
 

 
 
 

I Semana Nacional da Cruzeiro Sul 
XIII Semana de Enfermagem do Unipê 

80ª Semana Brasileira de Enfermagem Integrada - ABEN 
 
 

 

 

 

INSCRIÇÕES EM: UNIPE.EDU.BR. 

LOCAL: Auditório do Unipê e EVA. 

INFORMAÇÕES: (83) 2106-9233 / (83) 99936-0626  

DATA: 13 a 15/05 de 2019. 

HORÁRIO: 08h00 às 22h00. 

 
SOBRE O EVENTO 

A Semana de Enfermagem do Unipê chega em sua 13ª edição, e estamos aqui para 
ressaltar o nosso comprometimento com a enfermagem brasileira e pôr ao alcance de 

forma ética debates que enobreça a ciência do cuidar. 

 

TEMA CENTRAL 

“Os Desafios da Enfermagem para a Prática com Equidade” 

 

SEMANA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM 

A Semana Brasileira de Enfermagem é promovida pela Associação Brasileira de 
Enfermagem Nacional, suas Seções, Regionais e Núcleos. Neste ano, as mobilizações 

da SBEn ocorrerão nos dias 12 a 20 de maio de 2019, em todo território nacional. 

 



 

Confira abaixo a programação da 13ª Semana de Enfermagem do Unipê: 

 

DIA 13/05 – Segunda-Feira 

Auditório do Unipê – Movimento Artístico: (Kenny Oliver). 

(08h) –  Abertura Oficial. 

Mesa-redonda: “Os Desafios da Enfermagem para a Prática com Equidade” 

Mediador: Prof. Dr. João Batista Rodrigues de Albuquerque, enfermeiro, doutorando, 
coordenador da pós-graduação de enfermagem em terapia intensiva do Unipê, mestre 
em terapia intensiva e professor do Unipê.  

 Dra. Renata Ramalho da Cunha Dantas (Presidente do COREN – PB).  

 Dr. Ronaldo Miguel Bezerra (Representante do COFEN).  

 Drª Lenilma Bento de Araújo Meneses (Presidente da ABEn PB).  

 Representante da Secretária de Estado da Saúde da Paraíba.  

__________________________Intervalo 15 minutos__________________________ 

 
(10h30) – Palestra: Enfermagem para a prática com equidade, por Uberlandia Islandia 

Barbosa Dantas, enfermeira, mestre em cuidado em enfermagem e saúde pelo programa 

de pós-graduação em enfermagem da UFPB e professora do Unipê.  

 

(13h) – Minicursos 

 Sala de vacina (Prof. Gabriela Lisieux). 

 SAE – anotações de enfermagem (Prof. Ronny Anderson).  

 Prescrições de medicamentos por enfermeiro na atenção básica (Prof. Danielle 
Rodrigues). 

 Rejuvenescimento facial com utilização de procedimentos minimamente invasivos 

(Prof. Brígida Karla). 

 Hemodiálise: a importância da assistência de enfermagem (Prof. João 
Rodrigues). 

 Métodos naturais de contracepção e concepção (Prof. Luanna Braga).  

 Identificação anatômica em exames de imagens (Liga Acadêmica de Anatomia 
Haroldo Diniz - LAAHD). 



 

 Anatomia palpatória e exame físico (Liga Acadêmica de Anatomia Haroldo 
Diniz - LAAHD).  

 As inscrições para os minicursos deverão ser realizadas na coordenação de 
enfermagem, e os interessados só poderão participar de uma das oficinas ofertadas. 
Será conferida certificação de 4 horas para cada curso. 

 

(17h) – COLACE 

 Aniversário do curso de enfermagem – despedida dos discentes concluintes 
2019.1.  
 

Auditório do EVA 

(18h40) – Palestra: Cuidados Paliativos se faz (com) paixão, por Glenda Agra, 
enfermeira, mestre, doutora em enfermagem (UFPB). 

(20h) – Palestra:  Manejo do paciente nas emergências e os desafios da educação nos 
dias atuais, por Prof. Diego Diniz, especialista em urgência e emergência.  

 

DIA 14/05 – Terça-Feira 

Auditório do Unipê 

(08h) – Palestra:  Enfermagem e empreendedorismo – por Mariana Pereira Gonsalves, 
enfermeira, mestra em Ciências das Religiões (UFPB), Atua como Enfermeira Obstetra, 
Homeopata, Doula, Terapeuta Auricular e Educadora Perinatal no Espaço de Práticas 
Integrativas Videira Semeando Vidas. Promove e Coordena Curso de Doulas.  

