvolvido na Escola Hugo Zimmer de Rolante Oficinas referente a
Depressão e suicídio/ Sexualidade e Infecções Sexualmente Transmissíveis /
Tabagismo e uso de drogas / Violência e bullying / Álcool e Acidente de
trânsito, para estudantes da 6ª à 9ª série do Ensino Fundamental.

Acadêmicos do Curso de Enfermagem explicando para os alunos sobre as
ISTs.

Acadêmicas abordando a temática de violência e bullying.

Atividade 23: NANDA-International Conference: Nursing Diagnosis and
Knowledge Development: New Beginnings
Período de realização: 13/06/2018
Docente responsável: Profª. Claudia Capellari
Resultados obtidos: Evento no qual a Profª Claudia Capellari participou,
apresentando o trabalho "Nursing intervention to improve glycemic control
among people with hemodialysis". Houve oportunidade de participar de dois
cursos pré-congresso (Best practice for teaching nursing diagnosis e Teaching
NANDA-I, Advanced), o que oportunizou a correlação entre o ensino dos
diagnósticos de enfermagem ao redor do mundo e o oferecido na formação do
Curso de Enfermagem da Faccat. Do evento, participaram enfermeiros e
estudantes de 15 países. Houve oportunidade de realizar networking com tais
profissionais, o que se acredita ser importante para a ampliação da rede de
contatos do Curso de Enfermagem, vislumbrando trabalhos conjuntos e
internacionalização. Outro ponto positivo foi o contato com a Coordenação de
Enfermagem da William Connell School of Nursing, bem como com figuras
icônicas da Enfermagem Internacional, como Shigemi Kamitsuru, Heather
Herdman, Howard Butcher, Lynda Carpenitto e Sue Moorhead. Na oportunidade,
a professora também visitou a Harvard University Acredita-se que, com tal
participação, seja possível projetar o Curso de Enfermagem da Faccat para
cenários que extrapolam o regional.

Atividade 24: Projeto de extensão na graduação
Título: Atividade de integração entre ensino e extensão na disciplina de
farmacologia
Descrição: A atividade de extensão foi realizada na disciplina de farmacologia,
e compreendeu a escolha de um ambiente, que pode ter sido uma clínica
geriátrica, escola, creche, etc. Conforme o ambiente escolhido, o grupo de
estudantes selecionou uma classe de medicamentos 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 que fossem fornecidas ao público
alvo informações relacionadas aos medicamentos.
Objetivo: Desenvolver uma atividade de divulgação do uso correto de fármacos
para uma população específica.
Docente responsável: Patricia Martins Bock
Público-alvo: Usuários de clínica geriátrica, escola, creche, etc
Período de realização: 18/06/2018
Resultados obtidos: Cada grupo de estudantes contou como foi a experiência,
com todos os detalhes, incluindo data de realização, o que cada membro
efetivamente fez, qual a percepção em relação a atividade, etc.
No total de beneficiários atendidos: Cerca de 100
No de beneficiários atendidos de forma gratuita: Cerca de 100

Acadêmicos do Curso de Fisioterapia interagindo com os idosos.

Folders elaborados pelos alunos da disciplina de Farmacologia I.

Atividade 25: I Simpósio Estadual de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde
Título: I Simpósio Estadual de Enfermagem na Atenção Primária à Saúde
Descrição: Profª Drª Vilma C. Fioravante dos Santos representou o Curso de
Enfermagem da Faccat, ao moderar uma mesa no I Simpósio Estadual de
Enfermagem na Atenção Primária à Saúde, ocorrido na Unisinos Porto Alegre.
O tema do evento foi o “Escopo e Competências da Enfermagem na Atenção
Primária à Saúde”. A profª Vilma coordenou a mesa “Mudanças na Política
Nacional de Atenção Básica: implicações para a gestão e para o trabalho”, da
qual participaram: Me. Sueli Terezinha Goi Barrios - Enfermeira, Conselheira
Nacional de Saúde, Coordenadora da Comissão Intersetorial de Educação
Permanente para o Controle Social do SUS, do Conselho Nacional de Saúde, e
Me. Ricardo Brasil Charão – Teólogo e Secretário Municipal de Saúde de São
Leopoldo.

Objetivo: Desenvolver uma atividade de divulgação do uso correto de fármacos
para uma população específica.
Docente responsável: Profª. Vilma C. F. dos Santos
Público-alvo: Usuários de clínica geriátrica, escola, creche, etc
Período de realização: 21/06/2018

Atividade 26: Atividade Itinerante na ONG Vida Breve
Título da Atividade: Itinerante na ONG Vida Breve
Docentes Supervisores: Prof. Gímerson Erick Ferreira, Profª. Ana Paula Vanz
e Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: - Orientação sobre o autocuidado, verificação de
Pressão Arterial e IMC, atividades lúdicas com as crianças e adolescentes da
ONG e com seus familiares.
Objetivo: Desenvolver ações em saúde voltadas para a população do bairro
Santa Maria e para as crianças, adolescentes e familiares que frequentam a
ONG Vida Breve.
Público-alvo: População do bairro Santa Maria e para as crianças,
adolescentes e familiares que frequentam a ONG Vida Breve
Período de Realização: 23/06/2018
Local de Realização: Ong Vida Breve
Resultados obtidos: Fortalecimento dos laços entre população e profissionais
de saúde, com a valorização do social e da subjetividade como marcos
conceituais importantes da saúde coletiva.
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 27: 2º Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica da FACCAT
Título da Atividade: 2º Encontro de Bolsistas de Iniciação Científica da
FACCAT
Descrição da Atividade: As acadêmicas Alana Ramona Schierholt e Tamires
Diehl representaram o curso de Enfermagem no 2º Encontro de Bolsistas de
Iniciação Científica da FACCAT. No evento, as acadêmicas apresentaram os
projetos de pesquisa, o qual são bolsistas, coordenados pelos professores
Edna Thais Jeremias Martins e Gímerson Erick Ferreira.
Período de Realização: 23/06/2018
Local de Realização: Centro de Eventos Faccat

Atividade 28: Palestra para Gestores do Município de Taquara
Título da Atividade: Liderança: atitude que cola
Docentes Supervisores (a): Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A profª Claudia Capellari proferiu palestra acerca de
liderança na gestão em saúde. Participaram enfermeiros, coordenadores de
unidade, farmacêuticos, responsável técnico de enfermagem do município e
diretora de saúde do município de Taquara. Foram apresentados os conceitos
de liderança, motivação, influência, coaching, autoridade e empatia, disciplina e
exigência, ao mesmo tempo em que se promoveu o debate acerca de situações
cotidianas, que exigem do líder postura adequada ao posto que ocupa. Os
presentes apontaram potencialidades e fragilidades dos espaços em que atuam,
enriquecendo o diálogo. Ao longo da atividade, foi possível abordar as relações
entre líderes, liderados, equipe, sobre a clareza em relação às metas, sobre a
abordagem para o gerenciamento de conflitos e resolução de problemas,
priorização e busca de soluções que envolvam os sujeitos.
Objetivo: Apresentar aos gestores em saúde o conceito de liderança, debater
acerca da postura do líder no ambiente de trabalho, ilustrar os conceitos a partir
de exemplos da realidade
Público-alvo: Enfermeiros, coordenadores de unidade, farmacêuticos,
responsável técnico de enfermagem do município e diretora de saúde do
município de Taquara.
Período de Realização: 26/06/2018
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 29: Evento
Título: Atividade Itinerante Morada Verde
Descrição: Promoção da 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, 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. Prestação de serviços
por voluntários do município de Igrejinha.Os acadêmicos de enfermagem que
estão cursando o Estágio Curricular na Atenção Básica são encorajados a
desenvolvem um Plano de Intervenção Comunitária após definirem o cenário de
implementação. Os discentes envolverem-se com os diversos atores sociais
inseridos na comunidade local, compartilhando opiniões, saberes e decisões
acerca do que pretendem desenvolver, e angariando recursos diversos, com
vistas à implementação de ações que atendam às necessidades de saúde locais.
Objetivo: Promover prevenção e promoção à saúde, além de aproximar os
acadêmicos de enfermagem da comunidade.
Docente responsável: Profª. Ana Paula Vanz e Profª. Vilma C. F. dos Santos
Público-alvo: Comunidade do bairro Morada Verde de Igrejinha-RS
Período de realização: 27/06/2018
Resultados obtidos: Aproximação ensino/serviço/comunidade, prestação de
serviços à comunidade, com objetivo de promoção da saúde; mobilização dos
acadêmicos em prol do compromisso social com a comunidade; fortalecer o
compromisso dos acadêmicos em empreender estratégias que promovam a
cidadania.
No total de beneficiários atendidos: 40
No de beneficiários atendidos de forma gratuita: 40

Profª. Ana Paula Vanz, e enfermeirandos durante a atividade que foi
desenvolvida na Morada Verde em Igrejinha. Profª. Vilma Constancia e
enfermeirandos abordando com a população sobre a importância na mudança
do estilo de vida.

