SUMÁRIO
1. PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA DO
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO
Edjane Rodrigues da Silva Ferreira, Washington Lamartyne Lopes Pereira Borges, Maria da Conceição
Bezerra da Silva Matias, Diego Porto Rocha e Laurielson Chaves Alencar ............................................. 6

2. PRÁTICA EDUCATIVA DO APRENDER PELO FAZER NO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO
Rauanna Oliveira Santos, Lorranna Beatriz Rodrigues Teixeira, Pedro Alves da Silva e Maria da
Conceição Bezerra da Silva Matias ........................................................................................................ 10

3. PRATICIDADE DA TEORIA DO ALCANCE DOS OBJETIVOS DE IMOGENE KING NA PESQUISA
EM ENFERMAGEM
Natalia Maria Alves Guimarães e Marttem Costa de Santana ................................................................ 15

4. PROGRAMA RADIOTEC EM PAUTA: LETRAMENTO E REDES SOCIAIS NO ENSINO MÉDIO
Helen Alves Abreu, Mikael Barbosa Pereira, Pedro Carlos Leal Miranda e José Ribamar Lopes Batista
Júnior ...................................................................................................................................................... 18

5. PROGRAMA RADIOTEC ENTREVISTA: LETRAMENTO E REDES SOCIAIS NO ENSINO MÉDIO
Gilmarley Lima de Sousa, Vitória Elen da Costa Gomes e José Ribamar Lopes Batista Júnior............. 22

6. PROJETO CORPO EM CENA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR PARA A PERDA DA
TIMIDEZ
Anna Maria Ribeiro de Oliveira Moraes, Pedro Manoel Cronemberger Borges, Rauanna de Sousa
Santos, Paulo de Tarso da Silva Júnior e José Ribamar Lopes Batista Júnior ....................................... 26

7. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS EM AGROPECUÁRIA DO COLÉGIO
TÉCNICO DE FLORIANO
Iana Duarte da Silva Andrade, Thallysson de Sousa Silva, Maria Conceição Bezerra da Silva Matias
Diego Porto Rocha e José Ribamar Lopes Batista Júnior ...................................................................... 30

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 2, 2019, ISSN 2674-7553

8. REDES SOCIAIS NO CONTEXTO DO LETRAMENTO MIDIÁTICO E JORNALÍSTICO
Yasmin Vitoria da Silva Costa, Jhayan Ricky Machado da Silva, Adriana Soares de Sousa e José
Ribamar Lopes Batista Junior ................................................................................................................. 36

9. SAÚDE EM EDUCAÇÃO PARA IDOSOS
Alana de Jesus de Sousa Costa, Fabienne Rocha Ramalho, Vanessa da Silva Sousa e Maria Luciene
da Rocha Feitosa .................................................................................................................................... 40

10. USABILIDADE DA TEORIA AMBIENTALISTA DE FLORENCE NIGTHINGALE EM PESQUISA
CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM
Brenda Silva Gonçalves e Marttem Costa de Santana ........................................................................... 45

11. USABILIDADE DA TEORIA DO CONFORTO DE KOLCABA EM PESQUISA CIENTÍFICA NA
ENFERMAGEM
Aksson Rocha de Lima e Marttem Costa de Santana ............................................................................ 49

12. VIABILIDADE DA TEORIA DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY EM PESQUISA
CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM
Luciana Lima Borges e Marttem Costa de Santana................................................................................ 53