(09h) – Palestra:  Emergência Obstétrica, por Thaynara Ferreira Filgueiras, enfermeira, 
especialista, sob forma de residência em enfermagem Obstétrica e professora do Unipê. 

__________________________Intervalo 15 minutos__________________________ 

 

(10h) – Palestra: Emergências Pediátricas, por Thalys Maynnard Costa Ferreira, 
enfermeiro, mestrando em enfermagem pelo programa de pós-graduação em 
enfermagem (UFPB) e professor do Unipê.  

 (11h) – Palestra: Descomplicando Gasometria Arterial: do básico a alta performance, 
por Jairo Edielson Rodrigues Barbosa de Sousa, enfermeiro, mestre em enfermagem 
(UFPI).  

 

 

 



 

(13h) – Videoconferência  

Plataforma Blackboard  

 

Auditório do EVA 

Movimento Artístico 

(18h40) – Palestra: Como se tornar um profissional enfermeiro de sucesso, por Maria 
Adriana Barbosa de Souza, enfermeira, especialista em dermatologia, MBA em gestão 
empresarial pela FVG, Master Coach pelo IBC e Diretora Comercial da Cicatriza. 

(19h40) – Palestra: Morte encefálica e doação de órgãos e tecidos, por Késsya Mascena 
Gomes, enfermeira intensivista da Central de Transplante da Paraíba.  

(20h40) – Palestra:  Aspectos psicológicos envolvidos na doação de órgãos e tecidos 
para transplante (entrevista familiar), por Rita de Cássia Dias Calado, psicóloga da 
Central de Transplante da Paraíba. 

Apoio da Central de Transplante da Paraíba. 

 

DIA 15/05 – Quarta-Feira  

Auditório do Unipê 

(08h) – Movimento Artístico  

Mesa-redonda: “Uso Medicinal da Cannabis Sativa e a Luta Antimanicomial”. 

Mediadora: Prof. Rayanne Santos Alves, enfermeira, mestre em enfermagem, 
doutoranda em modelos de decisão e saúde pela UFPB e professora do Unipê.  

 Drª. Endy Lacet (Representante da Associação Brasileira de Apoio Cannabis 
Esperança).  

 Dr. Fabrício Alessandro da Silva Leyton (O redutor de danos).  
 Dra. Sheila Dantas Geriz (Representando a Liga Canábica).  
 Dr. Lucílvio Eleutério da Silva (Representantes da Secretária de Saúde).  

 

Área Externa do Auditório do Unipê  

(13h) – Apresentação dos Trabalhos Científicos.  

 Os interessados em apresentar trabalhos e projetos integradores (PI) na XIII 
Semana de Enfermagem do Unipê terão até o dia 03.05.2019 para inscreverem o 
resultado das pesquisas no evento, conforme normas e regras do edital. Mais 
informações pelo telefone (83) 2106-9233 / (83) 99936-0626 

 

 



 

Auditório do EVA 

(17h às 19h) STAND UP em Saúde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O STAND UP em Saúde: venha aprender sorrindo – tem como propósito ensinar assuntos 
referentes a urgências, emergências, atendimento pré-hospitalar e terapia intensiva de forma 
fácil, prática e dinâmica. Um evento que abordará conteúdos relevantes e muitas vezes de difícil 
compreensão de uma forma totalmente diferenciada, interativa e engraçada. Você tem a 
oportunidade de rir muito e ainda fixar os conteúdos mais complexos. Então corre, garante sua 
vaga e chega cedo para sentar no melhor lugar, pois tenho certeza que será inesquecível”. 

 

“Prof. Diego Diniz e Prof. Jairo Edielson, profissionais renomados que atuam nas mídias sociais 
e possuem juntos quase 100 mil seguidores que acompanham em tempo real, participando de 
seus eventos que ocorrem em diversas cidades do Brasil”. 

 

Auditório do EVA 

(19h40) – Encerramento Oficial 

Movimento Artístico  

Mesa-redonda: “Uso Medicinal da Cannabis Sativa e a Luta Antimanicomial”. 

Mediadora: Prof. Rayanne Santos Alves, enfermeira, mestre em enfermagem, 
doutoranda em modelos de decisão e saúde pela UFPB e professora do Unipê.  

 Dra. Sheila Dantas Geriz (Representando a Liga Canábica).  
 Dr. Júlio Américo Pinto Neto (Presidente da Liga Canábica da Paraíba).  
 Dra. Adelle Nascimento (Redução de Danos).  
 Dra. Lassiara Mendes de Alcântara (Representantes da Secretária de Saúde – 

Saúde Mental). 
 
 
 


