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Apresentações de trabalho da graduação 

 

Quarta-feira, 15 de maio de 2019 

 

Sala 1  

Horário Título 

8:15h Cuidando da criança com hidronefrose, obstrução da junção ureteropélvica e estenose congênita da 
artéria renal: relato de experiência  

8:35h Educação em saúde na sala de espera em um hospital oncológico: relato de experiência  

8:55h Vacinação contra a Influenza em idosos institucionalizados: relato de experiência  

9:15h A contribuição da Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade (LAMFAC) na formação dos 
graduandos: relato de experiência  

9:35h Intervalo 
9:55h Projeto Olho Vivo: testando a acuidade visual e o emprego do lúdico na promoção de saúde visual de 

escolares com doença falciforme  

10:15h Validação do diagnóstico de enfermagem Risco de Termorregulação Ineficaz em Pacientes de Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal: resultados parciais  

10:35h  Projeto Olho Vivo: ações para melhoria da saúde visual do escolar  
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Sala 3 

Horário Título 

8:15h Análise da atividade cicatrizante de biomateriais em modelo experimental em camundongos: relato de 
experiência em iniciação científica  

8:35h Conferência Municipal de Saúde: a experiência da participação social no combate à tuberculose, luta pela 
democracia e direito à saúde dos usuários do SUS  

8:55h Ações educativas sobre a conscientização da tuberculose no município de Juiz de Fora: relato de 
experiência  

9:15h Análise do processo de humanização e do relacionamento interpessoal em enfermagem: uma reflexão 
sobre a literatura 

9:35h Intervalo 

9:55h A importância da atuação interprofissional na estratégia de saúde da família (ESF) 

10:15h Hanseníase: oficina sobre exame dermato-neurológico como proposta de intervenção para educação 
permanente na atenção primária à saúde  

10:35h Formação de habilidades e competências na vivência da gestão da atenção primária à saúde: relato de 
experiência 
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Sala 5 

Horário Título 

8:15h A importância do atendimento domiciliar eficaz para a população idosa cadastrada na estratégia da 
saúde da família 

8:35h Monitoria acadêmica na disciplina de Introdução à Enfermagem: relato de experiência  

8:55h A dimensão do educar na percepção dos enfermeiros da atenção básica  

9:15h Avaliação do clima de segurança em um hospital de ensino da zona da mata mineira 

9:35h Intervalo 

9:55h Atividades educativas sobre higiene das mãos para visitantes e pacientes em um hospital oncológico: 
relato de experiência  

10:15h Avaliação da satisfação dos profissionais de enfermagem com o cargo e profissão e intenção de deixar o 

emprego em um hospital de Minas Gerais  
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Sala 7 

Horário Título 

8:15h Educação e promoção do autocuidado de idosos residentes em instituição de longa permanência: um 
relato de experiência 

8:35h O uso da tecnologia na gerência do cuidado de enfermagem 

8:55h Grupo de estudos e pesquisa avançada em Enfermagem sob a perspectiva da graduação: um relato de 
experiência 

9:15h A roda de conversa com gestantes: relato de experiência 

9:35h Intervalo 

9:55h Ensino de primeiros socorros na educação básica: um estudo preliminar 

10:15h Roteiro de supervisão em Enfermagem aplicado  à CME: relato de experiência 

10:35h A atuação da enfermagem na garantia da integralidade e equidade em pacientes portadores de doença 
renal crônica: uma reflexão da literatura 

 