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 2, 2019, ISSN 2674-7553

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS EGRESSOS DO CURSO TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO
Edjane Rodrigues da Silva Ferreira (CTF/UFPI)
Washington Lamartyne Lopes Pereira Borges (CTF/UFPI)
Maria da Conceição Bezerra da Silva Matias (CTF/UFPI)
Diego Porto Rocha (UFPI)
Laurielson Chaves Alencar (CTF/UFPI)
RESUMO: O presente estudo teve por objetivo identificar o perfil socioeconômico dos egressos do
Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano (CTF), formados no período de 2010 a
2017. Esse estudo foi conduzido de março a dezembro do corrente ano no CTF, escola técnica
vinculada à Universidade Federal do Piauí, situada no estado do Piauí, município de Floriano. A coleta
de dados dos egressos foi realizada entre os meses de março a novembro de 2018. Para isso foi
disponibilizado um link com um questionário, no qual foram abordadas questões que requeriam
informações sobre o perfil socioeconômico desses egressos. Quando questionados sobre a faixa etária
e o sexo, 60,4% dos respondentes estavam entre 21 a 25 anos e 61,5% masculinos, respectivamente.
Constatou-se também que 77,7% dos egressos não estão atuando na sua área de formação.
Palavras-chave: agropecuária; educação profissional; perfil do egresso.
INTRODUÇÃO
A globalização da economia, o uso de tecnologias modernas e as novas exigências no
mercado do trabalho tem provocado mudanças no perfil técnico e econômico dos profissionais de
Agropecuária.
De acordo com Silva et al (2013), identificar as mudanças ocorridas nos processos de
produção e de trabalho com a aplicação de novas tecnologias e o aparecimento das novas formas de
gestão geraram significativas metamorfoses na vida social, fazendo com que a inserção no mercado de
trabalho e a própria qualidade do processo laboral passassem a ser bastante diferentes do que era
verificado até então.
Sendo assim, este estudo teve por objetivo identificar o perfil socioeconômico dos egressos
do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, formados no período de 2010 a 2017 e sua situação no
mercado de trabalho.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao longo dos seus 39 anos, o CTF vem ampliando a oferta de cursos em áreas diferentes,
sempre numa concepção de educação profissional focada em conhecimentos que permitam
desenvolver no educando percepções de mundo em pleno movimento e, principalmente, fazer com que
esses sejam sujeitos da sua própria história.
O presente estudo consiste de uma pesquisa diagnóstica e investigativa por meio de
questionário sobre o perfil dos egressos do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, formados entre
2010 a 2017, e a sua inserção no mercado de trabalho.
Para fins desta pesquisa, entende-se por egressos as pessoas que concluíram o curso
técnico e não mais frequentam a instituição de ensino (FRANCO, 1987, p.15-27).
Segundo Silveira (2009) vários são os desafios e dificuldades encontradas pelos
pesquisadores que estudam os egressos, principalmente quanto à contribuição desses no fornecimento
de informações e a localização dos mesmos. Embora complexo e repleto de dificuldades específicas, a
pesquisa com egressos tem se mostrado um recurso metodológico extremamente rico para o
reordenamento da qualificação profissional.
Nesse sentido, traçar o perfil socioeconômico dos egressos e verificar as áreas de atuação
dos egressos e o nível de coerência com a sua área de formação, torna-se de suma importância para
avaliar o ensino ofertado pelas instituições de ensino.
METODOLOGIA
Esse estudo foi conduzido desde março do decorrente ano no CTF, escola técnica vinculada
à Universidade Federal do Piauí, situada no estado do Piauí, município de Floriano. A coleta de dados
dos egressos foi realizada entre os meses de março a novembro de 2018. Para isso foi disponibilizado
um link com um questionário, no qual foram abordadas questões que requeriam informações sobre o
perfil socioeconômico desses egressos. A relação dos egressos foi fornecida pela instituição,
representando a população dessa pesquisa. A comunicação com os egressos foi efetuada por meio de
mídia eletrônica (e mails e redes sociais).
O conjunto de resultados desses questionamentos foi discutido e analisado, utilizando o
programa Excel como ferramenta de suporte para sistematização e representação dos dados por meio
de tabelas e gráficos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constatou-se ao longo da pesquisa que houve um significativo crescimento no número de
egressos desde o mês de março até novembro do decorrente ano, isso se deu ao devido fato de que a
pesquisa foi importante para eles. Verificou-se nesse período que a taxa percentual dos egressos
masculinos foi de 61,5% e femininos de 38,5%, com faixa etária entre 21-25 anos perfazendo 60,4%.
Embora os alunos que cursam agropecuária sejam em sua maioria do gênero masculino, tem se
observado, no Colégio Técnico de Floriano, número crescente de alunos do gênero feminino
ingressantes e interessados pela profissão. Quanto a modalidade de ensino, a maioria dos
respondentes (59,4%), cursaram o ensino técnico em concomitância com o ensino médio.

