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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital 12/2019 - Institucionalização 2020.1 / 2020.2 com atribuição de CH

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 3950.37.4907.10112019

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM NA  REGIÃO DO
SERIDÓ

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Curso (   )Evento (   )Núcleo de Extensão

(   )Prestação de Serviços (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(     ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (  X  ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Jéssica Dantas de Sá Tinôco

E-MAIL: jessicadantas@uern.br

FONE/CONTATO: 84981898989
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 3950.37.4907.10112019

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE
ENFERMAGEM NA  REGIÃO DO SERIDÓ

      Coordenador: Jéssica Dantas de Sá Tinôco / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital 12/2019 - Institucionalização 2020.1 / 2020.2 com atribuição de CH

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAC - Campus Avançado de Caicó

      Unidade de Origem: DEN - Departamento de Enfermagem 

      Início Previsto: 16/03/2020

      Término Previsto: 16/12/2020

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 160 horas

      Justificativa da Carga Horária: - Serão utilizadas 4 horas semanais (4 encontros por mês) durante
10 meses para o planejamento e implementação das atividades em
campo.
	- Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que
será tratado na atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora
para aprimoramento sobre a temática.
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	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade
educativa/ação de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.
O mesmo se repetirá mensalmente, como novas ações/
treinamentos ou atividades a serem planejadas, desenvolvidas e
implementadas.
Tais encontros semanais totalizam 16 horas por mês que, em 10
meses, correspondem a 160 horas.
O coordenador da ação irá desenvolver, além das 4 horas semanais
de atividades elencadas acima, 4 horas semanais de planejamento
de reuniões dos membros, supervisão das ações em campo e
articulação com o serviço.


      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Estadual

      Estado Atendido: Rio Grande do Norte

      Municípios Atendidos: 

 Caico

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: As reuniões de planejamento dos membros do projeto ocorrerão
quinzenalmente na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Campus Caicó/RN Endereço: Avenida Rio Branco, 725, Centro (2
quartas-feiras no mês). As ações junto à equipe de enfermagem
ocorrerão no Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes,
Estrada do Perímetro Irrigado do Sabugi s/n Paulo VI, Caicó - RN,
59300-000 (2 quartas-feiras no mês). As ações e reuniões do grupo
ocorrerão todas as quartas-feiras das 13:00 às 17:00.

      Período de Realização: MARÇO A DEZEMBRO 2020

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Equipe de enfermagem (técnicos e enfermeiros) atuantes no Hospital Regional do Seridó Telecila Freitas Fontes
e demais instituições interessadas, Caicó-RN. 




      Nº Estimado de Público: 16

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 3 6 0 0 0 9

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 7 7

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0
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Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 3 6 0 0 7 16

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Hospital Regional do

Seridó
HRS Externa à IES

Instituição Governamental

Estadual

A participação do Hospital

Regional do Seridó Telecila

Freitas Fontes envolverá

desde o fornecimento de

espaço físico para a

realização da extensão, bem

como a participação da

equipe gestora como

membros.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências da Saúde » Enfermagem » Enfermagem Médico-Cirúrgica

      Área Temática Principal: Saúde

      Área Temática Secundária: Trabalho

      Linha de Extensão: Educação Profissional

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Projeto de Extensão trata-se uma proposta que visa fornecer ações de educação continuada para dar
suporte ao processo de implementação de uma assistência de enfermagem sistematizada na região do
Seridó, com vistas a fortalecer o vínculo entre a universidade e os serviços de saúde. As ações ocorrerão
com o envolvimento de docentes e discentes do curso de graduação em enfermagem, com vistas a
fornecer atualização dos profissionais de saúde que atuam na assistência de enfermagem nos setores de
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clínica médica, clínica cirúrgica, Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico e Ponto-atendimento.
Assim, será realizado levantamento teórico sobre a sistematização da assistência, o PE e os meios de
implementação desse na prática clínica, instrumentalizando os discentes do curso de graduação nessa
perspectiva. O levantamento envolverá também atualização dos discentes quanto cada uma das etapas do
PE, fomentando nesses o raciocínio clínico necessário para dar suporte aos profissionais da assistência. A
partir disso, os discentes e docentes envolvidos prepararão as formações, levando em consideração as
demandas do serviço, permitindo ao discente a experiência em expor o conteúdo de forma didática, bem
como a troca de conhecimentos entre o serviço e a academia. Após fundamentação, serão desenvolvidas
ações específicas para a implementação do PE em cada um dos setores do Hospital Regional do Seridó,
localizado no município de Caicó-RN. O projeto contribuirá para a formação crítica, reflexiva e proativa dos
discentes envolvidos, a partir das vivencias proporcionadas. Ademais, proporcionará aproximação da
comunidade acadêmica com o serviço.