Atividade 30: Oficina
Título da Atividade: Oficina
Docente(s) Supervisores (a): Prof. Alexander de Quadros e Profª. Monique
Vargas Cardoso
Descrição da Atividade: São abordados conceitos de POPs, rotinas e normas,
descrição de elaboração de POP. Revisão de como realizar uma pesquisa
científica. Além disso, foram elaborados os seguintes POPs:
- Transporte de pacientes críticos,
- Monitorização da saturação de O2,
- Higiene de mãos,
- Higiene de mãos,
- Banho de leito,
- Cateterização periférica,
- Transporte de paciente crítico,
- Verificação da glicemia capilar,
- Balanço hídrico,
- Verificação dos sinais vitais;
- Terapia com inalação à pacientes adultos.
Objetivo: Instrumentalizar enfermeiros e acadêmicos de Enfermagem para
elaboração de Procedimento Operacional Padrão.
Público-alvo: Acadêmicos de Enfermagem e Enfermeiros da região
Período de Realização: 20/03, 27/03, 03/04, 10/04, 24/04, 15/05, 22/05, 05/06,
26/06 e 03/07/2018.
Local de Realização: Faccat
Resultados obtidos: Os objetivos foram alcançados a medida que os
participantes adquiriram conhecimentos teóricos e práticos para o
desenvolvimento dos protocolos (POPs). A partir desta oficina houve a produção
de um resumo para Semana Acadêmica de Enfermagem, onde foi premiado.
Além de apresentação do trabalho no Congresso Brasileiro de Enfermagem em
Curitiba/PR
.Nº total de beneficiários atendidos: 15
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 15

Atividade 31: 1º Seminário de APH e Emergência
Título da Atividade: Os desafios e tendências do APH no Brasil
Docentes Supervisores (a): Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A convite do Corpo de Bombeiros Militar do Rio
Grande do Sul, 2º BBM, a profª Claudia Capellari proferiu palestra acerca dos
desafios e tendências do atendimento pré-hospitalar no Brasil. Inicialmente,
apresentou o contexto histórico do APH, desde seu primeiro registro (bíblico),
perpassando o Brasil colônia, até chegar à atualidade. A seguir, abordou-se as
influências francesa e americana nos protocolos de atendimento adotados no
Brasil. Ainda, tratou-se da legislação referente ao tema. Tendo discutido este
panorama, apresentou as tendências do APH, partindo dos fatores
determinantes de acidentes e de chamados para os serviços de atendimento
pré-hospitalar, como violência urbana, acidentes de trânsito e precariedade dos
serviços de saúde. Foram apresentadas estatísticas de violência, homicídios,
acidentes de trânsito e principais causas de internação no Brasil e no RS,
culminando com as principais causas de atendimento nas emergências do Vale
do Paranhana. A fala terminou com a abordagem dos principais incidentes
clínicos, sendo eles AVC, IAM, convulsões, crise hipertensiva e suicídio. Em
relação ao último, destacou-se as taxas de suicídio entre adolescentes e jovens,
especialmente os LGBT. Como desafios do APH, foram destacadas a
uniformização de condutas e o treinamento sistemático.
Objetivo: Apresentar dados relativos às tendências e desafios relacionados ao
atendimento pré-hospitalar no contexto brasileiro.
Público-alvo: Bombeiros militares, civis e voluntários.
Período de Realização: 04/07/2018
Nº total de beneficiários atendidos: 230
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 230
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Professora Claudia Capellari, na palestra sobre os desafios e tendências do
atendimento pré-hospitalar no Brasil.

Atividade 32: Capacitação sobre APH
Título da Atividade: Capacitação sobre APH
Docentes Supervisores (a): Prof. Marco Rogério da Silva
Descrição da Atividade: Prof. Marco Rogério da Silva e o Acad. Enf. Cristian
Santos participaram de capacitação sobre APH, promovida pela Empresa
Gaúcha de Rodovias - EGR.
Período de Realização: 18/08/2018
Local de Realização: Igrejinha - RS

Atividade 33: Educação na Escola de Ensino Fundamental Santa Terezinha
de Rolante

Título da Atividade: Falando de Cuidados com o Corpo na Adolescência
Docente(s) Supervisores (a): Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: A atividade foi desenvolvida em conjuntos com os
cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Pedagogia e Psicologia da Faccat. Foram
ministradas palestras e desenvolvidas dinâmicas sobre temáticas específicas, as
quais foram solicitadas pela escola: higiene e cuidados com o corpo em
transformação.
Objetivo: Proporcionar vivência prática, com o desenvolvimento de palestras e
dinâmicas aos adolescentes escolares. Promover interação entre acadêmicos
de enfermagem e adolescentes do ensino fundamental.
Público-alvo: Adolescentes da 6 à 9º ano do ensino fundamental
Período de Realização: 13/07/2018
Local de Realização: Escola de Ensino Fundamental Santa Terezinha de
Rolante
Parcerias: Curso de Psicologia e Pedagogia da Faccat
Nº total de beneficiários atendidos: 124
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 124
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos Paulo e Priscila Subtil ministrando oficinas sobre higiene e
cuidados com o corpo.

Dinâmica sobre lavagem de mãos com a participação dos alunos.

Atividade 34: Curso de Máscara Laríngea
Título da Atividade: Curso de Máscara laríngea
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Convidado Sat Treinamentos
Descrição da Atividade: Durante o curso, são abordadas as seguintes
temáticas:
- Introdução do curso Legislação;
- Vigente Algoritmos em Via Aérea;
- Conceitos importantes;
- Conhecimentos dos dispositivos;
- Farmacologia na intubação;
- Planos alternativos para Via Aérea difícil;
- Contra-indicações;
- Treinamento de habilidades;
- Técnicas de inserção;
- Práticas de inserção;
- Simulações práticas;
- Simulação realística
Objetivo: Apresentar protocolos atualizados de atendimento pré-hospitalar e
intra-hospitalar abordando a legislação vigente, e regulamentação do
procedimento, anatomia e fisiologia das vias aéreas, conceito de classificação
de via aérea, tipo de dispositivos e suas peculiaridades, cuidados de
enfermagem, técnicas da máscara laríngea e práticas em simulador.
Público-alvo: Enfermeiros e Acadêmicos de Enfermagem
Período de Realização: 13/07/2018
Local de Realização: Faccat
Parcerias: Sat Treinamentos
Resultados obtidos: Habilidade técnica para inserção da Máscara Laríngea
Nº total de beneficiários atendidos: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Comissão Organizadora da Semana de Enfermagem 2018 participando do
curso Máscara Laríngea.

Acadêmicos do Curso de Enfermagem, e nossa egressa Enfª Cintia e Silvia
dos Santos.

Acadêmica Silvia Rejane dos Santos praticando a
passagem da Máscara Laríngea.

Acad. Enf. Suzana Dapper treina em manequim.

Atividade 35: Workshop
Título da Atividade: Corrida Saudável – 2ª edição
Docentes Supervisores (a): Edna Jeremias Martins

Descrição da Atividade: Foram realizadas palestras das seguintes temáticas:
- Benefícios e efeitos psicológicos sobre a prática de esportes;
-Intervenções de Enfermagem;
- Alimentação antes, durante e após o treino e corrida;
- Lesões na corrida: causas e prevenção;
- Iniciação e evolução na corrida / Condicionamento e preparo para corrida;
- Composição corporal;
- Bioimpedância. Qual a importância para a corrida?;
- Papel e importância de grupos de corrida e caminhada;
- Da base ao alto rendimento;
- Relato de experiência sobre mudanças de hábitos com ajuda do esporte;
- Odontologia no esporte;
- Alongamento;
As palestras foram ministradas por diversos profissionais.
Após, foi promovida uma Corrida de 6km pelo trajeto que ocorrerá a Faccat Trial
Run.
Objetivo: Esclarecer assuntos sobre cuidados do corpo antes, durante e após a
realização da prática de atividades físicas. Além de promover discussão sobre
práticas saudáveis desenvolvidas por profissionais e atletas.
Público-alvo: Atletas e público interessado.
Período de Realização: 14/07/2018

Local de Realização: Faccat

Resultados obtidos: 45 participaram do workshop, que contou com a presença
de 8 profissionais e 6 atletas. Além disso, foi realizado o exame de bioimpedância
pela inbody.
Nº total de beneficiários atendidos: 45
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 45
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Palestra visando esclarecer assuntos sobre cuidados do corpo antes, durante e
após a realização da prática de atividades físicas.

Participantes da Corrida Saudável – 2ª edição.

Atividade 36: Reunião do Conselho Consultivo das Escolas de Enfermagem do
RS
Título da Atividade: Reunião do Conselho Consultivo das Escolas de
Enfermagem do RS
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Realizou-se a reunião do Conselho Consultivo das
Escolas de Enfermagem do RS, na Associação Brasileira de Enfermagem - Rio
Grande
do
Sul.
A Enfermagem Faccat foi representada por sua coordenadora, prof Claudia
Capellari.
Período de Realização: 20/07/2018

Profª. Claudia Capellari, que aparece na foto com a presidente da AbenRS,
profª. Iride Caberlon.

Atividade 37: 7ª Faccat Traill Run
Título da Atividade: Curso de Primeiros Socorros no Esporte
Docentes Supervisores (a): Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: A atividade foi desenvolvida em 2 etapas. A primeira
com todos os participantes junto, para abordar aspectos da 7ª Faccat Trial Run:
percurso, dificuldades do trajeto, tipos de treinos, Alimentação e Hidratação. No
segundo momento, foi organizado um Circuito de Oficinas conforme temáticas,
entre elas lesões no esporte, o que fazer em caso de picada de animais
peçonhentos, aspectos sobre desidratações e consequências (cãibra), resgate
difícil acesso, curativos Imobilizações, atendimento Parada Cardiorrespiratória e
aspectos neurológicos e suas consequências.
Objetivo: Capacitar os alunos de conhecimentos técnicos para atendimento de
atletas e prática de atendimentos aos atletas da Faccat Trial Run.
Público-alvo: Acadêmicos e profissionais de saúde
Período de Realização: 28/07/2018
Local de Realização: Trajeto da Faccat Trial Run
Parcerias: Bombeiros Voluntários de Rolante e Taquara
Resultados obtidos: Os acadêmicos e profissionais de saúde foram
capacitados para atendimentos de primeiros socorros no esporte. Foram
realizados 55 procedimentos e 90 atendimentos das 8 equipes que estavam
espalhadas pelo trajeto de 50km.
Nº total de beneficiários atendidos: 145
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 145
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atletas cruzando a linha de chegada da Faccat Trail Run.

Profª. Giselle Cassão, Prof. Gimerson Erick, Profª. Edna
Jeremias, Enfª. Silvia dos Santos e acadêmica de enfermagem
Nathalia Fofonca, presentes na 7º Trail Run.

Acadêmica de enfermagem e Professor prestando atendimento.

