
Relato sobre as Atividades Práticas Emergenciais na enfermagem

Ontem, dia 25/11, ocorreu 2 eventos importantes em nossa
faculdade. 

Ocorreu o Conselho Diretor para debater e votar a Instrução
Normativa n° 02/2020 (aprovada no CONSUNI do dia 13/11) em que
foi aprovado o retorno das atividades práticas emergenciais em
nossa unidade acadêmica. 

Tal aprovação libera as práticas das seguintes disciplinas:
1° período - metodologia científica
3° período - epidemiologia e bioestatística
5° período - vigilância em saúde, enfermagem em doenças
infecciosas e enfermagem clínica. 
Também a disciplina optativa de enfermagem oncológica.

Questionamos sobre o fornecimento de EPIs a FEN assumiu o
compromisso de fornecer a todos estudantes que estiverem em
prática, incluindo máscaras N-95 no campo de prática que exigir isso.

Essa ação só foi possível diante do projeto EPI UFG em que nossa
faculdade participou ativamente.



Também foi questionado se haveria a possibilidade de testagem após
as práticas de tais alunos, foi consentido pela direção essa proposição.

Questionamos sobre como funcionará a prioridade para as práticas e
nos foi dito que a proposta é que a prioridade seja os grupos de
práticas que já iniciaram suas atividades em março e tiveram que parar
por conta da pandemia. Caso haja desistência da práticas de algum
dos integrantes do grupo, a próxima pessoa a ser escolhida será
mediante avaliação da coordenação de graduação através do índice de
prioridade e avaliação individual de cada caso.

Também está assegurado ao estudantes que não optar pelas práticas
neste momento, vaga na próxima turma ofertada, presencialmente em
2020/2 (a partir de 22/02/2021).

Então em resumo, voltaremos com a garantia de EPIs e teste para os
estudantes.

Por fim, à noite realizamos nossa 3° Assembleia Estudantil, onde
convidamos um integrante da representação discente no Conselho
Diretor a nos dar os informes e tirar as eventuais dúvidas que surgiram.

Apontamos nossas últimas ações como a construção de 2 assembleias,
participação no CONSUNI, notas, conselho diretor, vídeos e cartazes
produzidos... Tudo reafirmando nosso compromisso de lutar pelos e
com os estudantes de nossa faculdade.

Deixamos selado nosso compromisso de seguir mobilizando os
estudantes para as pautas de nosso interesse. Bem como deixamos
aberto nosso canal de comunicação para quaisquer eventuais dúvidas
ou problemas que possam surgir durante às práticas.



Também ressaltamos que EPIs estão garantidos em nossa faculdade
mas que esse cenário não é de todos os cursos ds UFG e convocamos
para que participem do ato que estamos organizando para entregar um
documento ao reitor onde a UFG se comprometa com a garantia de
EPIs e insumos para as práticas com segurança sanitária.

Saudações!

Centro Acadêmico Andréa Ribeiro dos Santos
Gestão resistir é preciso.