       Palavras-Chave:

Enfermagem, Processo de Enfermagem, Educação continuada

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

O vínculo entre serviço e universidade é muito fundamental para o processo formativo do discente em
enfermagem. A presente proposta proporcionará o estreitamento desse vínculo, fomentando o raciocínio
clínico no aluno de graduação em enfermagem e fornecendo contra-partida à instituição por meio de ações
de educação permanente.

      1.6.1 Justificativa

Uma assistência de enfermagem sistematizada é fundamental para o alcance de resultados positivos em
saúde e enfermagem. Dentre as ferramentas disponíveis para o alcance da Sistematização da Assistência
de Enfermagem destaca-se o Processo de Enfermagem (PE). Esse consiste em um instrumento
metodológico que possibilita direcionar e documentar a assistência de enfermagem (GARCIA; NOBREGA,
2009).
Para sua implementação é necessário o desenvolvimento de habilidades profissionais capazes de
identificar, compreender, explicar e predizer problemas da enfermagem, frente as necessidades
apresentadas pela comunidade, sejam individuais ou coletivas (GARCIA; NOBREGA, 2009).
O PE é subdividido em etapas para fins organizacionais, estas se comunicam entre si durante todo o
processo de cuidado, configurando-se como um processo dinâmico. Assim, o PE é operacionalizado por
meio de cinco etapas, a saber: investigação; diagnóstico de enfermagem; planejamento; implementação e
avaliação (HERDMAN; KAMITSURO, 2018). 
Segundo Carvalho e Bachion (2009), a finalidade da sequência das etapas do PE, é prestar assistência
profissional ao usuário, seja individual, familiar ou coletivo, considerando suas particularidades nos mais
diversos cenários e situações que o mesmo esteja inserido.
Muitos são os benefícios descritos pela aplicação da metodologia assistencial, centrados na transformação
e organização do serviço de enfermagem para atingir a excelência da qualidade assistencial, trazendo
implicações positivas para a profissão de enfermagem, para o cliente, em uma assistência de qualidade e
resolutividade rápida do seu quadro de saúde-doença (MENDES; BASTOS, 2003). 
A resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 358/2009 enfatiza que o PE deve ser
realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes que acontece o cuidado de
enfermagem, sejam públicos ou privados. Em seu Art. 6º, a resolução destaca que toda a execução do PE
deve ser registrada habitualmente envolvendo, um apanhado dos dados coletados do paciente, família ou
coletividade num determinado momento do processo saúde e doença.
Outra resolução do COFEN, 564/2017 traz em seus artigos 36 e 37 que é dever do profissional registrar
não apenas no prontuário, mas em todos os documentos disponíveis do paciente as informações
exclusivas e indispensáveis do PE de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras,
além de estar em consonância com sua competência legal.
A implementação de uma assistência sistematizada tem o objetivo de proporcionar maior visibilidade,
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reconhecimento a valorização profissional da enfermagem, além de favorecer uma padronização nas
necessidades do cuidado, garantindo maior resolutividade por parte da categoria.
Mesmo reconhecendo a relevância e as mudanças proporcionadas pela implementação do PE, sua
aplicação nos estabelecimentos de saúde encontra uma série de dificuldades. O déficit de conhecimentos
científicos por parte de alguns profissionais dificulta na complexidade da afirmação dos resultados, na
amplitude da coleta de dados, principalmente nos dados coletados no exame físico, no detalhamento de
todos os estágios do planejamento, além do esclarecimento dos objetivos esperados.
Outros autores destacam como dificuldade o déficit de conhecimento da enfermagem acerca do exame
físico e o raciocínio clínico. Tal dificuldade acarreta lacunas na fase inicial do PE, inviabilizando as demais
etapas (MENDES; BASTOS, 2003).
Um aspecto observado é que, apesar da maioria dos enfermeiros referirem ter aprendido e executado as
fases do processo na graduação, as dificuldades na prática são expressivas. Tal perfil retrata a
insuficiência do preparo teórico e prático da enfermagem para o desenvolvimento das etapas do PE de
enfermagem quando saem da faculdade (TAKAHASHI et al., 2008).
Frente a isso, o presente projeto de extensão tem por objetivo fornecer ações de educação continuada
para dar suporte ao processo de implementação de uma assistência de enfermagem sistematizada na
região do Seridó.