Atividade 38: Comissão de Atividades Científicas do DAPS- ABEn- RS

Título da Atividade: Comissão de Atividades Científicas do DAPS- ABEn- RS

Docente(s) Supervisores (a): Profª Vilma C. F. dos Santos

Descrição da Atividade: Comissão de Atividades Científicas do DAPS- ABEnRS realizou uma reunião para iniciar o planejamento do Grupo de Estudos sobre
o escopo do trabalho da Enfermagem na Atenção Primária à Saúde (APS). A
Profª Drª Vilma C. F. dos Santos, do Curso de Enfermagem da Faccat, é membro
do DAPS.

Objetivo: Promover um espaço de estudo e compartilhamento de experiências
da Enfermagem na APS para subsidiar as práticas profissionais.

Período de Realização: 17/08/2018

Atividade 39: Evento
Título da Atividade: III Night Run de Igrejinha – RS
Docentes Supervisores (a): Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Atendimento à população presente no evento;
principalmente aos atletas: verificação de pressão arterial, frequência cardíaca,
oximetria de pulso, glicemia capilar (se necessário), curativos, alongamentos,
aplicação de gelo local e correção de câimbras, acolhimento pós corrida com
medidas de conforto.
Objetivo: Prestar cuidados de enfermagem durante o evento de forma efetiva e
humanizada.
Público-alvo: Atletas (corredores) da III Night Run Igrejinha.
Período de Realização: 18/08/2018
Local de Realização: Igrejinha - RS
Resultados obtidos: Segurança aos atletas, no que tange a assistência de
Enfermagem, no período pré, trans e pós corrida.
Nº total de beneficiários atendidos: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 16
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos de enfermagem realizando aferição da pressão arterial.

Profª. Gisele Cassão e alunos do curso de enfermagem junto com o corredor
Juliano.

Profª. Gisele Cassão e acadêmicos do curso de enfermagem que foram
participar do evento.

Professora Gisele, prestando atendimento a um atleta.

Atividade 40: Aula Magna
Título da Atividade:
Hospitalar (APH)

Atendimento

Pré-

Descrição da Atividade: A aula magna do
segundo semestre do curso de Enfermagem foi
sobre APH. Inicialmente a Profª Claudia
Capellari falou sobre o histórico do APH no
Brasil. O diretor da SAT Treinamentos, Anderson
Duarte e a Enfermeira Ana Botelho falaram sobre
a vivência no APH. Por fim, Fábio Guizzardi falou
da sua experiência como paramédico em
programas da televisão americana como Dose
Dupla e Largados e Pelados.
Objetivo: Promover a aproximação e integração
dos discente com a Instituição e demonstrar um
dos campos de atuação do enfermeiro, o APH.
Público-alvo: Acadêmicos
Enfermagem da Faccat

do

curso

de

Período de Realização: 21 de Agosto de 2018
Local de Realização: Auditório 3 do Centro de Eventos, Faccat.
Resultados obtidos: Participaram do evento, os professores do curso de
Enfermagem e 120 alunos do curso de Enfermagem.
Nº total de beneficiários atendidos: 120
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 120
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Auditório 3 durante a Aula Magna

Professoras Gisele Cassão, Edna Jeremias Martins e Claudia Capellari com os
palestrantes Anderson Duarte e a Enfª Ana Botelho e Fábio Guizzardi

Atividade 41: Seminário de Aleitamento Materno
Título da Atividade: Seminário de Aleitamento Materno
Descrição da Atividade: O evento foi uma promoção do time PróAmamentação da casa de saúde encerrou a campanha "Agosto Dourado", que
é o mês dedicado à amamentação. Além de diversas atividades com as
pacientes, o seminário foi direcionado a acadêmicos e profissionais de saúde.
No evento acadêmicos e docentes do Curso de Enfermagem participam do
evento.
Período de Realização: 23/08/2018
Local de Realização: Hospital São Francisco de Assis - Parobé

Acadêmicos de Enfermagem que participaram do Seminário de Aleitamento
Materno

Atividade 42: Evento
Título da Atividade: Geronto Fair
Docentes Supervisores (a): Profª. Edna Thais Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Foi promovido um espaço para o curso de
Enfermagem falar do projeto Chimarrão com Saúde, o qual é desenvolvido pelo
curso de Enfermagem desde 2014. Além disso, os alunos verificavam pressão
arterial, e desenvolveram educação e promoção de saúde através dos
informativos e orientações ao público interessado.
Objetivo: Promover a troca de conhecimento, de informações, produtos e
serviços direcionados para a terceira idade. Apresentar o programa de extensão
"Chimarrão com Saúde". Além de prestar atendimento à idosos que visitarem a
feira.
Público-alvo: Profissionais da área da saúde, administradores de hospitais e
clínicas de diversas áreas, incluindo fisioterapias; laboratórios de diagnóstico,
imagem e análises clínicas; empresas farmacêuticas; atacadistas de
medicamentos, redes de farmácias, redes de supermercados, seguradoras,
planos de saúde e os profissionais que buscam produtos adaptados ao público
da terceira idade.
Período de Realização: 3, 4 e 5 de Setembro de 2018
Local de Realização: Serra Park – Gramado/RS
Parcerias: Merkator
Resultados obtidos: Foram distribuídos folders, foi passada informações sobre
o curso de enfermagem. Além disso, foi realizada uma entrevista com a televisão
dos Sinos sobre as atividades desenvolvidas pelo curso de Enfermagem. Ainda
foram aferidas PA e IMC de 8
idosos que visitaram a feira. Além
disso, houveram discussões e
bate-papos sobre o cuidado ao
idoso. No evento ainda ocorreram
palestras
expositivas
por
profissionais especialistas.Nº total
de beneficiários atendidos: 8
Nº de beneficiários atendidos de
forma gratuita: 8
Nº de beneficiários atendidos de
forma não gratuita: 0
Estrutura da Feira Geronto Fair

Profª Claudia Capellari do curso de Enfermagem e Profª Crisitiane Moro do
curso de Fisioterapia com Acadêmicos de ambos cursos.

Profª Edna Thais Jeremias Martins e Profª Rubellita Holanda Pinheiro Cunha
Gois em entrevista durante a Geronto Fair

Atividade 43: Falando sobre o PPC

Título da Atividade: Você tem um minuto? Vamos falar sobre o PPC
Docentes Supervisores(as): Professores membros do NDE
Objetivo: Debater o Projeto Pedagógico do Curso junto à comunidade
acadêmica, aproximando especialmente os acadêmicos dos detalhes do
documento.
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Faccat
Período de Realização: 29/08, 12/09 e 03/10/18
Local de Realização: Prédios D e E da Faccat
Descrição da Atividade: Apresentação do propósito de uma atividade é o
primeiro passo para se avaliar se o objetivo está sendo alcançado. Nesta
perspectiva, a Coordenação do Curso de Enfermagem, juntamente com o NDE,
propôs alguns encontros com os acadêmicos, com vistas a debater detalhes do
Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e, assim, aproximar os discentes de
detalhes do documento. Ao mesmo tempo, se esperou a contribuição dos
presentes para que fosse possível a construção coletiva do projeto,
oportunizando espaço para que os presentes pudessem se manifestar.
Com tal intuito, realizaram-se três encontros, mediados pela coordenação e
NDE, cujos temas norteadores foram:
29/08/18 – Perfil do egresso e PPC
12/09/18 – Processos de ensino-aprendizagem
03/10/18 – Avaliação e avaliação formativa

Os primeiros dois foram mediados pela Profª Claudia Capellari e o terceiro pela
Profª Ana Paula Vanz. Os encontros tiveram duração aproximada de meia hora
e foram realizados nos intervalos de aula. O convite para participação foi feito
por meio de mídia digital (Facebook, Instagram e Whatsapp) e via docentes que
lecionavam nas datas correspondentes.
No primeiro encontro, além de falar sobre o perfil do egresso, a cópia física do
PPC foi disponibilizada para manuseio dos alunos a fim de discutir sobre do que
trata o documento. Como contribuição, os presentes foram convidados a dizer e
escrever o que é necessário para que um bom enfermeiro seja formado, em um
flip chart colocado no local. Destaca-se o termo empreendedorismo, que faz
parte dos princípios institucionais, o qual será agregado ao perfil do egresso do
Curso de Enfermagem, quando da edição revisada. Os demais termos
encontram-se ao longo do PPC como princípios norteadores da formação dos
enfermeiros egressos da Faccat.
O segundo encontro foi norteado pelo tema “ensino-aprendizagem”. Neste dia,
foi possível os presentes compartilhar suas formas de aprender, expondo aos
colegas algumas estratégias que potencializam o aprendizado. Foi distribuído
aos participantes algumas palavras impressas e realizada uma dinâmica em que
os mesmos deveriam colar na pirâmide quais seriam as formas mais eficazes de
aprender. Desenhou-se uma pirâmide alusiva à de William Glasser e, à medida
em que os acadêmicos colavam as formas de estudar e aprender, tais formas
eram debatidas junto aos presentes. O debate foi conduzido às formas
inovadoras de ensinar, adotadas no curso, as quais são baseadas em
estratégias potentes de ensino-aprendizagem, que colocam o aluno como
protagonista de seu aprendizado e que o fazem se “movimentar”, saindo do lugar
de expectador e assumindo uma postura ativa no processo de construção de seu
conhecimento. Os acadêmicos se manifestaram, inclusive aqueles que
estudaram em outras instituições, dizendo que, ainda que seja trabalhoso, o
método de ensino é bastante proveitoso. Àqueles que se manifestaram dizendo
que não conseguiam aprender, os colegas compartilharam diversas estratégias
que poderiam ser reproduzidas. Tais posturas vão ao encontro do proposto no
PPC, quando se refere a “aprender a aprender”, “aprender a ser” e “aprender a
conviver com os outros”, também atrelado ao PPI da Faccat.
Avaliação e avaliação formativa foi o tema do terceiro encontro. Alvo de debates,
tanto entre os acadêmicos quanto entre os educadores, o tema conduziu à troca
de experiências e a manifestações sobre como avaliar e porque avaliar, porque
avaliar ao longo do processo de aprendizagem, critérios de avaliação. Um dos
pontos fortes foi o feedback, que os presentes consideraram fundamental para
saber “onde erraram” e o que fazer para ter melhor desempenho. Os professores
presentes também destacaram o uso de portfólios como forma de acompanhar
o progresso dos acadêmicos, sua construção de conhecimento e sua reflexão.
Os alunos reconheceram que os trabalhos e provas escritas permitem melhor
avaliação; contudo, manifestaram certa dificuldade em se expressar na escrita.
Foi refletido sobre o exercício da escrita e a importância de se expressar, uma
vez que o enfermeiro é responsável pela construção de relatórios, de projetos e

de uma série de registros importantes. Além disso, a escrita é uma das melhores
formas de comunicação.