GRÁFICO - 1 PERFIL DOS EGRESSOS
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Em relação a inserção no mercado de trabalho, dos egressos respondentes, 77,7% não
atuam na área de sua formação. Isso nos remete a relevância da pesquisa para a auto avaliação da
instituição, no sentido de verificar as adequações necessidades às exigências do momento histórico
presente.
Contudo, analisando a trajetória profissional dos egressos, destacou-se como principais
benefícios adquiridos com a formação técnica a melhoria da qualidade de vida, crescimento e
reconhecimento profissional, melhoria da condição e aprendizado e melhores oportunidades no
mercado de trabalho. De acordo com Cruz et al (2013), diante de um mercado de trabalho exigente por
trabalhadores melhores qualificados, consideramos que é disseminada a ideia da necessidade de
busca do indivíduo por capacitação constante, visando propiciar condições mais favoráveis para a
“empregabilidade”, mas não garantindo a obtenção de bons salários, muito menos o emprego.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa é um importante fator de avaliação para a instituição. Por ter sido
realizada com os egressos do curso técnico em agropecuária das turmas de 2010 a 2017, deixa a
oportunidade de se pesquisar o perfil da turma de formandos de anos seguintes, mantendo assim, as
informações atualizadas. Além disso, pode-se efetuar comparativos com o perfil dos egressos do curso
em relação as outras áreas ofertadas pelo CTF, a fim de se obter análises sobre os cursos oferecidos
pela instituição.
O presente trabalho é também importante fator de planejamento, tanto para a instituição
quanto para seus professores, uma vez que poderão utilizá-lo como base para rever metodologias
aplicadas e até mesmo aprimorá-las, visando o melhor desempenho da instituição e dos profissionais
por ela formados.
Diante da escassez de pesquisas referente a estudos com egressos dos cursos técnicos e o
perfil socioeconômico, faz-se necessário o estudo mais detalhado sobre essa modalidade de ensino.
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RESUMO: O ensino tradicional que consiste em fazer repetir, aprender e ensinar o que já está pronto,
onde o professor é detentor do conhecimento, não encontra mais espaço numa realidade onde se
exige cada fez do aluno a compreensão do mundo em que vive, por meio do exercício de ser cidadão,
propondo mudanças que promovam melhores condições de vida para todos. Nesse sentido, esse
projeto teve por objetivo desenvolver uma prática educativa, complementar as atividades teóricas
realizadas em sala de aula, valorizando o aprender pelo fazer, assim como difundir aos pequenos e
médios produtores rurais das comunidades circunvizinhas do munícipio de Floriano, os conhecimentos
adquiridos ao longo do desenvolvimento dessas atividades. Essa prática, denominada de circuito
produtivo, foi desenvolvida as terças e quintas feiras na fazenda experimental do CTF com práticas de
manejo inerente a criação de suínos e de bovinos. A fazenda experimental do CTF possui na área
destinada a suinocultura uma pocilga constituída de vários cômodos para a acomodação dos animais
de acordo com suas idades. Nela são feitas todas as atividades de manejo da criação. Na área de
bovinos a fazenda também dispõe de uma boa estrutura de manuseio dos animais, com várias vacas
de raça leiteira, onde produz uma boa quantia de leite que são ordenhados todos os dias pela manhã.
Toda a produção é destinada ao setor de agroindústria para processamento de queijos, iogurte e
doces. Para a reprodução dos animais são usados sêmen de reprodutores por meio da inseminação
artificial, sendo essa uma das atividades que tem tido maior impacto positivo no setor de produtividade
de animais. O projeto não apresentou ainda resultados da divulgação e multiplicação dessa tecnologia
a pequenos e médios produtores rurais.
Palavras-chave: bovinocultura; suinocultura; prática educativa.
INTRODUÇÃO
O ensino tradicional que consiste em fazer repetir, aprender e ensinar o que já está pronto,
onde o professor é detentor do conhecimento, não encontra mais espaço numa realidade onde se
