
Relatório das atividades preceptoria CURES 2017/2018 

 

A preceptoria na CURES com os alunos de enfermagem do primeiro ao 

oitavo período, consiste em desenvolver atividades comunitárias que possam 

agregar conhecimento e vivência em saúde pública. Os alunos acompanham e 

participam efetivamente de procedimentos de coleta citológica oncótica, 

realizam visitas domiciliares em saúde, desenvolvem pesquisas de campo e 

realizam eventos em saúde, como palestras educativas e triagem, aferição de 

pressão e glicemia. 

Em novembro de 2017 foi realizado um evento em saúde do homem, 

onde alunos do primeiro ao oitavo período organizaram todos os passos a 

serem realizados, tivemos duas palestras de temas: Câncer de Próstata, 

Câncer de Pênis, realizadas por alunos do sexto e sétimo período. Aferição de 

pressão e glicemia com alunos do terceiro, quarto e quinto período e 

distribuição de panfletos e coletas de dados com os alunos do primeiro e 

segundo período. Houve muita interação entre a comunidade e os estudantes, 

onde tiveram a sensibilidade de avaliar os problemas existentes na 

comunidade e o interesse de promover futuras atividades que possam ajudar a 

prevenir doença e promover saúde. 

Contamos também com um café da manhã feito por nossos alunos. 

Segue em Anexo fotos do nosso evento: 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No mês de março 2018, promovemos o dia de saúde da mulher, onde 

alunos do primeiro ao oitavo período organizaram todos os passos a serem 

realizados, tivemos uma palestra de tema: A importância do exame preventivo, 

realizadas por alunos do sexto e sétimo período. Aferição de pressão e 

glicemia com alunos do terceiro, quarto e quinto período e distribuição de 

panfletos e coletas de dados com os alunos do primeiro e segundo período. 

Fizemos sorteios de alguns itens que foram doados e parcerias com 

cabelereiros, maquiadora, massagista, manicures, onde as participantes 

puderam se beneficiar dos serviços. Realizamos também parceria de interação 

com projeto flor da idade CURES, o professor de dança realizou atividades 

com bola e aula de dança de salão. Em seguida seguimos para um lanche 

organizado pelos alunos. Segue em anexo fotos do evento. 



















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21/02/2017 CURSO DE FARMÁCIA DA FACOL PROMOVE PROJETO DE 

EXTENSÃO NAS CASAS GERIÁTRICAS DE VITÓRIA 

  

 

    Estão abertas as inscrições para participar do Projeto de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade Escritor Osman da Costa Lins (FACOL), com o tema 

Flor da Idade, que vai ocorrer no período de março de 2017 a junho de 2017, 

nos Lares de Longa Permanência da cidade de Vitória de Santo Antão, 

Pernambuco (Casa dos Pobres e Lar São Francisco) e na Clínica Universitária 

de Reabilitação, Educação e Saúde (CURES) também localizado na mesma 

cidade. 

O objetivo do projeto é possibilitar a integração entre graduações da área 

de saúde da Faculdade Escritor Osman da Costa Lins, Lares de Longa 

Permanência e a CURES, bem como propiciar aos graduandos a ampliação do 

conhecimento nas interfaces entre a extensão, o ensino e a pesquisa, 

contribuindo para o fortalecimento da formação acadêmica mais integral do 

estudante de graduação, bem como da aproximação e diálogo entre a 

faculdade e a sociedade.Poderão participar do projeto de extensão alunos 

regularmente matriculados nos cursos de saúde da FACOL, dentre eles: 

Fisioterapia (6º ao 9º período), Farmácia (1 a 3º período), Enfermagem (5º 

período), Educação Física (4º ao 8º período), Odontologia (4º período) da 

Faculdade Osman Lins. Ao término do projeto os alunos extensionistas 

receberão certificado de participação. Confira as demais informações no edital 

01/2017. 



Processo de seleção dos alunos para o projeto 

 

Professora coordenadora do projeto para o curso de farmácia Msc. Viviane nogueira e 

alunos do curso de farmácia participantes do projeto. 

 



 

Professores dos cursos de farmácia, fisioterapia, enfermagem e educação física participantes 

do projeto 

 

 

 

Atuação dos alunos de Farmácia na triagem das prescrições em casa geriátricas. 

 



 

 