Registros do primeiro encontro, em 29/08/18 – Perfil do egresso e PPC.

Registros do segundo encontro, em 12/09/18 – Processos de ensinoaprendizagem

Registros do terceiro encontro, em 03/10/18 – Avaliação e avaliação formativa

Atividade 44: Mostra de Iniciação Científica da Faccat
Título da Atividade: Mostra de Iniciação Científica da Faccat
Descrição da Atividade: A Mostra de Iniciação Científica da Faccat segue com
as apresentações de pôsteres. A Enfermagem participa com uma série de
trabalhos, oriundos tanto de projetos de pesquisa quanto de investigações
realizadas em disciplinas.
Período de Realização: 19 e 18/09/2018
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat

Atividade 45: Ação pela Valorização da Vida
Título da Atividade: Ação de Extensão em alusão ao Setembro Amarelo na
Praça de Taquara
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Organização de evento para a divulgação da
campanha Setembro Amarelo na Praça do Município de Taquara, decoração da
praça do Município com balões e bancadas amarelas, divulgação de material
educativo construído pelos acadêmicos; abordagem da população para falar
sobre o assunto e exposição de artesanato confeccionado pelos pacientes do
CAPS I e AD.
Objetivo: Promover ação de extensão para orientação acerca de sinais de
alerta, conduta diante de situações de risco de suicídio e divulgação da rede de
apoio, buscando desmistificar o suicídio e naturalizar o assunto entre a
população, enfatizando a prevenção do suicídio.
Público-alvo: População de Taquara, com prioridade para os trabalhadores do
comércio.
Período de Realização: 19/09/2018
Local de Realização: Praça Marechal Deodoro de Taquara/RS
Parcerias: Secretaria Municipal de Taquara
Resultados obtidos: Divulgação da campanha do Setembro Amarelo em um
local público de Taquara; distribuição de materiais educativos construídos pelos
acadêmicos e abordagem da população em local público de Taquara.
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos da disciplina de Saúde Mental II, organizaram o evento para a
divulgação da campanha Setembro Amarelo na Praça do Município de
Taquara.

Atividade 46: Conexão Faccat
Título da Atividade: Enfermagem e autonomia
Docente(s) Supervisores(as): Profª. Claudia Capellari, Profª. Edna Martins,
Profª. Monique Vargas, Profª. Gisele Cassão, Prof. Lucas Goulart
Descrição da Atividade: No Conexão Faccat de 2018, o Curso de Enfermagem
apresentou as Práticas Avançadas em Enfermagem, aquelas em que o
enfermeiro realiza práticas resolutivas, sendo possível encaminhamentos que
conferem ao atendimento um caráter fim, e não meio. Exemplos dessas práticas
são a entubação com máscara laríngea (permite via aérea pérvia enquanto a
entubação orotraqueal não é feita), o parto normal sem distócia, o pré-natal de
baixo risco, a prescrição de medicamentos conforme protocolos, dentre outros.
Simbolizando a autonomia e a liberdade dos enfermeiros em realizar as práticas
avançadas e a prescrição de cuidados, valendo-se de sistemas de classificação
próprios (Ex. NANDA, NOC, NIC, CIPE), o Curso de Enfermagem apresentou
um painel grafitado com asas, no qual os visitantes poderiam fazer registros
fotográficos.
Ao visitar o Laboratório de Enfermagem, o visitante encontrava diferentes
espaços voltados à saúde da mulher. Primeiro, era apresentado à simulação de
consulta ginecológica, em que um acadêmico de enfermagem explicava os
momentos importantes da mesma. A seguir, o visitante acompanhava uma
simulação de consulta de pré-natal realizada pelo enfermeiro, na qual o
profissional avaliava batimentos cardiofetais (BCFs), contornos fetais, realizava
o exame físico e anamnese da gestante, acompanhada de um familiar. Os sons
eram reproduzidos e o visitante observava a simulação da perspectiva “de
dentro” do cenário. Logo da consulta de pré-natal, a gestante, representada por
uma atriz treinada (acadêmica do curso de Enfermagem), entrava em trabalho
de parto.
A simulação do parto humanizado acontecia na sequência. Intervenções não
farmacológicas para o controle da dor e dilatação do períneo eram realizadas
(exercício na bola, chuveiro com água morna, presença do(a) companheiro(a).
Por fim, o parto ocorria naturalmente, na posição mais confortável para a
gestante. O cordão era cortado após parar de pulsar e o bebê recebia o contato
pele a pele com a mãe.
Toda a ocorrência era narrada por uma docente enfermeira, a fim de que o
visitante pudesse acompanhar o que acontecia.
O Laboratório de Enfermagem ainda contava com uma ilha na qual se explicava
a avaliação das mamas e, na última ilha, o visitante era informado acerca de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e o uso do preservativo feminino
e masculino.
As atividades deste espaço foram de responsabilidade dos acadêmicos da
disciplina Saúde da Mulher e do Homem. Com isso, foi possível a prática
exaustiva dos procedimentos, bem como a aprendizagem significativa, uma vez
que foi necessário envolvimento para a organização, realização da simulação e
explicação aos visitantes. Além disso, a aprendizagem por pares foi
intensificada.
Outros espaços que os visitantes puderam conhecer foi o laboratório de
Anatomia e o de Microscopia. No primeiro, as turmas de Anatomia apresentavam

as peças anatômicas e as principais estruturas do corpo humano. Aí também
atuou a turma de Fisiologia, que levou maquetes produzidas em aula para
explicar a fisiologia de diversos órgãos. Já, no Laboratório de Microscopia, a
turma de Microbiologia, Parasitologia e Imunologia, juntamente com Biologia
Celular, Histologia e Embriologia apresentaram a análise das células e de
parasitos nos microscópios.
As atividades que ocorreram nos espaços ocupados pelo Curso de Enfermagem
foram pensadas para atrelar a necessidade em receber os alunos do ensino
médio, que vêm à faculdade para conhecer a estrutura dos cursos e decidir por
uma profissão ou uma instituição, com a necessidade em ofertar uma
aprendizagem significativa aos acadêmicos do Curso. Assim, acredita-se que as
atividades propostas lograram seus objetivos.
Objetivo: Desenvolver autonomia e a liberdade dos enfermeiros em realizar as
práticas avançadas em enfermagem.
Público-alvo: Alunos de ensino médio do Vale do Paranhana, Região das
Hortênsias e Vale dos Sinos
Período de Realização: 25 e 26/09/18

Atividade 47: Projeto de extensão
Título da Atividade: Projeto interdisciplinar 60+
Docente(s) Supervisores(as): Profª Claudia Capellari e Profª Edna Thais
Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Palestra sobre “As idades da Alma”, com Ângelo
Constantino. Foram promovidas atividades interativas e integrativas. Além da
apresentação do Coral da Faccat e apresentação de Teatro.
Objetivo: Promover autoestima aos idosos
Público-alvo: Idosos e interessados
Período de Realização: 27/09/18
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Resultados obtidos: Reflexões, atividades interativas e integrativas. A Palestra
fez refletir sobre como vamos escolher envelhece
Nº total de beneficiários atendidos: 98
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 98
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Coordenadora Claudia Capellari e proª Edna Jeremias Martins, presentes na
reunião de Projeto de extensão.

Atividade 48: Dia da Escola e Comunidade
Título da Atividade: Dia da Escola e Comunidade
Docente(s) Supervisores (a): Profª Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: O Curso de Enfermagem participou com atividades
alusivas ao Setembro Amarelo, por meio da disciplina Saúde Mental II.
Objetivo: Acolher e oferecer à comunidade um momento de promoção a saúde
por meio de ações de educação e lazer, com enfoque no Setembro Amarelo.
Público-alvo: Alunos, familiares e público em geral.
Período de Realização: 28/09/2018
Local de Realização: Escola Alice Maciel – Taquara/RS
Parceiras: Secretaria Municipal de Taquara
Resultados: Atendimento da população que esteve presente nas atividades
desenvolvidas, promoção da saúde e sensibilização do Setembro Amarelo.
Nº total de beneficiários atendidos: 50
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos de Enfermagem e Profª. Vilma Constancia presentes no evento
que ocorreu na Escola Alice Maciel.

Acadêmicas de Enfermagem interagindo com uma participante da atividade
desenvolvida na escola.

Acadêmicos da disciplina de Saúde Mental, desenvolveram atividades alusivas
ao Setembro Amarelo.

