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Graduação em Enfermagem (2023)

Estácio FATERN - Campus Ponta Negra – Natal/RN

Monitor Acadêmico

Monitor responsável pelo laboratório da Faculdade Anhanguera, em auxiliar e ministrar

práticas de enfermagem aos graduandos da 1ª a 10ª fases, preparando-os para o campo

de estágio (Hospitais).

2018 – 2019

Estágio no HCTP 

Na Penitenciária Masculina de Florianópolis SC, que situa-se o Hospital de Custódia e

Tratamento  Psiquiátrico  (HCTP),  neste  contexto  os  detentos  são  pacientes  e  como

estagiário pude perceber logo ao entrar em contato com eles verificar um grande número

de obesos, devido a este fato,  foi  proposto fazer  um acompanhamento do estado de

saúde dos pacientes.  Dessa forma, trabalhamos em prol do exercício da cidadania dos

pacientes  internos,  bem como desenvolvendo sua autonomia  no que tange aos seus

cuidados  pessoais,  de  manutenção  da  vida  e  o  respeito  ao  outro. Além  disso,

trabalharemos  as  questões  cognitivo-afetiva-emocional,  por  meio  de  filmes,  rodas  de

mailto:sandrolpt@yahoo.com.br


conversa,  conversas  individuais,  saídas  terapêuticas,  trabalhos  em  grupos  e

outros. Nosso objetivo foi: Minimizar o sofrimento físico e mental dos pacientes; Diminuir

os custos da instituição, com cuidados e tratamentos, os quais podem ser reduzidos com

a prevenção; Prevenir diversos tipos de doenças, por meio de informações; Desenvolver

autonomia nos pacientes e garantir o direito à cidadania dos pacientes internos.

2019 – 2020

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO:

 Curso livre: Construindo uma Carreira de Sucesso 2017.

 Curso: Terapia a Vácuo, Novas Tecnologias, Bullying, Transgénero, Autismo, 

Gravidez na Adolescência Drogas Lícitas e Ilícitas 2017.

 Monitor Acadêmico de Enfermagem na Faculdade Anhanguera 2018 - 2019

 Semana da enfermagem: Os Desafios da Enfermagem para uma Prática com 

Equidade 2019.

 Curso: Leitura e Construção dos Sentidos 2019.

 Curso: Feridas Tudo que você Precisa Saber! Da Avaliação ao Cuidado 2020.

 Programa de Estágio Novos Valores na Modalidade Presencial 2019 - 2020.


