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As atividades de extensão têm como objetivo o contato para com o indivíduo, família e comunidade, 

despertando nos mesmos o interesse no cuidar, no construir o planejamento de enfermagem, assim 

como fomenta o lado de liderança e gestão do profissional enfermeiro. 

O projeto Educação em Saúde visa realizar educação em saúde para a comunidade, orientando-os sobre 

os riscos que a população está sujeita, bem como praticar uma das competências do enfermeiro, 

estabelecida na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem: 7498/86 e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Enfermagem promovendo assim o contato do discente com a comunidade e com seus problemas, para 

uma possível resolução, já que prevenção é uma das melhores estratégias para o combate as doenças. 

O projeto foi realizado no UNINORTE unidade 1, com o evento Zika Day, em escolas diversas de Manaus 

e na arena da Amazônia com a ação Arena rosa, a parceria do projeto foi com a disciplina de Educação 

em saúde. O projeto contou com 2 docentes e 60 alunos que atuaram nas escolas e atenderam em 

média 500 pessoas. O evento da arena da Amazônia contou com 10 preceptores participantes, assim 

como uma média de 70 discentes do décimo período e atendeu uma média de 1500 mulheres, além de 

trabalhar educação em saúde, os discentes verificaram sinais vitais, medidas antropométricas e 

glicemia.  

Segue  fotos das atividades desenvolvidas. 

Fotos Zika Vírus 
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Escolas: 
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Arena Rosa: 
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O projeto Suporte Básico de Vida para Leigos é desenvolvido nas escolas públicas e objetiva capacitar 

estudantes do ensino médio para que possam reconhecer e atender precocemente uma parada 

cardiorrespiratória, para salvar vidas e prevenir sequelas. A realização do projeto ocorre na Escola 

Estadual Francisco de Chagas, a escola faz parte do mesmo bairro do Centro Universitário do Norte 

(UNINORTE) e não havia recebido nenhum treinamento sobre suporte básico de vida para leigos. A 

capacidade de passar o conhecimento é fundamental para ajudar o próximo. Participam deste projeto 

dois docentes, um preceptor, 8 discentes e um com público alvo de 200 alunos, o dia do projeto é nas 

quintas-feiras. Segue algumas fotos do evento. 
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O Projeto Sementes do Bem presta assistência de enfermagem a pessoas em situação de rua no centro 

de Manaus, além de promover conforto para essas pessoas. Os discentes e preceptores realizam 

curativos, avaliação de sinais vitais e oferecem alimentos e atenção. O projeto conta com a participação 

de um docente, 4 preceptores, 10 discentes. Atende uma média de 15 a 20 moradores de rua a cada 

sexta-feira, que é o dia da realização do projeto. 
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 O projeto Terapia da Alegria é executado desde 2014, o objetivo é promover alegria e saúde nos 

aspectos biopsicossocial de crianças e adolescentes. O projeto é realizado no Hospital infantil Dr. 

Fajardo. O projeto conta com a participação de dois docentes, 7 discentes e atendeu um público alvo de 

100 crianças. Segue as imagens dos projetos e demais atividades realizadas: 
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O projeto Sextona foi elaborado para favorecer o melhor aprendizado para os discentes do décimo 

período. O projeto trouxe palestrantes renomados para falar dos temas atuais. O projeto contou com a 

participação de 4 docentes, 15 discentes e atendeu um público alvo de 150 alunos. Segue fotos
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MONITORIA  

 

O Programa de Monitoria do Centro Universitário do Norte – UNINORTE 

disponibiliza, através da vivência, o aprendizado das práticas pedagógicas visando 

qualificar discentes para a futura prática docente, abre seleção para alunos 

interessados em serem monitores em diversas disciplinas do curso de graduação em 

Enfermagem, da Escola de Ciências da Saúde. 

A implementação de um modelo pedagógico de ensino superior implica na 

necessidade de elaboração de programas e planos de estudo e posterior contratação 

de professores qualificados para a docência dos conteúdos eleitos. 

Buscando capacitar futuros profissionais quanto às modernas técnicas de ensino de 

forma a estabelecer um quadro competente e qualitativo para as demandas de 

professorado para a área, este Programa de Monitoria se propõe a criar e regulamentar 

a prática de Monitoria do UNINORTE, dando oportunidade ao aluno com Centro 

Universitário do Norte – UNINORTE, o treinamento básico para o exercício da docência. 

Seguem algumas fotos das atividades realizadas em 2016 
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Atividades de Treinamento com os Monitores antes de serem realizadas 

Aulas Práticas. Disciplina Saúde da Mulher, com professora Maryângela Araujo.  
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Monitores de Morfologia Humana I ensinando na Aula Prática, os alunos  

sobre Sistema Respiratório. 

 

Acompanhamento na aplicação de Prova da Disciplina de Morfologia I 
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Ministração de Aula de Sistematização da Assistência de Enfermagem na Disciplina de Semiologia. 

 

Encerramento das Atividades de Monitoria 

 

 