Atividade 49: Visita Guiada aos Laboratórios de Anatomia e Histologia da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Título da Atividade: Visita Guiada aos Laboratórios de Anatomia e Histologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Docente(s) Supervisores (a): Coordenadora do Curso de Fisioterapia Profª Ms.
Ana Melissa Mallmann e docente de Anatomia Humana II Profª Ms. Maureen
Koch Senger.
Descrição da Atividade: A Anatomia Humana é o estudo da estrutura ou
morfologia do corpo humano. Através dela, se possibilita a aprendizagem
referente à estrutura básica de várias partes do corpo de forma macroscópica, e
suas inter-relações. A Histologia é o estudo da anatomia do corpo de forma
microscópica, ou seja, dos tecidos biológicos, desde a sua formação (origem),
estrutura e funcionamento. Para que o profissional da área da saúde tenha um
bom desempenho e realize o seu papel de forma efetiva, é essencial que
aprenda, compreenda, entenda e consiga interpretar essas ciências. O
acadêmico da Saúde necessita conhecer o Corpo Humano e entender como ele
funciona, pois somente assim passará a entender as patologias, a ação dos
medicamentos, os sinais e sintomas, as consequências das patologias, os
prognósticos das mesmas, assim como os tratamentos possíveis, entre outras
ciências da área da Saúde.
Os cursos de Fisioterapia e Enfermagem da FACCAT possuem as disciplinas de
Anatomia I, que compreende os sistemas esquelético e muscular, e Anatomia II,
que engloba os sistemas viscerais, tais como: Sistema Cardiovascular,
Respiratório, Digestório, Nervoso, Urinário e Genitais, entre outros. Após o
conhecimento teórico e prático desses sistemas, através de aulas expositivodialogadas, uso de peças sintéticas e órgãos suínos, trabalho em equipe, assim
como metodologias ativas propostas pelos docentes a fim de promover o
entendimento do conteúdo, foi proposta Visita Guiada aos Laboratórios de
Anatomia e Histologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS.

Objetivo: A Atividade “Visita Guiada aos Laboratórios de Anatomia e Histologia
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS” visa oferecer aos

acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem das Faculdades
Integradas de Taquara – FACCAT, a vivência do estudo prático em cadáveres
humanos dos Laboratórios de Anatomia e Histologia Humana da UFRGS. Com
isso, objetiva-se não apenas a visualização do conteúdo estudado nas aulas de
Anatomia, como também a troca de informações sobre os sistemas entre
acadêmicos da área da saúde.
Nesse contexto, além da visita guiada, a Atividade visa promover a interação
entre os acadêmicos das turmas da Fisioterapia e Enfermagem da FACCAT,
assim como dos mesmos com alunos dos cursos da saúde da Instituição anfitriã.
Os alunos poderão sentir, observar e interagir com outro ambiente de Ensino
Superior, assim como vivenciar novas experiências que agregarão, certamente,
na sua trajetória acadêmica e profissional.
Público-alvo: Acadêmicos dos cursos de Fisioterapia e Enfermagem da
FACCAT, que tenham cursado, impreterivelmente, as disciplinas de Anatomia I e
Anatomia II, interessados em realizar a visita guiada aos Laboratório da UFRGS.
Período de Realização: A visita ocorreu no dia 10 de novembro de 2017- sextafeira, durante o turno da manhã, das 7:30h – 12:30h.
Local de Realização: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
Parcerias: UFRGS
Resultados obtidos: A visitação aos Laboratórios de Histologia e Anatomia
Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS proporcionou
intensa troca de saberes entre os acadêmicos da área da saúde, assim como a
observação de estruturas anatômicas humanas já estudadas nas disciplinas de
Anatomia I e II, Biologia Celular, Histologia e Embriologia.
Inicialmente, com a proposta de visualização de lâminas/cortes de órgãos de
ratos de forma individual no microscópio, os alunos foram provocados a realizar
um reciclanato dos conteúdos já vistos na Biologia Celular e Histologia, assim
como tiveram conhecimento das diversas linhas de pesquisa na área de
Neurociências da UFRGS, e foram convidados a conhecer e participar de
estudos sobre Paralisia Cerebral, Autismo, Extresse Oxidativo e Atividade Física
em modelos animais. Os alunos convidados, que no início pareciam um pouco
tímidos, foram interagindo e demonstraram interesse em saber mais sobre as

pesquisas,

através

de

questionamentos

pertinentes

sobre

os

temas

pesquisados.
Na sequência, a turma da Faccat foi convidada a conhecer o Laboratório de
Anatomia Humana, onde foi possível não apenas a visualização das peças
humanas, assim como o manuseio delas com o uso de luvas, àqueles que tinham
interesse na atividade. A turma foi dividida em quatro grupos menores, que
percorreram um circuito de macas com diversas peças humanas. Como
resultado da ação, constatou-se a atenção e concentração dos grupos frente às
explicações oferecidas, bem como os questionamentos referentes aos sistemas
cardiovascular, respiratório, digestório, muscular, nervoso, genitais e urinário.
Por fim, a proposta de uma roda de conversa sobre a procedência e a
conservação dos cadáveres humanos foi proposta pelos técnicos em Anatomia,
a fim de que os acadêmicos pudessem tirar as mais diversas dúvidas. No
caminho de volta para a Faccat, os comentários foram de satisfação com a visita
e a consequente troca de conhecimentos, tanto para os acadêmicos
Nº total de beneficiários atendidos: 25
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 25
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos do Curso de Enfermagem e Fisioterapia na visita que foi realizado
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS

Atividade 50: Atividade de Extensão
Título da Atividade: Atividade de Extensão Lions Clube de Taquara
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: O Lions Solidário é um evento promovido pelo Lions
Clube da cidade de Taquara, 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. Os
alunos desenvolveram “ilhas” com orientações voltadas aos diabéticos sobre
temáticas “cuidados com os pés”, “armazenamento e aplicação da insulina”,
“cuidados com alimentação e regulação da PA”, além de discussão de
estratégias sobre prevenção e promoção à saúde.
Objetivo: Promover a aproximação dos alunos ao campo de prática do
enfermeiro. Desenvolver ações de saúde voltadas aos diabéticos e para
prevenção da mesma.
Público-alvo: Comunidade em geral
Período de Realização: 29/09/2018
Local de Realização: Posto Eldorado – Taquara/RS
Parcerias: Lions Solidário, Unimed, Faccat e Secretaria Municipal de Saúde
Resultados obtidos: Foram atendidos todos os participantes que procuram o
estande do curso para orientações sobre cuidados que os diabéticos devem ter
para manutenção à saúde. Além de prestar promoção de espaços de discussão
acerca da prevenção e promoção à saúde.
Nº total de beneficiários atendidos: 15
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 15
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos da Disciplina de Avalição das Necessidades de Saúde realizando
atividades de promoção e prevenção abordando o tema de diabetes.

Acadêmicos do Curso de Enfermagem juntamente com a professora Edna
Jeremias Martins, desenvolvendo atividades para a comunidade em geral em
prol a prevenção da diabetes com parceria do Lions Solidário, Unimed e
Secretaria Municipal de Saúde.

Atividade 51: Prática da Saúde da Família no Contexto Rural
Título da Atividade: Prática da Saúde da Família no Contexto Rural
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Durante a Prática da Saúde da Família no Contexto
Rural em Rio da Ilha, os acadêmicos do curso de Enfermagem fizeram visitas a
escolas para revisão das carteiras de vacinas das crianças.
Objetivo: Revisar carteiras de vacinas da comunidade do Rio da Ilha, a fim de
identificar vacinas e doses faltantes.
Público-alvo: Estudantes de escolas da rede pública da região.
Período de Realização: 04/10/2018
Local de Realização: Rio da Ilha
Parcerias: Prefeitura Municipal de Taquara
Resultados obtidos: Identificação de vacinas faltantes. Orientações aos pais e
alunos. Desta forma, desenvolvendo os alunos para esta prática.

Acadêmicos da disciplina de Saúde da Família no Contexto Rural em atividade
prática na Unidade Básica de Saúde do Rio da Ilha.

Atividade 52: 12 Workshop de Enfermagem em Doenças Lisossômicas
Título da Atividade: 12º Workshop de Enfermagem em Doenças Lisossômicas
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Ana Paula Vanz
Descrição da Atividade: Palestra sobre o local apropriado para infusão da TRE
e procedimentos de enfermagem, além de moderar de discussão de casos
clínicos. O Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
é um centro de referência para diagnóstico e tratamento de Erros Inatos do
Metabolismo, em especial, as Doenças Lisossômicas (DLs). Desde 2002, são
acompanhados pacientes em Terapia de Reposição Enzimática (TRE) para DL,
na qual o enfermeiro tem atuação fundamental. Dessa forma, torna-se
importante a atualização acerca dessas doenças e dos procedimentos
envolvidos nesta terapia. O evento é fechado, ocorre anualmente, somente para
enfermeiros que cuidam e acompanham pacientes com DLs.
Objetivo: Promover espaço de discussão acerca de diagnóstico e tratamento de
Erros Inatos do Metabolismo entre enfermeiros.
Público-alvo: Enfermeiros de todo Brasil
Período de Realização: 07/10/2018
Local de Realização: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Resultados obtidos: Discussão sobre as melhores práticas no cuidado de
pacientes com DLs
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30

Professora Ana Paula Vanz, participou da palestra sobre o local apropriado
para infusão da TRE e procedimentos de enfermagem, no Workshop de
Enfermagem em Doenças Lisossômicas.

Atividade 53: Roda de conversa e Dinâmica
Título da Atividade: Roda de conversa na ESF Padilha
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos e Profª. Edna
Jeremias Martins
Descrição da Atividade: O evento contou com a participação da Profª Edna
Jeremias Martins, que abordou a importância da detecção precoce do câncer de
mama e de atitudes que podem prevenir a patologia. Logo em seguida, os
acadêmicos de Enfermagem da disciplina Saúde da Família no Contexto Rural
desenvolveram uma dinâmica para encorajar o autocuidado e o enfrentamento.
Houve a participação da equipe do serviço, da comunidade.
Objetivo: Alertar sobre a importância de prevenção do câncer de mama.
Promover o autocuidado e desenvolver técnicas de enfrentamento.
Público-alvo: Usuários que frequentam a ESF Padilha
Período de Realização: 11/10/2018
Local de Realização: ESF Padilha, Taquara, RS
Parcerias: Secretaria Municipal de Taquara-RS
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: 19
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 19
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Os acadêmicos de Enfermagem da disciplina Saúde da Família no Contexto
Rural desenvolveram uma dinâmica para encorajar o autocuidado e o
enfrentamento. Após a Profª Edna Jeremias Martins, abordou a importância da
prevenção.

