
ATIVIDADES CURSO DE ENFERMAGEM 2019 01 -  

O Curso de Enfermagem oferece atividades aos seus estudantes, para estimular e promover as melhores estratégias de estudo:  
MONITORIAS, PROJETOS DE EXTENSÃO e INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 

 

AÇÃO PÚBLICO PERÍODO UNIDADE EM QUE 
SERÁ 

DESENVOLVIDO 

RESUMO 

MONITORIA: SAÚDE DO ADULTO Estudantes do curso de 
Enfermagem a partir do 
4º semestre 

 
 
 
18/03 a 
20/06/2019 

Asa Sul  Oferece estratégias de estudo, em grupo e individual, na área de Saúde do 
Adulto. 

MONITORIA: FUNDAMENTOS DE 
ENFERMAGEM 

Estudantes de 
Enfermagem a partir do 
2º semestre 

Asa Sul, Águas 
Claras e Asa Norte  

Oferece estratégias de estudo em grupo e individual, na área de 
Fundamentos de Enfermagem, com reforço em práticas no laboratório. 

MONITORIA: TRABALHO DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 

Estudantes de 
Enfermagem a partir do 
6º semestre 

Asa Sul, Águas 
Claras e Asa Norte 

Oferece orientações e práticas de busca de referências e métodos de 
pesquisa, para a construção do projeto e da pesquisa para o TCC. 

MONITORIA: ESTÁGIO Estudantes de 
Enfermagem a partir do 
5º semestre 

Asa Sul, Águas 
Claras e Asa Norte 

Oferece orientações  sobre as Atividades Práticas e Estágio Supervisionado 
regulamentares do curso de Enfermagem. 

PROJETO DE EXTENSÃO: Simulação 
realística 

(Profª Alexandra Martins e Fernanda 
Garcia) 

Estudantes de 
Enfermagem, Nutrição, 
Fisioterapia, Farmácia e 

Comunicação Social  

 
 

18/03 a 
12/12/2019 

 
 
Organização do 
professor com o 
grupo de alunos 
participantes. 

Oferece ambiente de aprendizado realístico em laboratório, desenvolvendo 
habilidades e competências de comunicação, liderança, administração  e 

colaboração durante a prática da simulação. 

PROJETO DE EXTENSÃO: Estratégias 
de promoção a saúde no contexto de 

recrudescência das infecções 
sexualmente transmissíveis  (Profª 

Thais Ranniele de Oliveira) 

Estudantes de todos os 
cursos e estudantes de 
escolas públicas do DF 

Oferece atividades para o aprendizado de técnicas de promoção da saúde 
coletiva e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis – palestras, 

oficinas, jogos educacionais. 

PROJETO DE EXTENSÃO: 
Oficinas de redação de trabalho 

científico (Prof. Érico Rosas) 

Estudantes dos cursos da 
área de saúde 

Oferece atividades de aprendizagem em metodologia científica,  
capacitação para a produção e apresentação do TCC. 

 



INICIAÇÃO CIENTÍFICA:  
O desenvolvimento de competências 
colaborativas em simulação realística 

uniprofissional e interprofissional: 
ensaio clínico randomizado. 
(Profª Alexandra Martins) 

 

 
 
 
 
 

Estudantes do curso de 
Enfermagem cursando 

entre o 2º e o 9º 
semestre 

 
 
 
 
 

20/03/2019 
a 

20/03/2020 

 
 
 
 
 
Atividades 
organizadas 
específicamente 
pelo grupo de 
pesquisa. 

Desenvolvimento de competências e habilidades para a pesquisa, incluindo a 
busca de referências, coleta e análise de dados, redação e submissão de 
artigos para publicação. 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA:  
Identificação da sintomatologia 

depressiva em universitários e seus 
fatores associados. 

(Profª Talita Raminelli da Silva) 
 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA:  
Anticoncepcional de emergência: 

conhecimento e uso entre 
estudantes universitários. 
(Profª Fernanda Garcia) 

 

 

 

 


