
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

SEMESTRE 2020.1

CAMPUS:
PESQUEIRA

COORDENAÇÃO:
BACHARELADO EM ENFERMAGEM

PROFESSOR: 
LUANNA DOS SANTOS ROCHA

GRUPO
IV

REGIME DE TRABALHO:
(  ) 20h (   ) 40h    (X) DE

AS CARGAS HORÁRIAS DEVERÃO SER INFORMADAS EM HORAS DE 60 MINUTOS

ATIVIDADES DE ENSINO (Listar disciplinas ministradas, orientações a alunos concluídas no 
decorrer do semestre ou em andamento, horários disponibilizados para o atendimento a 
alunos  e demais atividades de ensino descritas no PIT)

COMPONENTES CURRICULARES CURSO

C.H. TOTAL 
DO 

COMPONENT
E

C.H. 
SEMANAL

C.H. de 
PREPARAÇÃO 

DE AULAS

Programa Tutorial VI (Anexo 1) Enfermagem 27h 1,5h 1,5h
Optativa II – Seminários temáticos 
III: Tópicos avançados em 
serviços de alta complexidade 
(Anexo 2)

Enfermagem 27h 1,5h 1,5h

Revisão em saúde da mulher 
(Plano de Ensino – módulo VI) 
(Anexo 3)

Enfermagem 18h 1h 1h

SUBTOTAL 72h 4h 4h

ATIVIDADE (apoio ao ensino) C.H. Semanal
Colegiado do curso de Enfermagem (Anexo 4) 1h
Orientação de 8 (oito) trabalhos de TCC:

Concluídas: Maíla e Alexssandra (defesa em 17/07/2020) (Anexo 5);
Em andamento: Valdiene  e  Lucielly  (módlo  X)  (anexo  6);  Pedro  Henrique 
(anexo 7); Iandra (anexo 8); Mª Eduarda e Poliana (módulo VIII) (anexo 9); 
Gennycarla e Mª Letícia (anexo 7); Giovana (anexo 7); e Allana e Fernanda 
(módulo VI) (anexo 7).

8h
(1h por 

trabalho)

Coordenação e participação em banca avaliadora para integralização do curso de 
enfermagem dos estudantes do módulo X (Item:  Participação em comissão de 
orientação para elaboração, redação, revisão e avaliação de relatórios de estágio 
supervisionado) (Anexo 10)

2h

Organização  da  Semana  de  Enfermagem  (construção  de  material  didático, 
organização do AVA e participação nos fóruns) (Anexo 11)

1h

SUBTOTAL 12h

ATIVIDADES  DE  PESQUISA (Relatar  o  andamento  dos  projetos  e  demais  atividades  de 
pesquisa aplicada listadas no PIT. No caso de projetos, indicar o cronograma de execução 
(prazos atuais) e as atividades desenvolvidas no decorrer do semestre)

ATIVIDADE C.H. Semanal
Atuação como avaliador ad hoc para emissão de parecer na REUFPI (2 artigos) 
(anexo 12)

1h

Atuação como avaliador  para emissão de parecer  no I  CONAIS (4  trabalhos) 
(anexo 13)

2h

Elaboração/publicação de capítulo de livro: “Graus de dependência, cuidados de 
enfermagem de idosos institucionalizados e atenção básica em saúde” (anexo 14)

2h

Publicação  de  artigo  (em  revista  indexada):  “Assistência  de  enfermagem  ao 
recém-nascido de mãe hiv positivo em alojamento conjunto” (anexo 15)

2h
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Publicação de artigo (em revista indexada): “Assistência de enfermagem prestada 
a uma mãe hiv+ na estratégia de saúde da família: um relato de experiência”  
(anexo 16)

2h

Orientação de artigos (apresentados como resumos expandidos): “Administração 
de medicamentos por  via  subcutânea:  uma revisão integrativa da literatura”  e 
“Análise dos benefícios da técnica ventroglútea na assistência de enfermagem” 
(anexo 17)

1h

SUBTOTAL 10h

ATIVIDADES  DE  EXTENSÃO  (Relatar  o  andamento  dos  projetos  e  demais  atividades  de 
extensão listadas no PIT. No caso de projetos ou programas, indicar o cronograma de 
execução (prazos atuais) e as atividades desenvolvidas no decorrer do semestre.)

