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EDITAL PARA A SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
“ANJOS DA ENFERMAGEM”
O que são os “Anjos de Enfermagem”
Esse trabalho voluntário tem o objetivo de trazer alegria para o ambiente hospitalar mudando a
visão de que o processo de doença tem que está em “isolamento”. Os voluntários irão levar a
diversão e alegria para crianças e adultos, desenvolvendo a criatividade e o cuidado e a
dedicação com crianças, adultos e idosos.
De acordo com o presidente do COFEN, “A colaboração entre profissionais da saúde e o
empoderamento dos mesmos é peça fundamental para seguir com a promoção da saúde”. Esse
projeto também tem o intuito de mostrar que os trabalhos dos voluntários da enfermagem é
construir pontes de colaboração, interação, e conexão com os acadêmicos da enfermagem e
demais áreas da saúde, mostrando que a parceria além de auxiliar na troca de aprendizado,
mostra que sem união e sem trabalho em equipe, não nos leva ao sucesso.
Não se pode esquecer que para seguirmos em frente temos que ter amor, responsabilidade,
comprometimento, cuidado e paciência. Tendo como missão a transformação na vida das
pessoas, trazendo alegria aos pacientes e aos estudantes de enfermagem em formação.
Atividades previstas: Músicas, danças, cantigas, interpretações, brinquedo terapêutico, jogos
com aprendizado, campanha de coletas nas comunidades (cestas básicas, itens de higiene,
brinquedos), atividades educativas.
Duração: 2018
Coordenação: Prof. Ceanny Formiga, prof. Karollyne Bonfim, prof. Jonalba Mendes, prof. Ana
Maria Dias, prof. Adriana Barros, prof. Joélio Pereira.
Número de vagas: 20 alunos
Critérios para a participação: Alunos regulamente matriculado no curso de Enfermagem da
FAESF.
Inscrições: devem ser realizadas nos dias 16 até 19 de abril de 2018 com os alunos do 3º
Bloco de enfermagem na entrada da FAESF.
Seleção: Os alunos inscritos serão convocados para uma entrevista com data prevista para 20
de abril em local a e horário a definir.
Atividade com participação voluntária. Se entregará certificado ao finalizar o projeto
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