      1.6.2 Objetivos

Geral: 
- Capacitar equipe de enfermagem e implementar o Processo de Enfermagem em serviços de saúde da
região do Seridó.
Específicos:
- Promover ações de educação permanente em saúde para a equipe de enfermagem da região do Seridó; 
- Viabilizar o fortalecimento das relações entre a comunidade acadêmica e a população-alvo para troca de
experiências;
- Desenvolver ações educativas por meio de metodologias ativas proporcionar um ambiente diferenciado
para a troca de conhecimentos;
- Proporcionar atualização em sistematização da assistência de enfermagem e troca de conhecimentos
com os profissionais de saúde envolvidos;
- Contribuir para a formação crítica, reflexiva e proativa dos discentes do curso de Enfermagem da UERN
envolvidos no projeto, aproximando-os dos problemas da prática e aprofundando seus conhecimentos por
meio desses.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

O desenvolvimento do presente projeto se dará por meio de atividades semanais que permitirão a imersão
na literatura pertinente, a discussão dessa. Em seguida, os discentes, sob supervisão dos professores
envolvidos, partilharão o conhecimento atualizado com profissionais de saúde alvo da extensão, por meio
de exposição dialogada, com vistas ao compartilhamento de conhecimentos teóricos e práticos.
Posteriormente, a partir das demandas do serviço, ocorrerá o planejamento das ações para implementar o
PE nos serviços de saúde.
Destarte, no primeiro momento os participantes do projeto deverão realizar um diagnóstico situacional e
levantar junto à equipe gestora do hospital as demandas e principais necessidades de formação
continuada para dar suporte ao processo de implementação de uma assistência sistematizada. Em
seguida, será realizado levantamento bibliográfico sobre a temática em estudo, escolhendo as melhores
evidências para instrumentalizar a equipe de execução da ação a fornecer a melhor formação aos
profissionais envolvidos. Após discussão em grupo, os discentes prepararão as ações de educação
permanente, com a escolha de metodologias ativas eficazes para tanto. Após a troca de experiencias e
atualização sobre o tema, o grupo deverá planejar como implementar o conhecimento adquirido na prática
clínica, envolvendo cada contexto clínico presente na formação. Quanto aos recursos audiovisuais,
utilizar-se-á data show, som, vídeos, materiais para a realização de simulação clínica, dentre outros de
acordo com a disponibilidade do material.
As atividades educativas serão desenvolvidas uma vez ao mês pela coordenadora do projeto, docentes e
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discentes do curso de Enfermagem da UERN e serão realizadas no Hospital Regional do Seridó, em
Caicó-RN. Os materiais utilizados nas atividades já estão disponíveis no Campus, não sendo necessária a
obtenção de recursos para a realização dos mesmos. Para iniciar as atividades educativas serão
marcadas reuniões com a equipe gestora do hospital, a qual fará parte da equipe executora do presente
projeto de extensão.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A atividade extensionista proposta valoriza a tríade ensino-pesquisa-extensão na medida em que aproxima
o discente da comunidade. Ainda, incentiva a pesquisa científica pelos participantes para a discussão em
grupo a fim de trocar e produzir novos conhecimentos, uma vez que os discentes terão maiores
oportunidades de vivenciar questões na prática, as quais serão incentivadas respostas a partir da
realização de pesquisas científicas. Além disso, proporciona aproximação com o ensino tendo em vista
que os participantes irão desenvolver encontros expositivos dialogados para a troca de conhecimentos
com os profissionais do serviço, além de planejar as atividades educativas lúdicas e colocá-las em prática
no campo proposto.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A avaliação se dará pela consulta ao público antes e após a realização das atividades educativas.  

