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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 3768.37.5687.09112019

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: ENSINO E TREINAMENTO DO SUPORTE BÁSICO DE VIDA NAS
ESCOLAS (Cópia) 22-10-2019

      Coordenador: Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes / 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: 18/12/2020

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 320 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão realizados 4 encontros mensais durante 10 meses, os quais
serão distribuídos em encontros para capacitação dos discentes de
enfermagem, planejamento das atividades de intervenção, convite
para as instituições participarem das ações, implementação das
atividades nas escolas, construção do relatório parcial e final,
construção de artigos para a apresentação no Salão de Extensão da
UERN.
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Assim, os discentes desenvolverão essas atividades em 4h
semanais, com 4 encontros por mês em 10 meses, totalizando 160h.

O coordenador do projeto além das atividades acima estipuladas
desenvolverá essas e outras atividades de planejamento e
orientação em 8h semanais, com 4 encontros por mês, totalizando
320h no ano.

      Periodicidade: Permanente/Semanal

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: As reuniões para capacitação, planejamento das intervenções,
construção do relatório parcial e final, dos artigos ocorrerão na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó/RN
Endereço: Avenida Rio Branco, 725, Centro.

A implementação das atividades sobre suporte básico de vida
ocorrerão nas escolas do município de Caicó.

Essas atividades ocorrerão nas quarta-feitas das 13:30 às 17:30.

      Período de Realização: A extensão ocorrerá entre 16/03/2020 a 18/12/2020.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O público alvo será estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas do município de Caicó.

      Nº Estimado de Público: 313

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 3 10 0 0 0 13

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 100 100

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 100 100

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 100 100

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 10 0 0 300 313

      Legenda:
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      (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

Escolas Estaduais de

Caicó

Escolas

Estadua

is de

Caicó

Externa à IES
Instituição Governamental

Estadual

As escolas estaduais

participarão disponibilizando o

espaço físico para as

atividades e o público alvo

para as ações.

Escolas Privadas de

Caicó.

Escolas

Privada

s.

Externa à IES
Organização de Iniciativa

Privada
Ouvintes.

Instituto Federal do Rio

Grande do Norte.
IFRN Externa à IES

Instituição Governamental

Federal
Ouvintes.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências da Saúde » Enfermagem » Enfermagem de Saúde Pública

      Área Temática Principal: Saúde

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Saúde Humana

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O projeto de extensão “Ensino e treinamento do suporte básico de vida nas escolas” objetiva promover
atividades educativas sobre as medidas de suporte básico de vida aos estudantes do ensino médio de
escolas públicas e privadas de Caicó/RN. As atividades serão executadas por discentes de enfermagem e
versarão sobre as medidas de suporte básico de vida em casos de parada cardiorrespiratória. Os
discentes de enfermagem serão capacitados sobre as medidas de suporte básico de vida, posteriormente,
a intervenção será planejada e executadas nas escolas. As intervenções serão realizadas da seguinte
maneira: 1º - Avaliação do conhecimento prévio: apresentação de um vídeo sobre um caso de parada
cardiorrespiratória e jogo avaliativo para verificar as atitudes do público diante do caso; 2º - Breve
exposição dialogada sobre a parada cardiorrespiratória e as medidas de suporte básico; 3º -
Demonstração em manequim sobre a sequência de medidas de suporte básico; 4º - Treinamento no
manequim sobre as medidas de suporte básico de vida; 5º - Avaliação final: jogo educativo
(quebra-cabeça) sobre suporte básico de vida. Esse projeto contribuirá para a capacitação de estudantes
de escolas públicas e privadas no que tange as medidas de suporte básico de vida, de modo a
instrumentalizá-los com o conhecimento necessário na vigência de uma parada cardiorrespiratória. Além
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de promover uma maior interação entre os graduandos de enfermagem e a comunidade escolar.

       Palavras-Chave:

Enfermagem, Educação em Saúde, Serviços de Saúde Escolar, Reanimação Cardiopulmonar

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A realização da presente proposta de extensão advém como uma necessidade da sociedade em treinar
indivíduos leigos sobre as medidas de suporte básico de vida em casos de parada cardiorrespiratória,
tendo-se em vista a sua alta prevalência, o quantitativo de mortes geradas e as sequelas ocasionadas
quando não são implementadas ações precoces até a chegada do socorro avançado. No cenário atual
percebe-se o quão deficitário é o ensino sobre essas medidas, principalmente nas escolas. Dessa forma,
instituir um projeto que vise a educação em saúde sobre essa temática subsidiará um avanço na educação
em saúde. Ademais, por meio do projeto se promoverá uma maior interação entre os graduandos de
enfermagem e a comunidade escolar, favorecendo a formação de um profissional crítico, reflexivo e
proativo.

