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Petrolina Salgueiro

I Fórum Brasileiro de Enfermagem Escolar inicia nesta quarta-feira (26)

Com o objetivo de capacitar prossionais para
uma melhor promoção à saúde de toda comunidade
acadêmica, bem como ajudar a enfrentar os desaos
trazidos pela Covid-19, no ambiente escolar, o
Instituto Federal do Sertão Pernambucano realizará o
I Fórum Brasileiro de Enfermagem Escolar, que inicia
nesta quarta-feira (26) e segue até a próxima sextafeira (28). O evento acontecerá totalmente on-line
por meio do canal do YouTube do IF Sertão-PE. A
iniciativa surgiu a partir de uma articulação entre
prossionais de enfermagem do IF Sertão-PE e de
diversas Instituições Federais de Ensino .
Para a enfermeira Marhla Assunção,

coordenadora do Comitê de Enfrentamento para
Ações de Prevenção e Controle da Covid-19 do IF
Sertão-PE e uma das organizadoras do encontro, o
atual contexto de pandemia tornou urgente
concretizar um evento virtual que fortaleça ações de
enfermagem na escola com base em evidências
cientícas e que proporcione intercambiar
experiências entre prossionais de saúde que atuam
em ambientes de ensino.
A programação do evento contará com
palestrantes de várias partes do país e pode ser
acessada completa na plataforma IFEventos.

Projeto do Comitê do IF Sertão-PE propõe medidas preventivas para carrinheiros
e vendedores ambulantes do Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)
O Comitê de Enfrentamento para Ações de
Prevenção e Controle da Covid-19 do IF Sertão-PE
deu início as primeiras ações para concretização do
projeto “Medidas Preventivas de Combate à Covid19, junto aos carrinheiros e vendedores ambulantes
no Mercado do Produtor de Juazeiro (BA)”, que será
coordenado e executado pelo Comitê nos próximos
meses.
O projeto visa realizar atividades de
intervenção no Mercado do Produtor, por meio de
orientações, distribuição de material educativo, além
de kit de higienização de mãos e de máscaras de
tecidos. A ação será destinada aos carrinheiros e
vendedores ambulantes do entreposto, a m de Neste mês, as representantes do Comitê, Marhla Assunção e Dionísia Santos,
ajudar a proteger esses trabalhadores e seus reuniram-se com o Diretor Executivo da Autarquia Municipal de
familiares, bem como auxiliar a interromper a cadeia Abastecimento (AMA), Auremilton Costa, responsável pela gestão do
Mercado, para apresentar o Projeto e traçar estratégias de execução
de transmissão da Covid-19.
Além dessa ação, o IF Sertão-PE está executando mais dez projetos,
Conra todos
coordenados por servidores de todos os campi do Instituto, através do edital nº
os
projetos
aqui:
10/2020, que selecionou iniciativas para enfrentamento da emergência de saúde
pública, nas áreas de Pesquisa, Extensão e Inovação. No total, quase 220 mil serão
investidos para combate à Covid-19. O orçamento foi conseguido por meio de
CLIQUE AQUI
recurso extraorçamentário, junto à Secretaria de Educação Prossional e
Tecnológica (Setec)/MEC.
CONVITE
O coletivo de Psicólogos do IF Sertão-PE convida toda comunidade acadêmica para participar do batepapo virtual intitulado ‘A Psicologia no contexto dos Institutos Federais: diálogos sobre transversalidades e
desaos que o caminho revela’, que acontecerá no dia 27 de agosto, às 9h, via Google Meet (
meet.google.com/obz-ujfn-got ). A ação será realizada em alusão ao Dia do Psicólogo e busca reetir sobre a
atuação da psicologia na interface da Educação Prossional e Tecnológica.

LEMBRETE
Os atendimentos psicológicos on-line continuam acontecendo, basta acessar e preencher o formulário
disponível em encurtador.com.br/kyEKZ
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