Atividade 54: Reunião no Coren
Título da Atividade: Reunião no Coren
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: Nesta terça-feira aconteceu a Reunião do Coren, na
qual a Coordenadora do Curso de Enfermagem Claudia Capellari participou.
Objetivo: Negociar Registro do Curso de Enfermagem junto ao Conselho
Regional de Enfermagem
Período de Realização: 16/10/2018
Local de Realização: Coren Porto Alegre/RS

Resultados obtidos: Foram discutidos os trâmites legais para o Registro
Institucional

Atividade 55: Roda de conversa
Título da Atividade: ESF Viaduto Igrejinha
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Edna Thais Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Atividades alusivas ao Outubro Rosa. Inicialmente foi
ministrada uma palestra pela acadêmica de Enfermagem Priscila Subtil, que
frisou a importância do autoexame das mamas e o empoderamento feminino
quanto ao seu corpo e o auto cuidado. Na sequência, a Prof. Edna Martins
compartilhou seu relato e ainda motivou as mulheres sobre o enfrentamento de
câncer e outras doenças. No evento foram ofertados diversos serviços estéticos
como manicure, maquiagem, design de sobrancelhas, cortes de cabelos e
penteados, todos serviços voluntários, ofertados por profissionais do bairro e
cidade. O evento ainda contou ainda com a presença de músicos para torná-lo
mais atrativo. O evento foi organizado pela equipe de saúde da Unidade, com
auxílio das Agentes comunitárias de saúde, enfermeiro e acadêmica.
Objetivo: Orientar a comunidade sobre a importância do autoexame e sobre
detecção precoce do câncer. Proporcionar saúde e bem estar, através de espaço
acolhedor.
Público-alvo: Comunidade da ESF Viaduto
Período de Realização: 16/10/2018
Local de Realização: ESF Viaduto- Igrejinha
Parcerias: Secretaria Municipal de Igrejinha
Resultados obtidos: Houve participação expressiva da comunidade,
promovendo interação com a unidade de saúde. Os pacientes relataram melhora
da autoestima.
Nº total de beneficiários atendidos: 28
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 28
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

A acadêmica de Enfermagem Priscila Subtil, ministrada uma palestra que frisou
a importância do autoexame das mamas e o empoderamento feminino quanto
ao seu corpo e o auto cuidado. Na sequência, a Prof. Edna Martins
compartilhou seu relato e ainda motivou as mulheres sobre o enfrentamento de
câncer e outras doenças.

Atividade 56: Jogo da Memória
Título da Atividade: Jogo da Memória – Saúde da Mulher e do Homem
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Monique Vargas
Descrição da Atividade: Desenvolver um jogo da memória abordando os
conteúdos abordados em aulas com os alunos.
Objetivo: Estimular o conhecimento dos alunos
Público-alvo: Alunos da Disciplina de Saúde da Mulher e do Homem
Período de Realização: 16/10/2018
Local de Realização: FACCAT

Alunos durante o jogo da memória.

Atividade 57: Salão de Extensão da UFRGS
Título da Atividade: Programa Saúde no Morro

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos e Profª. Claudia
Capellari
Descrição da Atividade: Participação das professoras no salão de extensão da
UFRGS, apresentando o Programa de Extensão Saúde no Morro
Período de Realização: 17/10/2018
Local de Realização: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. UFRGS

Professoras Vilma dos Santos e Claudia Capellari apresentaram à experiência
do Curso de Enfermagem da Faccat no Salão de Extensão da UFRGS.
Programa Saúde no Morro.

Atividade 58: Atividade Outubro Rosa ESF Rio da Ilha
Título da Atividade: Atividade Outubro Rosa ESF Rio da Ilha

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Inicialmente os acadêmicos falaram sobre a
importância do autoexame e prevenção. Após, Edna Martins e Adelaide
compartilharam seus relatos emocionantes, com intuito de alertar as mulheres
sobre a descoberta precoce do câncer de mama.
Objetivo: Promover o cuidado e a prevenção de saúde através de orientações
a comunidade sobre o Outubro Rosa, movimento este que visa a prevenção e
combate ao câncer em mulheres.
Público-alvo: Unidade de Saúde e do Município de Rio da Ilha.
Período de Realização: 18/10/2018
Local de Realização: Rio da Ilha, Taquara-RS
Parcerias: Secretaria Municipal de Saúde de Taquara
Resultados obtidos: A escola local compareceu com alunos de diversas séries,
além da comunidade local. Houve interação entre a comunidade e a unidade de
saúde. O tema despertou interesse entre alunos que procuraram informações
para passar para suas mães e familiares.
Nº total de beneficiários atendidos: 40
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 40
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos falaram sobre a importância do autoexame e prevenção. Após,
Edna Martins e Adelaide compartilharam seus relatos emocionantes, com
intuito de alertar as mulheres sobre a descoberta precoce do câncer de mama.

Atividade 59: Outubro Rosa na ESF Morada Verde
Título da Atividade: Outubro Rosa na ESF Morada Verde

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: No dia 18/10/2018, no período da tarde, aconteceram
as atividades do Outubro Rosa na ESF Morada Verde, em Igrejinha. Uma tarde
dedicada às mulheres. Iniciando com um bate-papo sobre o câncer de mama,
com a Profª. Edna Martins. Na sequência foram ofertados serviços de beleza
para as mulheres, de forma gratuita.
Objetivo: Despertar nas mulheres, o interesse em se conhecer, se gostar e se
autocuidar. Orientar a comunidade sobre a importância do autoexame e sobre
detecção precoce do câncer. Proporcionar saúde e bem estar, através de espaço
acolhedor.
Público-alvo: Mulheres da comunidade local e interessados
Período de Realização: 18/10/2018
Parcerias: Secretaria Municipal de Igrejinha
Resultados obtidos: Houve participação importante
promovendo interação com a unidade de saúde.
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

da

comunidade,

Atividades do Outubro Rosa na ESF Morada Verde, em Igrejinha. Uma tarde
dedicada às mulheres.

Atividade 60: Outubro Rosa na ESF Santa Cruz da Concórdia
Título da Atividade: Outubro Rosa na ESF Santa Cruz da Concórdia

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Vilma C. F. dos Santos
Descrição da Atividade: Desenvolver atividades voltada para as mulheres,
agendar coletas de Citopatológico e realizar a promoção e prevenção sobre o
câncer de mama.
Objetivo: Desenvolver atividades alusivas ao Outubro Rosa. Despertar nas
mulheres, o interesse em se conhecer, se gostar e se autocuidar. Proporcionar
saúde e bem estar, através de espaço acolhedor. Sensibilizar as mulheres com
depoimento acerca da importância da detecção precoce do câncer.
Público-alvo: Mulheres da comunidade
Período de Realização: 19/10/2018
Local de Realização: Taquara/RS
Parcerias: ESF Santa Cruz da Concórdia
Resultados obtidos: Houve participação expressiva da comunidade,
promovendo interação com a unidade de saúde. No evento ainda compareceu o
prefeito de Taquara, Tito Livio.
Nº total de beneficiários atendidos: 98
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 98
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos do Curso de Enfermagem da disciplina de Saúde da Família no
Contexto Rural, equipe do da ESF Santa Cruz da Concórdia e profs. Vilma C.
F. dos Santos, Claudia Capellari e Edna Jeremias Martins.

Acadêmicos desenvolvendo atividades de promoção e prevenção ao Câncer de
mama.
Acadêmicos desenvolvendo atividades de promoção e prevenção ao Câncer de
mama.

Atividade 61: Lions Solidário Parobé
Título da Atividade: Lions Solidário Parobé

Docente(s) Supervisores (a): Prof. Alexander de Quadros
Descrição da Atividade: O Lions Solidário é um evento promovido pelo Lions
Clube da cidade de Parobé, RS, com vistas a atender necessidades imediatas
da população. Foram oferecidos serviços como verificação da Pressão Arterial
(PA), verificação de estatura e peso, assim como índice de massa corporal-IMC,
verificação da relação cintura-quadril e orientações sobre mudanças de estilo de
vida, tais como dieta saudável, evitar sedentarismo, evitar o consumo de bebidas
alcoólicas e evitar tabagismo.
Objetivo: Promover prevenção e promoção à saúde, além de aproximar os
acadêmicos de enfermagem da comunidade.
Público-alvo: Comunidade local
Período de Realização: 20/10/2018
Local de Realização: Lions Parobé/RS
Parcerias: Lions Club
Resultados obtidos: Esclarecimentos acerca de cuidados com a saúde e o
orientações sobre PA e nível adequado. Além de interação entre acadêmicos e
a comunidade.
Nº total de beneficiários atendidos: 35
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 35
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Os acadêmicos de enfermagem promoveram atividades de promoção à saúde
com prof. Alexander de Quadros.

A Doutora Claudia Capellari recebeu no dia 20/10/2018 o prêmio Lions Saúde.

Doutora Claudia Cepellari, recebendo o seu prêmio Lions Saúde.

Atividade 62: 14ª Oktober Bike Igrejinha
Título da Atividade: Cuidados de Enfermagem no Esporte

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Verificação de pressão arterial, oximetria de pulso,
frequência cardíaca, ausculta cardíaca, aplicação de gelo local e correção de
câimbras, alongamentos, medidas de conforto e estímulo, curativos,
orientações/educação em saúde.
Objetivo: Prestar atendimento de enfermagem aos atletas praticantes de
ciclismo.
Público-alvo: Atletas praticantes de ciclismo.
Período de Realização: 21/10/2018
Local de Realização: Igrejinha/RS
Resultados obtidos: Maior nível de segurança aos atletas no que se refere a
prática do exercício com suporte do cuidado de enfermagem. Inserção e
visibilidade do Curso de Enfermagem Faccat junto a comunidade, colaborando
para a melhoria da qualidade de vida da população.
Nº total de beneficiários atendidos: 22
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 22
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Professora Gisele Cassão, e acadêmicos do Curso de Enfermagem prestando
atendimento aos atletas da Oktoberbike.