      1.6.1 Justificativa

A parada cardiorrespiratória consiste na cessação das funções cardiovasculares e respiratórias de forma
abrupta, com comprovação a partir da palpação do pulso carotídeo, verificação da consciência e da
respiração. Essa condição configura-se como uma emergência e necessita de ações rápidas e eficazes,
caso contrário, poderá acarretar lesão cerebral irreversível ou morte cerebral (COSTA; LEITE; TIBÚRCIO,
2017). A lesão cerebral pode ocorrer após uma parada cardíaca devido aos efeitos da isquemia e
reperfusão. Em casos graves, pode levar à incapacidade permanente (WELBOURN; EFSTATHIOU, 2018).
A parada cardíaca súbita constitui-se na principal causa de morte (TAVARES; PEDRO; URBANO, 2016).
Estima-se que a incidência global de paradas cardíacas fora do hospital seja de 55 paradas por 100.000
pessoas/ano (BERDOWSKI et al., 2010). No Brasil, presume-se que esse total atinja, anualmente, por
volta de 200.000 paradas, com metade desses casos em ambientes extra hospitalares (GONZALEZ et al.,
2013).
Conforme autores, a maior parte das situações que desencadeiam a parada cardiorrespiratória ocorre no
ambiente extra hospitalar. Dessa forma, o cidadão comum é o primeiro a se deparar com a situação.
Embora seu papel seja limitado e temporário, é primordial iniciar o atendimento. Para tanto, deverá saber
avaliar rapidamente a situação e aplicar imediatamente as medidas de suporte básico de vida (TAVARES;
PEDRO; URBANO, 2016).
O suporte básico de vida pode ser definido como a manutenção da permeabilidade da via aérea, da
circulação e da respiração sem o uso de equipamento avançados. As manobras instituídas permitem um
fluxo de sangue pequeno, porém essencial, para manter a perfusão do coração e do cérebro. O objetivo
principal é permitir ganhar tempo até à chegada do serviço de saúde avançado (TAVARES; PEDRO;
URBANO, 2016). No Brasil, representado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Evidências sugerem que o início imediato do protocolo do suporte básico de vida aumenta a probabilidade
de sobrevivência da vítima (TAVARES; PEDRO; URBANO, 2016). Literatura destaca que quando a vítima
de parada possui um acesso precoce às manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o desfecho é
favorável. Assim, confirma que as manobras de suporte básico podem melhorar a sobrevida das vítimas
de parada (MORAIS; CARVALHO; CORREA, 2014).
Como na metade dos casos, a parada cardiorrespiratória ocorre em vias públicas, essa situação é
presenciada por pessoas leigas. Portanto, é imprescindível que esses indivíduos saibam como proceder
no atendimento até a chegada do SAMU (COSTA; LEITE; TIBÚRCIO, 2017). Nesse sentido, avulta-se
como necessária a capacitação da população leiga sobre como proceder nessas situações (MORAIS;
CARVALHO; CORREA, 2014).
Nessa perspectiva, destaca-se como instituição importante para treinamento e capacitação, as escolas. A
American Heart Association recomenda a incorporação do ensino sobre suporte básico de vida nas
escolas, uma vez que ao longo do tempo as crianças/adolescentes com formação em reanimação
contribuem significativamente para o aumento de adultos com formação em suporte básico de vida na
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comunidade (CAVE et al., 2011). Maconochie, Bingham e Simpson (2007) defendem que a implementação
do ensino sobre o suporte básico de vida nas escolas deverá ter uma duração mínima de 3 horas por ano
letivo.
Embora reconhecido como importante e até já recomendado como parte obrigatória do currículo escolar, o
ensino de suporte básico de vida ainda não foi implementado no ensino médio na maioria dos países, pois
não existe uma legislação que assegure o treinamento compulsório desse assunto nas escolas
(FERNANDES et al., 2014). Fernandes et al. (2014) comprovou em seu estudo que antes do treinamento,
a maioria dos estudantes tinha um conhecimento insuficiente sobre o suporte básico de vida, entretanto,
após o curso, observou-se uma melhora significativa no aprendizado desses estudantes. Sugere como
conclusão que a incorporação definitiva do ensino sobre o suporte básico de vida no currículo do ensino
médio das escolas públicas e privadas em todo país.
Diante do exposto, verifica-se como relevante a incorporação de uma ação de extensão oferecida pela
UERN e implementada pelos discentes do curso de enfermagem da UERN de Caicó às escolas públicas
de ensino médio do referido município, com vistas a capacitar esse público no que tange as medidas de
suporte básico de vida, de modo a instrumentalizá-los com o conhecimento necessário na vigência de uma
parada cardiorrespiratória. 
A oferta dessa ação de extensão poderá contribuir não somente para as escolas alvo da ação, também
colaborará com a formação dos discentes do curso de enfermagem da UERN/Caicó, na medida em que
esses serão capacitados sobre o assunto. Nesse aspecto, estudo desenvolvido com discentes de cursos
da área da saúde (enfermagem, educação física, fonoaudiologia e fisioterapia), verificou que havia
conhecimento insuficiente sobre suporte básico de vida. Esse fato pode comprometer o socorro prestado,
acarretando prejuízos ao atendimento prestado (SILVA et al., 2017).
Portanto, além de contribuir com a comunidade, e capacitar os discentes de enfermagem para a temática,
o projeto pretende estimular a interação dos discentes do curso de enfermagem da UERN/Caicó com a
comunidade.