exige cada fez do aluno a compreensão do mundo em que vive, por meio do exercício de ser cidadão,
propondo mudanças que promovam melhores condições de vida para todos.
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De acordo com Campos (2013), a educação tem o papel fundamental de proporcionar ao
educando a consciência de ser e estar no mundo e nele agir para a transformação. Assim, é necessário
que se desenvolva uma educação voltada para o equilíbrio entre a teoria e a prática. Ainda segundo o
mesmo autor, no setor da agropecuária, principalmente a atividade do técnico em agropecuária, se
torna essencial uma formação voltada para as atividades práticas, pois este é o diferencial da
categoria.
Neste sentido, esse projeto teve por objetivo desenvolver uma prática educativa,
complementar as atividades teóricas realizadas em sala de aula, valorizando o aprender pelo fazer,
assim como difundir aos pequenos e médios produtores rurais das comunidades circunvizinhas do
munícipio de Floriano, os conhecimentos adquiridos são longo do desenvolvimento este estudo.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O Colégio Técnico de Floriano (CTF) é um estabelecimento de Educação Profissional
vinculado à Universidade federal do Piauí (UFPI), situado no Estado do Piauí, município de Floriano
localizado no território dos Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira.
O CTF, por meio do curso técnico em Agropecuária, oferece serviços de qualidade no que se
refere à orientação técnica a pequenos e médios agricultores e pecuaristas; orientação e
acompanhamento de hortas caseiras; melhoramento genético de rebanhos de caprinos, ovinos e
suínos; difusão da piscicultura na região; incentivo a caprinocultura de leite e melhoramento na
bovinocultura de leite, cursos e palestras educativas nos setores de zootecnia e agricultura.
Para realização das atividades práticas do Curso Técnico em Agropecuária, o CTF dispõe de
uma Fazenda Experimental com área total de 153ha, localizada a aproximadamente 08 km do prédio
sede. Essa fazenda é dividida em três setores, assim especificados: Setor de Fitotecnia - onde são
desenvolvidas as atividades relacionadas à produção vegetal (Fruticultura, Grandes Culturas e
Olericultura); Setor de Zootecnia, com áreas destinadas as práticas de Produção Animal, tais como
Inseminação Artificial, Hipofisação de Tambaquis e Reversão sexual de Tilápias, e Setor de
Agroindústria, onde estão localizados os laboratórios de processamento de produtos de origem animal
e vegetal (Agroindustria de Laticínios, Agroindústria de carne, Agroindústria de vegetais e Casa do
Mel).
Franco (2015) afirma que as práticas pedagógicas incluem desde planejar e sistematizar a
dinâmica dos processos de aprendizagem até caminhar no meio de processos que ocorrem para além
dela, de forma a garantir o ensino de conteúdos e de atividades que são considerados fundamentais
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para aquele estágio de formação do aluno, e, através desse processo, criar nos alunos mecanismos de
mobilização de seus saberes anteriores construídos em outros espaços educativos.
Nesse contexto o presente trabalho constituiu-se de uma estratégia pedagógica visando
Interagir o conhecimento e a informação adquirida em sala de aula com a realidade de sua área de
atuação, no âmbito da instituição de ensino, no sentido de valorizar o aprender pelo fazer, assim como
difundir essa prática vivenciada com produtores rurais de comunidades circunvizinhas do município de
Floriano Piauí.
METODOLOGIA
A estratégia pedagógica, Circuito Produtivo, constituiu-se de atividades específicas e
complementares às aulas teóricas do Curso Técnico em Agropecuária. Essa prática foi desenvolvida
com os alunos desse curso, na Fazenda Experimental do CTF, às terças e quintas-feiras, no turno da
tarde, no período de março a dezembro de 2018. Para execução das atividades, os alunos foram
divididos em grupos, distribuídos nos diferentes setores da fazenda, conforme descrito no quadro 1.
Quadro 1 - Setores Produtivos da Fazenda Experimental do CTF como local das atividades
desenvolvidas por grupos de alunos - ano 2018