ATIVIDADE
Coordenação/orientação do Projeto “Educação em Saúde e o Lúdico: Estratégias facilitadoras do 
ensino-aprendizagem com mulheres em idade reprodutiva”. CH/semanal: 4h. Atividades 
desenvolvidas: revisão da literatura sobre a temática, adaptação da proposta inicial à realidade 
remota, contato com os parceiros institucionais (escolas de ensino médio), planejamento e 
execução de atividade educativa em saúde (virtual), construção de material didático virtual. (anexo 
18)
Colaboração no Projeto “Ações educativas para prevenção e controle de transtornos mentais em 
mulheres no ciclo gravídico-puerperal”. CH/semanal: 1h. Atividades desenvolvidas: revisão da 
literatura sobre a temática, adaptação da proposta inicial à realidade remota, contato com os 
parceiros institucionais (unidades de saúde da família da zona rural), construção de material didático 
virtual. (anexo 19)
Formulação do Curso de Extensão “Violência doméstica”, junto aos campus Abreu e Lima e Belo 
Jardim, a ser orfertado em parceria com o projeto “Mãos solidárias”, tendo como público-alvo os 
Agentes Comunitários de Saúde de bairros periféricos de Recife e cidades circunvizinhas. 
CH/semanal: 1h. Atividades desenvolvidas: planejamento em grupo (professores dos cursos de 
enfermagem dos campus Abreu e Lima + Belo Jardim + Pesqueira) da proposta a ser submetida a 
reitoria, construção dos subprojetos (Pesqueira: Violência doméstica contra a criança e o 
adolescente), submissão do projeto geral à reitoria. (anexo 20)
Carga horária semanal total = 6h

ATIVIDADES  ADMINISTRATIVO-PEDAGÓGICAS  (Descrever  as  principais  atividades 
desenvolvidas na gestão institucional do IFPE de acordo com a função; ou atividades em 
comissões/fiscalizações realizadas no decorrer do semestre de acordo com o PIT)

ATIVIDADE C.H. Semanal
Presidência da Comissão de Estágio, do curso de Enfermagem (anexo 21) 2h
Vice-coordenação do curso de Enfermagem (anexo 4) 1h
Construção do “Procedimentos de isolamento e de sanitização de ambientes das 
Instalações internas do IFPE com suspeita de contaminação - Nº 09” (Portaria nº 
773 de 04 de agosto de 2020 - Convalida trabalho realizado na criação dos 
Protocolos de Segurança do IFPE). (anexo 22)

0,5h

Participação no GT de estágio na área de saúde (cursos da área de saúde + 
Proden + Proext) (anexo 23)

0,5h

Total 4h

COMPLEMENTO / OBSERVAÇÕES
1) Em virtude da suspensão das atividade presenciais impostas pela Pandemia de COVID-19, os 

componentes curriculares a seguir referidos (todos com carga horária prática) foram suspensos, 
não  sendo  concluída  a  oferta  no  semestre  vigente  (2020.1):  “Assistência  de  Enfermagem 
Sistematizada à Mulher nas Intervenções Gineco-Obstétricas”, “Semiologia e Semiotécnica IV”, 
“Práticas  Interdisciplinares  /  Interação  Ensino,  Serviço,  Comunidade  VI”,  “Estágio  Curricular 
Supervisionado na Rede de Atenção Primária II” e Estágio Curricular Supervisionado na Rede de 
Atenção Secundária e Terciária”.
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2) Os componentes curriculares “Programa Tutorial VI” e “Optativa II – Seminários temáticos III –  
Tópicos avançados em serviços de alta complexidade” foram desenvolvidos presencialmente até 
13/03/2020, sendo finalizados na forma remota (atendendo as recomendações institucionais). 

3) Participação em atividades de formação/atualização (cargas horárias não computadas no PIT e 
RAS):  “Curso livre -  Metodologia da Pesquisa Científica 1ª oferta MOOC” (Fiocruz),  “Curso - 
Fundamentos  para  o  exercício  de  parecerista  ad  hoc”  (REUFPI),  “II  Seminário  Regional  de 
Enfermagem Obstétrica no Norte de Minas” (UNIMONTES), “Formação Básica do Moodle para 
Professores” (IFPE), “I Seminário Virtual da UFRPE: Desmistificando o processo de aprendizado 
on line” (UFRPE). Cursos de capacitação do IFPE e reuniões com a DENS (anexo24)

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA

AULAS
PREPARAÇÃO DE 

AULAS

APOIO 

AO 

ENSINO

PESQUISA EXTENSÃO
ADMINISTRATIVO 

PEDAGÓGICO
TOTAL/SOMA

4h 4h 12h 10h 6h 4h 40h

_________________     ________________      _______________ 
                 DOCENTE                                 COORDENAÇÃO                       DEPARTAMENTO

_________________     ________________    ________________ 
    DIREÇÃO DE PESQUISA               DIREÇÃO DE EXTENSÃO            DIREÇÃO DE ENSINO          
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ANEXOS 

Abaixo estão apresentados os anexos comprovatórios das atividades desenvolvidas durante 
o ensino remoto. Os mesmos estão organizado conforme ordem de indicação no Relatório 
acima descrito. Apresentam-se na forma de “print” de telas nos sistemas Google Classroom, 
Google E-mail (Gmail), Google drive, Portarias institucionais, Certificados e Declarações.