Atividade 63: Ação para comemorar o mês do Idoso na Faccat

Título da Atividade: Ação para comemorar o mês do Idoso na Faccat

Docente(s) Supervisores (a): Convidado Ângelo Constantino Pires

Descrição da Atividade: Uma grande integração foi realizada para um grupo de
idosos, no campus das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). A ação foi
alusiva ao mês do Idoso. Durante o encontro o Coral da Terceira Idade Viva a
Vida da Faccat realizou uma bela apresentação que emocionou os
participantes. Além disso, um grupo do Sesc apresentou a peça de teatro Sentirse Jovem. “Foi uma tarde ótima, onde o palestrante abordou sobre a teoria do
envelhecimento, motivando uma reflexão sobre o envelhecer. Através de
dinâmicas e um bate papo animado, prendeu a atenção do público e fez com
que houvesse participação dos mesmo nas atividades propostas”, analisa uma
das organizadoras do encontro, a professora e coordenadora do curso de
Informática para a Terceira Idade da Faccat, Ceris Ângela Paulo.
Participaram do evento algumas Instituição de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs), Secretaria de Assistência, CRAS, alunos de informática, as idosas
participantes do coral, SESC e a comunidade em geral.
Público-alvo: Idosos

Período de Realização: 24/10/2018

Local de Realização: Centro de Eventos das Faculdades Integradas de
Taquara

Parcerias: Setor de Extensão da Faccat, representantes do grupo do Informática
para Terceira Idade da Faccat, Coral da Terceira Idade Viva a Vida, e dos cursos
de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia.
Resultados obtidos: Reflexões, atividades interativas e integrativas entre os
idosos. Houve relato de que a Palestra fez refletir sobre como as pessoas
escolhem envelhecer.
Nº total de beneficiários atendidos: 100
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 64: Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Título da Atividade: Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Ana Paula Vanz e Profª. Vilma C. F. dos
Santos
Descrição da Atividade: O Curso de Enfermagem esteve presente na Semana
Científica do HCPA. As professoras Ana Paula Vanz e Vilma C. dos Santos foram
avaliadoras de trabalhos apresentados no evento.

Período de Realização: 24/10/2018

Local de Realização: Hospital de Clínicas de Porto Alegre/RS

Atividade 65: Roda de Conversa
Título da Atividade: Roda de conversa Casa Criativa

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: A profª. Edna Jeremias Martins participa de bate-papo
no evento Donas do próprio futuro, da Invento Casa Criativa. Atividade
desenvolvida em parceria com a Invento. O evento iniciou por uma campanha
promovida pela agência invento em alusão ao cuidado da mulher.
Objetivo: Promover espaço de discussão sobre o cuidado da saúde da mulher.
Público-alvo: Comunidade interessada
Período de Realização: 25/10/2018
Local de Realização: Invento, Casa criativa, Taquara-RS
Parcerias: Invento

Atividade 66: Encerramento do Outubro Rosa
Título da Atividade: Encerramento do Outubro Rosa

Docente(s) Supervisores (a): Profª. Monique Vargas Cardoso, Profª. Edna
Jeremias Martins
Descrição da Atividade: O Curso de Enfermagem da Faccat organizou,
juntamente com os Cursos de Fisioterapia e Psicologia, o evento “Outubro Rosa
Faccat”. Inicialmente foi discutido em forma de bate-papo com o mastologista Dr.
Felipe Zerwes sobre “mitos e verdades” sobre o câncer de mama. Na sequência
houve “Uma palestra de amor à vida” por Edla Zim. Além das participações
externas, os alunos da disciplina Saúde da Mulher e do Homem, desenvolveram
“ilhas” sobre as temáticas: autoexame para prevenção do câncer de mama;
fatores de risco para câncer de mama; coleta citopatológico para prevenção do
câncer de colo do útero; câncer de ovário e ISTs. O evento ainda arrecadou
doação de lenços e cabelos.
Objetivo: Promover espaço de discussão sobre a saúde da mulher e
proporcionar ambiente de bem estar.
Público-alvo: mulheres e familiares
Período de Realização: 27/10/2018
Local de Realização: Centro de Eventos da Faccat
Parcerias: Cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Letras.
Resultados obtidos: Participação expressiva da comunidade. O evento contou
com doação de aproximadamente 10 mechas de cabelo. Os alunos interagiram
com a comunidade em um ambiente convidativo.
Nº total de beneficiários atendidos: 100
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 100
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 67: X CIDU Congresso Iberoamericano de Docência Universitária
Título da Atividade: Apresentação de trabalhos orais - Mapas Conceituais como
metodologia ativa e Rounds Clínicos: uma experiência de responsabilidade
social universitária
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Mariele Cunha Ribeiro e Profª. Ana Paula
Vanz
Descrição da Atividade: As professoras apresentaram o relato de experiência
na utilização dos Mapas Conceituais nas disciplinas de Genética e Evolução e
Saúde do Adultos nos cursos de enfermagem e fisioterapia. Além disso, foi
relatado sobre a disciplina Estágio Curricular, que é realizada em hospitais e
serviços de atenção básica da região de abrangência da Faccat, proporciona aos
alunos o desenvolvimento de rounds clínicos. Tais momentos são oportunizados
para que um caso clínico, oriundo do mundo do trabalho em que os acadêmicos
estão inseridos, seja problematizado e discutido de forma multidisciplinar,
envolvendo os profissionais dos serviços relacionados, bem como os estagiários
do campo da Atenção Básica e do Hospital. É necessário que o caso seja
abordado do ponto de vista fisiopatológico, de tratamento clínico, de cuidado
baseado na SAE, bem como nos encaminhamentos e trajetórias que o paciente
deverá percorrer na rede de atenção em saúde.
Objetivo: Apresentar metodologias ativas desenvolvidas pelo curso de
Enfermagem em diferentes disciplinas.
Público-alvo: Docentes e alunos em diversas áreas de ensino
Período de Realização: 30/10/2018
Resultados obtidos: Os trabalhos apresentados foram muito elogiados e
discutidos entre os participantes, contribuindo com suas experiências, materiais
e métodos também utilizados.
Nº total de beneficiários atendidos: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Professora Ana Paula Vanz apresentando o seu trabalho.

Professora Mariele Cunha Ribeiro apresentando o seu trabalho.

Atividade 68: Atividade Itinerante na UBS
Título da Atividade: Atividade Itinerante na UBS
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Ana Paula Vanz e Profª. Vilma C. F. dos
Santos
Descrição da Atividade: Foi realizada ação itinerante na UBS do bairro, que é
sede da Estratégia de Saúde de Família (ESF). Foram feitas demonstrações da
escovação correta dos dentes, massagem, atividades de pinturas que
ensinavam os tipos de prevenções de acidentes, como ter uma alimentação
saudável, entre outras ações. A ação também contou com a participação da
professora Patrícia Kebach, do curso de Pedagogia, com duas acadêmicas do
curso, que realizaram atividades de musicalidade.
Objetivo: Proporcionar atividade de lazer para à comunidade, especialmente
para crianças e adolescentes.
Público-alvo: Público em geral
Período de Realização: 31/10/2018
Local de Realização: Igrejinha/RS
Resultados obtidos: No local, a atividade de integração proporcionou à
comunidade e a garotada, um momento de lazer, mas ao mesmo tempo
orientações sobre os cuidados básicos para manter a saúde.
Nº total de beneficiários atendidos: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 30
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Enfermeirandas junto com as profs. Ana Paula Vanz e Vilma C. F. dos Santos
desenvolveram atividades com a comunidade em geral e atividades lúdicas
com as crianças.

Atividade 69: Conectando conhecimentos
Título da Atividade: Conectando conhecimentos: Interdisciplinaridade entre
Biologia Celular, Histologia, Embriologia e Fisiologia Humana
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Cármen Marilei Gomes e Profª. Débora
Martinho Morsch
Disciplinas: Biologia Celular, Histologia e Embriologia; Fisiologia Humana
Descrição da Atividade: Alunos foram sorteados e distribuídos em 7 grupos
para permitir a interação entre as turmas e os diferentes cursos. Cada grupo
recebeu um tema (conforme consta abaixo) a ser pesquisado sob o âmbito da
Biologia Celular e da Fisiologia Humana. Durante 40 minutos, os alunos
realizaram sua pesquisa utilizando livros, mídias, artigos e anotações de aula.
Desse modo, tiveram subsídio teórico para construção de um caso
clínico. Posteriormente, cada grupo realizou a apresentação oral durante 10
minutos.
Temas desenvolvidos:
1. Tecido sanguíneo (anemia falciforme)
2. Sistema digestório, envolvendo o estômago (gastrite)
3. Sistema reprodutor, envolvendo o ovário (anovulação e infertilidade)
4. Sistema nervoso, envolvendo aspectos do sistema motor (miastenia
gravis ou ELA)
5. Sistema respiratório, envolvendo sacos alveolares ou brônquios (asma)
6. Tecido adiposo (sobrepeso e obesidade)
7. Sistema endócrino, envolvendo tiroide (hipertireoidismo e
hipotireodismo).
Objetivo: Possibilitar a integração entre as turmas e as disciplinas através da
busca do conhecimento abordado nas disciplinas, assim como, promover a
divulgação do mesmo aos colegas.
Público-alvo: Alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia matriculados
nas duas disciplinas
Período de Realização: 07/11/2018
Local de Realização: Faccat
Parcerias: Cursos de Enfermagem e Fisioterapia
Resultados obtidos: Construção de casos clínicos pelos alunos das duas
disciplinas.
Nº total de beneficiários atendidos: 54
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 54
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Alunos conectando conhecimentos em atividade interdisciplinar entre Biologia
Celular, Histologia, Embriologia e Fisiologia Humana.