      1.6.2 Objetivos

OBJETIVO GERAL
- Promover atividades educativas sobre as medidas de suporte básico de vida aos estudantes do ensino
médio de escolas públicas e privadas de Caicó/RN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reforçar e/ou qualificar o ensino sobre suporte básico de vida aos discentes do curso de enfermagem da
UERN/Caicó;
- Viabilizar aos estudantes de ensino médio treinamento sobre as principais medidas a serem tomadas em
casos de parada cardiorrespiratória, tornando-os aptos a prestarem atendimento pré-hospitalar básico;
- Promover a interação entre discentes do curso de enfermagem da UERN e a comunidade escolar;
- Contribuir para a educação em saúde da comunidade;
- Fomentar pesquisas sobre o assunto.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

A população alvo da proposta de extensão será constituída por estudantes do ensino médio de escolas
públicas e privadas situadas em Caicó/RN. Pretende-se realizar atividades educativas voltadas para esse
público. Essas atividades serão supervisionadas e orientadas pelo professor proponente e executadas por
graduandos de enfermagem da UERN/Caicó. As atividades versarão sobre as medidas de suporte básico
de vida em casos de parada cardiorrespiratória. Serão desenvolvidas da seguinte maneira: 1º momento:
Avaliação do conhecimento prévio: apresentação de um vídeo sobre um caso de parada cardiorrespiratória
e jogo avaliativo para verificar as atitudes do público diante do caso; 2º momento: Breve exposição
dialogada sobre a parada cardiorrespiratória e as medidas de suporte básico; 3º momento: Demonstração
em manequim sobre a sequência de medidas de suporte básico; 4º momento: Treinamento no manequim
sobre as medidas de suporte básico de vida; 5º momento: Avaliação final: jogo educativo (quebra-cabeça)
sobre suporte básico de vida.
O projeto será realizado durante 10 meses e os encontros serão semanais. Para tanto, as atividades serão
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distribuídas da seguinte maneira: nos dois primeiros meses, os graduandos de enfermagem veteranos e
possíveis alunos novatos no projeto receberam treinamento sobre as medidas de suporte básico de vida
para a realização das atividades nas escolas. A capacitação será desenvolvida por meio de metodologias
ativas de ensino, como sala de aula invertida, rodas de conversa, aulas práticas em laboratório, vídeos,
jogos educativos, leitura de textos-base e visita ao Serviço Móvel de Urgência (SAMU). No terceiro mês os
graduandos se reunirão para planejarem as ações nas escolas e reunirem os materiais necessários.
Nesse período, os encontros serão realizados na própria UERN. Do quarto ao nono mês, a proposta será
implementada nas escolas. Serão escolhidas escolas estaduais, privadas e federais que contenham
alunos do ensino médio no universo de escolas existentes na cidade de Caicó/RN. Dessa forma, as
escolas contempladas serão convidadas a participar da ação, sendo obtida a anuência de cada uma. No
décimo mês do projeto, os graduandos de enfermagem se reunirão para a construção do relatório final do
projeto e artigo para publicação e/ou resumo para congresso.  
Os materiais a serem utilizados na atividade serão: Data/show, computador, manequim para treinamento
da ressuscitação cardiopulmonar, jogos educativos. Esses materiais são de uso comum no próprio campus
de Caicó/RN, não sendo necessária a sua aquisição. O manequim de ressuscitação será criado pelos
próprio estudante gerando um produto para a universidade.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

A proposta valoriza a tríade ensino-pesquisa-extensão uma vez que integra esses três campos basilares.
O ensino se insere na proposta na medida em que para a implementação da extensão os graduandos de
enfermagem serão capacitados sobre o suporte básico de vida e da mesma forma capacitarão os
estudantes das escolas. A extensão será a chave mestra da proposta, pois será executada uma
intervenção na comunidade em quase todo o período disponível do projeto, com vistas a fortalecer a
interação universidade-comunidade, além de possibilitar uma devolutiva para a sociedade sobre educação
em saúde. E a pesquisa também será contemplada na medida em que serão produzidos como frutos do
presente projeto de extensão um relatório parcial e final, artigos e resumos sobre as atividades, os quais
serão apresentados em congressos científicos, Salão de extensão e enviados a revistas com Qualis de
impacto nacional e internacional.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
A avaliação da proposta será realizada pelo público alvo após cada intervenção, sendo-lhes perguntado os
pontos positivos e negativos da intervenção.

