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Entre os eventos realizados pelo curso de enfermagem no ano de 2016, detalhamos abaixo as 

imagens da X Semana de Enfermagem, do evento de Responsabilidade Social e do Global Day 

Office. 

A responsabilidade social foi realizada no parque residencial mestre chico. O objetivo do projeto 

é prestar assistência de enfermagem à comunidade, com verificação de sinais vitais e consulta 

de enfermagem. A ação contou com 3 docentes, 3 discentes e atendeu um público alvo de 45 

pessoas.  
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No dia 29 de outubro de 2016 a ação foi na Comunidade São José, no bairro da cidade nova. 

Nessa ação participaram discentes do sexto e décimo período, foram realizadas orientações 

sobre câncer de mama e colo de útero, demonstração do autoexame das mamas, sinais e 

sintomas do câncer de mama através de uma peça anatômica e orientações quanto a 

necessidade de se realizar a coleta de preventivo e a forma como é coletado. Os discentes junto 

com os docentes distribuíram folders com orientações e preservativos, foram realizadas 

consultas de enfermagem. A ação contou com a participação de dois docentes e três discentes 

e atendeu um público alvo de 30 pessoas.  
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A X semana de Enfermagem aconteceu nos dias 12 e 13 de maio de 2016 com o objetivo de 

construir, promover e validar o avanço técnico cientifico da Enfermagem, a interatividade com 

os docentes e discentes do curso de enfermagem, visando o crescimento profissional do 

enfermeiro na atualidade e realidade da nossa região segundo as políticas nacionais e 

internacionais de saúde buscando à assistência de Enfermagem de excelência. A semana contou 

com apresentação de trabalhos, palestras, oficinas e exposições das diversas áreas da 

enfermagem em comemoração à equipe de enfermagem, especificamente ao dia do enfermeiro 

(12 de Maio). Houve a participação de 20 docentes 50 discentes, 7 preceptores e atendeu uma 

demanda de 900 pessoas que participaram do curso. Segue fotos 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 



                                                                              
                                                   ENFERMAGEM         
                                                                        EVENTOS 

 