Atividade 70: Oficina
Título da Atividade: Oficina sobre Movimentação e Transferência
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Mariele Cunha Ribeiro e Prof. Emmanuel
Descrição da Atividade: Profª. Mariele Ribeiro, do curso de Enfermagem
ministrou a aula sobre Movimentação e transferência de pacientes ao curso de
Fisioterapia a convite do profº. Emmanuel. A aula foi desenvolvida em 2 etapas:
teórica e prática no laboratório de Enfermagem. Desta forma, proporcionando
integração e interdisciplinaridade entre os cursos da área da saúde Faccat.
Objetivo: Demonstrar a importância sobre a movimentação e transferência dos
pacientes.
Público-alvo: Acadêmicos do Curso de Enfermagem e Fisioterapia
Período de Realização: 08/11/2018
Local de Realização: Laboratório de Enfermagem - FACCAT
Parcerias: Curso de Fisioterapia da FACCAT
Nº total de beneficiários atendidos: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 20
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Profª. Mariele Ribeiro, do curso de Enfermagem ministrou a aula sobre
Movimentação e transferência de pacientes ao curso de Fisioterapia a convite
do profº. Emmanuel.

Atividade 71: Atividade de Extensão
Título da Atividade: Atividade na academia
Docente(s) Supervisores (a): Organizadores do Evento e acadêmicas do Curso
de Enfermagem
Descrição da Atividade: As acadêmicas do Curso de Enfermagem Elisa
Santos e Jucilene Oliveira participaram da atividade de extensão em parceria
com academia Ponte em Parobé. Na ocasião foram oferecidos serviços como
verificação da Pressão Arterial (PA), verificação de estatura e peso, assim como
índice de massa corporal-IMC, verificação da relação cintura-quadril e
orientações sobre mudanças de estilo de vida, tais como dieta saudável, evitar
sedentarismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e evitar tabagismo.
Objetivo: Desenvolver atividades de prevenção e promoção de saúde.
Público-alvo: Público em geral
Período de Realização: 10/11/2018
Local de Realização: Academia Ponte, Parobé-RS
Parcerias: Academia Ponte
Resultados obtidos: Atendimento da população que esteve presente 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 Parobé.
Nº total de beneficiários atendidos: 50
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 50
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Enfermeirandas Elisa e Jucilene realizando aferição de pressão arterial e
falando sobre prevenção e promoção de saúde.

Atividade 72: Atividade de Extensão
Título da Atividade: Atividade de Extensão Lions Solidário Taquara
Docente(s) Supervisores (a): Profª.Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: O curso de enfermagem desenvolveu atividades
voltadas para saúde na 5ª Festa das Crianças, promovida pela prefeitura
municipal de Taquara. Durante o evento, foram oferecidos serviços como
verificação da Pressão Arterial (PA), verificação de estatura e peso, assim
como índice de massa corporal-IMC e orientações sobre mudanças de estilo de
vida. Além de atendimento de primeiros socorros para a comunidade que
participou do evento.
Objetivo: Desenvolver atividades de prevenção e promoção de saúde
Público-alvo: Público em geral
Período de Realização: 11/11/2018
Local de Realização: Parque do Trabalhador – Taquara/RS
Parcerias: Lions Solidário de Taquara e Prefeitura Municipal de Taquara
Resultados obtidos: Atendimento da população que esteve presente nas
atividades desenvolvidas, além de aproximação dos acadêmicos à comunidade.
Nº total de beneficiários atendidos: 11
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 11
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos da disciplina de Avaliação das Necessidades de Saúde junto com
a professora Edna Jeremias Martins, desenvolvendo atividade de promoção e
prevenção a saúde no Parque do Trabalhador em Taquara em parceria com
Lions Solidário de Taquara e Prefeitura Municipal de Taquara.

Atividade 73: 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem
Título da Atividade: 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Monique Vargas Cardoso e Profª. Edna
Jeremias Martins
Descrição da Atividade: Docentes, discentes e ex-alunos do Curso de
Enfermagem da Faccat participam do evento, no qual também apresentam
trabalhos desenvolvidos no sob orientação de professores da Faccat.
Objetivo: Divulgar dados de projetos de pesquisa desenvolvidos na Faccat e
atualização sobre temáticas da enfermagem.
Período de Realização: 13 à 16/11/2018
Local de Realização: Expo Unimed, Curitiba

Mestranda Samanta e acadêmica do Curso de Enfermagem Clauciele
apresentando seus trabalhos no 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem,
juntamente com as docentes Edna Jeremias Martins e Monique Vargas
Cardoso.

Título da Atividade 74: Prova de toga dos formandos
Período de Realização: 16/11/2018

a
Prova de Toga das Enfermeirandas do Curso de Enfermagem.

Atividade 74: Reunião do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e
Promoção da Saúde (GEPEPS)
Título da Atividade: Reuniões GEPEPS
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Edna Jeremias Martins
Descrição da Atividade: O GEPEPS se reúne durante o semestre. Participam
do grupo acadêmicos de enfermagem, enfermeiros e docentes do Curso de
Enfermagem da Faccat. O grupo compreende estudos e pesquisa em
enfermagem, relativos à promoção e educação em saúde do indivíduo e
comunidade.
Objetivo: Estimular a investigação e produção científica na área da saúde,
contribuindo para a prática e a formação baseada em evidências. Além de disso,
visa contribuir, mediante os resultados de pesquisas realizadas e reflexões, com
a transformação das condições de vida e saúde das populações.
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem e interessados
Período de Realização: 26/03, 30/04, 11/09 e 22/11/2018

Atividade 75: Oficina de Problematização
Título da Atividade: Oficina de Problematização
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Gisele Cassão
Descrição da Atividade: Enfermeira Clarissa Possmoser participou da
disciplina de Oficina de Problematização.
Período de Realização: 22/11/2018
Local de Realização: Faccat

Enfermeira Clarissa Possmoser, participando da aula da Profª. Gisele Cassão.

Atividade 76: Confraternização de Enfermagem
Título da Atividade: Confraternização de Enfermagem
Descrição da Atividade: Reuniram-se docentes e discentes do Curso de
Enfermagem para confraternização de final de ano. O local escolhido foi o
pergolado do campus onde, ao som de violão, os presentes confraternizaram e
trocaram presentes com “amigo roubado”.
Objetivo: Reunir os alunos e os professores do Curso de Enfermagem para
confraternizar o encerramento do semestre. Desta forma proporcionando a
aproximação de discentes e docentes em um ambiente acolhedor.
Público-alvo: Acadêmicos e docentes do Curso de Enfermagem
Período de Realização: 28/11/2018
Local de Realização: FACCAT

Momentos que aconteceram durante a confraternização.

Durante a confraternização foi realizado uma brincadeira para descontrair “O
amigo roubado”.

Atividade 77: Campanha de Natal: Faça uma Família Feliz
Título da Atividade: Campanha de Natal: Faça uma Família Feliz
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Débora Morsch
Descrição da Atividade: A turma de Fisiologia Humana, coordenada pela
professora Débora Morsch, organizou alimentos arrecadados pelos colegas, na
qual foi arrecado 10 cestas básicas, as quais serão distribuídas a famílias em
situação de vulnerabilidade. Da turma fazem parte alunos de Enfermagem e
Fisioterapia.
Objetivo: Ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade
Público-alvo: Comunidade carente
Período de Realização: 28/11/2018
Resultados obtidos: Foram entregues 10 cestas básicas para as famílias
Nº total de beneficiários atendidos: 10
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 10
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Acadêmicos do Curso de Enfermagem e Fisioterapia montando as cestas com
os alimentos arrecadados.

Atividade 78: Palestra
Título da Atividade: Formação Continuada
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Claudia Capellari
Descrição da Atividade: A professora Claudia Capellari, participou da
formação continuada dos enfermeiros do Hospital Bom Jesus, em Taquara,
RS. Na ocasião, o tema abordado foi Sistematização da Assistência de
Enfermagem e Processo de Enfermagem.

Objetivo: Compreender como implantar a SAE em Serviços de Saúde. Desta
forma, reforçando a aplicabilidade na prática clínica. Além de esclarecer dúvidas
sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, assim como, o Processo
de Enfermagem e suas etapas.
Público-alvo: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem
Período de Realização: 28/11/2018
Local de Realização: Hospital Bom Jesus de Taquara - RS
Parcerias: Prefeitura Municipal de Taquara
Nº total de beneficiários atendidos: 12
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 12
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Doutora Claudia, ministrando uma palestra sobre a Sistematização da
Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem.

Atividade 79: Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso e Lançamento Do
Livro Universo Acadêmico
Título da Atividade: Bancas de Trabalho de Conclusão de Curso e
Lançamento Do Livro Universo Acadêmico
Docente(s) Supervisores (a): Profª Edna Thais Jeremias Martins.
Descrição da Atividade: Finalizando o ano, TCCs são apresentados.
Acadêmicos foram voluntários na organização das apresentações. Os
acadêmicos matriculados em TCC2 apresentam seus trabalhos em forma de
artigo científico. Ao fim do dia houve um evento de confraternização entre todos
os alunos de TCC da Faccat e professores orientadores e avaliadores. Na
ocasião houve o lançamento do livro universo acadêmico, onde o aluno
Edemilson Pichek dos Santos foi destaque do melhor trabalho de TCC do ano
anterior.
Objetivo: Disseminar o conhecimento desenvolvido durante o TCC. Qualificar a
formação profissional.
Público-alvo: Acadêmicos de enfermagem e interessados
Período de Realização: 18/12/2018
Local de Realização: FACCAT
Nº total de beneficiários atendidos: 40
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: 40
Nº de beneficiários atendidos de forma não gratuita: 0

Atividade 80: Encerramento do ciclo do Evento Outubro Rosa Faccat.
Título da Atividade: Encerramento do ciclo do Evento Outubro Rosa Faccat.
Docente(s) Supervisores (a): Profª. Verônica Brito
Descrição da Atividade: Encerramento do ciclo do Evento Outubro Rosa
Faccat com a entrega de cabelos doados ao IMAMA em Porto Alegre. Profª
Veronica representou a Faccat
Período de Realização: 19/12/2018
Local de Realização: IMAMA/ POA