Pela Equipe
A avaliação do projeto será contínua através da discussão semanal sobre o tema que será abordado com
o público-alvo e elaboração de relatórios individuais pelos participantes.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

GARCIA, T. R.; NÓBREGA, M. M. L. Processo de enfermagem: da teoria à prática assistencial e de
pesquisa. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 13, n. 1, p. 188193, jan/mar 2009.
HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S. NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions & Classifications,
2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018.
MENDES, M.A.; BASTOS, M.A.R. Processo de Enfermagem: seqüências no cuidar
fazem a diferença. Rev. Bras. Enferm., Brasília, v. 56, n. 3, p. 271-276, maio/jun.
2003.
TAKAHASHI, A. A. et al. Dificuldades e facilidades apontadas por enfermeiras de um hospital de ensino na
execução do processo de enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem. v. 21, n. 1, p. 32-8, 2008. 
TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. Sistematização da Assistência de Enfermagem: Guia Prático. 2
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 168p.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Artigo

      Descrição/Tiragem: 

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_de_encamin
Memorando de

encaminhamento
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ata_de_reuniao_31.10 Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Jéssica Dantas de Sá Tinôco 40 horas UERN 320 hrs
Coordenador, 

Gestor

Maria Isabel da Conceição Dias

Fernandes
40 horas UERN 160 hrs Membro

Renata Janice Morais Lima

Ferreira Barros
40 horas UERN 160 hrs Membro

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 160 hrs
Membro, 

Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 2 Curso UERN 160 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 3 Curso UERN 160 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 4 Curso UERN 160 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 5 Curso UERN 160 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 6 Curso UERN 160 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Nome Instituição Carga Função

Sebastião Caio dos Santos Dantas HRS 160 hrs Colaborador

Symara Cíntia Bezerra da Costa HRS 160 hrs Bolsista de Extensão

Coordenador:
Nome: Jéssica Dantas de Sá Tinôco
RGA:                   
CPF: 09699567465
Email: jessicadantas@uern.br
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84981898989

2.2 Cronograma de Atividades
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Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas/Mês
Responsável: Jéssica Dantas de Sá Tinôco (C.H. 32 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Renata Janice Morais Lima Ferreira Barros (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 16 horas/Mês)
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Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.
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Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 6 (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Sebastião Caio dos Santos Dantas (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: - Encontro 1: 4h para levantamento bibliográfico do assunto que será tratado na
atividade educativa/ação de implementação.
	- Encontro 2: 4h para discussão em grupo e junto à equipe gestora para
aprimoramento sobre a temática.
	- Encontro 3: 4h para planejamento e organização da atividade educativa/ação
de implementação.
- Encontro 4: 4h para a implementação da atividade em campo.


Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Symara Cíntia Bezerra da Costa (C.H. 16 horas/Mês)

Responsável Atividade
2020

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Jéssica Dantas de Sá Tinôco - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Maria Isabel da Conceição Dias Fernand...- Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Renata Janice Morais Lima Ferreira Bar...- Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 1 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 2 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X
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Aluno a ser selecionado 3 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 4 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 5 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 6 - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Sebastião Caio dos Santos Dantas - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

Symara Cíntia Bezerra da Costa - Encontro 1: 4h para levantamento bibliogr... - - X X X X X X X X X X

, 23/01/2020
Local Jéssica Dantas de Sá Tinôco

Coordenador(a)/Tutor(a)
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