Anexo  1  –  Ambiente  virtual  via  Google  Classroom  do  componente  curricular 
“Programa Tutorial VI”.
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Anexo 2 – Ambiente virtual via Google Classroom do componente curricular “Optativa 
II – Seminários temáticos III: Tópicos avançados em serviços de alta complexidade”.
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Anexo 3 – Ambiente virtual  via Google Classroom “Revisão em saúde da mulher” 
(Plano de Ensino – módulo VI).
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Anexo 4 – Comprovação para Colegiado de Enfermagem e Vice-coordenação de curso 
-  Portaria  IFPE/DGCP  n°  29,  de  11/02/2020  e  atas/frequência  das  reuniões  do 
Colegiado.
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Anexo 5 – Ata de defesa e Print da tela da sala virtual do TCC das estudantes Maíla 
Bezerra e Alexssandra Vieira.
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Anexo 6 – Ata de reuniões de Colegiado de curso, com registro de orientações de TCC 
das estudantes Valdiene e Lucielly Keila.
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Anexo 7 – Ata da Reunião de Colegiado de curso, com registro de orientações de TCC 
dos  estudantes  Pedro  Henrique;  Gennycarla  e  Maria  Letícia;  Giovana;  e  Allana  e 
Fernanda.
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Anexo 8 – Ata de reuniões de Colegiado de curso, com registro de orientações de TCC 
da estudante Iandra Rodrigues.
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Anexo 9 – Ata de reuniões de Colegiado de curso, com registro de orientações de TCC 
das estudantes Maria Eduarda e Poliana.
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Anexo 10 – Coordenação e participação em banca avaliadora para integralização do 
curso de enfermagem dos estudantes do módulo X.
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Anexo 11 – Organização da Semana de Enfermagem (construção de material didático, 
organização do AVA e participação nos fóruns).
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Anexo 12 - Atuação como avaliador ad hoc para emissão de parecer na REUFPI.

21



Anexo 13 – Avaliador para emissão de parecer no I CONAIS.   
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Anexo  14  -  Elaboração/publicação  de  capítulo  de  livro:  “Graus  de  dependência, 
cuidados de enfermagem de idosos institucionalizados e atenção básica em saúde”. 
Disponível em: https://conhecimentolivre.org/ebook/enfermagem-a-ciencia-da-vida/
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Anexo 15 - Publicação de artigo (em revista indexada): “Assistência de enfermagem 
ao  recém-nascido  de  mãe  hiv  positivo  em  alojamento  conjunto”.  Disponível  em: 
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/8866/7593
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Anexo 16 - Publicação de artigo (em revista indexada): “Assistência de enfermagem 
prestada a uma mãe hiv+ na estratégia de saúde da família: um relato de experiência”. 
Disponível  em: 
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BJHR/article/view/8869/7592
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Anexo  17  -  Orientação  de  artigos  (apresentados  como  resumos  expandidos): 
“Administração  de  medicamentos  por  via  subcutânea:  uma revisão  integrativa  da 
literatura”  e  “Análise  dos  benefícios  da  técnica  ventroglútea  na  assistência  de 
enfermagem”. 
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Anexo  18  - Coordenação/orientação  do  Projeto  “Educação  em Saúde  e  o  Lúdico: 
Estratégias  facilitadoras  do  ensino-aprendizagem  com  mulheres  em  idade 
reprodutiva”.
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Anexo 19 - Colaboração no Projeto “Ações educativas para prevenção e controle de 
transtornos mentais em mulheres no ciclo gravídico-puerperal”.
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Anexo  20  -  Formulação  do  Curso  de  Extensão  “Violência  doméstica”,  junto  aos 
campus Abreu e Lima e Belo Jardim. 
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Anexo 21 - Presidência da Comissão de Estágio, do curso de Enfermagem.
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Anexo  22  -  Construção  do  “Procedimentos  de  isolamento  e  de  sanitização  de 
ambientes das Instalações internas do IFPE com suspeita de contaminação - Nº 09”. 
Disponível  em:  https://www.ifpe.edu.br/o-ifpe/institucional/atos-administrativos/
portarias-publicadas-em-05-08-2020.pdf
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Anexo 23 - Participação no GT de estágio na área de saúde (cursos da área de saúde + 
Proden + Proext). 
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Anexo 24 – Certificados de participação em cursos de formação/atualização (carga 
horária não computada no RAS).
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