Pela Equipe
A equipe avaliará as ações de extensão após cada intervenção nas escolas, com vistas a avaliar os pontos
que necessitam melhorar na ação.

      1.6.6 Referências Bibliográficas
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um problema de saúde pública? Qual a idade certa para iniciar? Revista Portuguesa de saúde pública, v.
34, n. 1, p. 101–104, 2016.
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1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Anais
Artigo
Jogo Educativo

      Descrição/Tiragem: Após a implementação das ações almeja-se a construção de um
artigo sobre a atividade e a construção de um resumo para
publicação em anais de congresso. Além disso, serão construídos
protótipos de manequim para a simulação da massagem cardíaca
em casos de parada cardiorrespiratória por meio de materiais
recicláveis, os quais serão doados para o laboratório de semiologia
e semiotécnica da enfermagem do Campus Caicó.

1.8 Anexos

Nome Tipo

ata_de_reuniao_31.10 Ata da reunião

memorando_de_encamin
Memorando de

encaminhamento
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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 60 hrs
Membro, 

Colaborador

Maria Isabel da Conceição Dias

Fernandes
40 horas UERN 120 hrs

Coordenador, 

Ministrante, 

Orientador

Renata Janice Morais Lima

Ferreira Barros
40 horas UERN 60 hrs

Membro, 

Colaborador

Roberta Kaliny de Souza Costa Dedicação exclusiva UERN 60 hrs
Membro, 

Colaborador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Aluno a ser selecionado 1 A Informar UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 2 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 3 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 4 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 5 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 6 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 7 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 8 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Aluno a ser selecionado 9 Curso UERN 60 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes
RGA:                   
CPF: 05586562421
Email: isabeldfernandes@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84996189723

Orientador:
Nome: Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes
RGA:                   
CPF: 05586562421
Email: isabeldfernandes@gmail.com
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Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84996189723

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Colaborar no curso de capacitação para os discentes de graduação cadastrados
na proposta, sobre as medidas de suporte básico de vida; Colaborar no
planejamento da ação de extensão; Colaborar na implementação e supervisão
da ação de extensão nas escolas; Colaborar na revisão do relatório final, artigo e
resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Roberta Kaliny de Souza Costa (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Colaborar no curso de capacitação para os discentes de graduação cadastrados
na proposta, sobre as medidas de suporte básico de vida; Colaborar no
planejamento da ação de extensão; Colaborar na implementação e supervisão
da ação de extensão nas escolas; Colaborar na revisão do relatório final, artigo e
resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Renata Janice Morais Lima Ferreira Barros (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Colaborar no curso de capacitação para os discentes de graduação cadastrados
na proposta, sobre as medidas de suporte básico de vida; Colaborar no
planejamento da ação de extensão; Colaborar na implementação e supervisão
da ação de extensão nas escolas; Colaborar na revisão do relatório final, artigo e
resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Jéssica Dantas de Sá Tinôco (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 1 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.
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Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 2 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 3 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 4 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 5 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

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

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 7 (C.H. 6 horas/Mês)

Defina o texto para impressão - Página 11 de 13



Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 8 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Participar do curso de capacitação sobre as medidas de suporte básico de vida;
Planejar a ação de extensão; Implementar a ação de extensão nas escolas;
Construir o relatório parcial e final, artigo e resumos sobre a proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 6 Horas/Mês
Responsável: Aluno a ser selecionado 9 (C.H. 6 horas/Mês)

Atividade: Subsidiar curso de capacitação para os discentes de graduação cadastrados na
proposta, sobre as medidas de suporte básico de vida; Planejamento e
supervisão da ação de extensão; Implementação e supervisão da ação de
extensão nas escolas; Revisão do relatório final, artigo e resumos sobre a
proposta.

Início: Mar/2020 Duração: 10 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes (C.H. 12 horas/Mês)

Responsável Atividade
2020

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

Roberta Kaliny de Souza Costa Colaborar no curso de capacitação para os d... - - X X X X X X X X X X

Renata Janice Morais Lima Ferreira Bar...Colaborar no curso de capacitação para os d... - - X X X X X X X X X X

Jéssica Dantas de Sá Tinôco Colaborar no curso de capacitação para os d... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 1 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 2 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 3 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 4 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 5 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 6 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 7 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 8 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Aluno a ser selecionado 9 Participar do curso de capacitação sobre as... - - X X X X X X X X X X

Maria Isabel da Conceição Dias Fernand...Subsidiar curso de capacitação para os disc... - - X X X X X X X X X X
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, 23/01/2020
Local Maria Isabel da Conceição Dias Fernandes

Coordenador(a)/Tutor(a)
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