AGR – Agroindústria; FRUT – Fruticultura; API – Apicultura; GRC – Grandes Culturas AVI – Avicultura; OLER –
Olericultura; BOV – Bovinocultura; CAP – Caprinovinocultura; PISC – Piscicultura; SUI – Suinocultura

Ao longo do período, os alunos foram designados a desenvolver as práticas de manejo
inerentes à aos respectivos setores produtivos. Como forma de difundir os conhecimentos técnicos
adquiridos nessa vivência prática, cada grupo de alunos selecionou dois setores produtivos, tendo
como produto dessa difusão apresentações de trabalhos na jornada cientifica promovida pelo CTF,
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assim como a realização de dias de campo nas comunidades circunvizinhas do município de Floriano,
Piauí.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A fazenda experimental do CTF possui na área destinada a suinocultura uma pocilga
constituída de vários divisórias (baias) para a acomodação dos animais de acordo com suas idades
(Figura 1). Nela foram feitas todas as atividades de manejo da criação. Na área de bovinos a fazenda
também dispõe de uma boa estrutura de manuseio dos animais, com várias vacas de raça leiteira,
onde produz uma boa quantia de leite que são ordenhados todos os dias pela manhã (Figura 2). Toda a
produção é destinada ao setor de agroindústria para processamento de queijos, iogurte e doces. Para a
reprodução dos animais são usados sêmen de reprodutores por meio da inseminação artificial, sendo
essa uma das atividades que tem tido maior impacto positivo no setor de produtividade de animais

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades desenvolvidas no circuito produtivo além de atingir o objetivo de construir o
conhecimento teórico interligado com a prática, proporcionando conhecimentos básicos e técnicos nas
áreas de suinocultura e bovinocultura, possibilitaram mudanças visíveis na forma de expressão oral e
comportamental dos alunos.
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PRATICIDADE DA TEORIA DO ALCANCE DOS OBJETIVOS DE IMOGENE KING NA
PESQUISA EM ENFERMAGEM
Natalia Maria Alves Guimarães (PIBIC/CNPq - CTF/UFPI)
Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI)
RESUMO: Dentre as grandes teorias baseadas no processo interativo, a teoria de Imogene king
desenvolvida em 1971,enfatiza sobre o habilidade do enfermeiro e paciente para o exercício
profissional mantendo o bem-estar e a melhora da pessoa, com base na teoria dos sistemas dinâmicos
de interação: os sistemas pessoais, sistemas interpessoais, sistemas sociais. Objetivo identificar as
publicações cientificas de enfermeiros que utilizaram a teoria do alcance dos objetivos de Imogene
King. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa,
utilizando como bases de dados BDTD e Google acadêmico com recorte temporal de 2015 a 2018.
Foram analisados 11 textos completos em português, 06 artigos, 04 dissertações e 01 tese. Realizada
nos meses de agosto e setembro de 2018. A teoria associada aos cuidados de enfermagem para
pessoas: 01 com ulcera venosa, 01, em amamentação, 01 em amamentação após mamoplástia, 03
politramautizadas, 01 com diabetes, 01 com infarto agudo do miocárdio, 01 em assistência de
enfermagem perioperatoria, 01 com sofrimento psíquico, 01 adolescentes grávidas solteiras.

A

interação entre enfermeiro-paciente-família incluí cuidados de enfermagem permitindo que a pessoa e
coletividade seja assistida de forma global.
Palavras-chave: teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; publicações cientificas e técnicas;
pesquisa em enfermagem.
INTRODUÇÃO
Foram utilizadas as grandes teorias de Imogeni King para enfatizar sobre a habilidade e
conduta do enfermeiro ao exercer seu trabalho com profissionalismo e proporcionar uma melhoria e
bem estar para o paciente ao aplicar sua teoria. Com o objetivo de identificar as publicações cientificas
de enfermeiro que utilizaram a teoria do alcance dos objetivos de Imogene King.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Os artigos utilizados para a pesquisa foram para investigar sobre a teoria criada por Imogene
em 1974, e os benefícios que teríamos ao serem utilizados nos pacientes de maneira correta“Os
indivíduos são seres sociais, com sentimentos, racionais, perceptivos, reativos, controladores, com
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propósitos e orientados para a ação e no tempo...” Imogene King. Revisão de Literatura Narrativa do
tipo análise documental
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa,
utilizando como bases de dados BDTD e Google acadêmico com recorte temporal de 2015 a 2018.
Foram analisados 11 textos completos em português, 06 artigos, 04 dissertações e 01 tese. Realizada
nos meses de agosto e setembro de 2018.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A teoria que foi associada aos cuidados de enfermagem para pessoas: 01 com ulcera
venosa, 01, em amamentação, 01 em amamentação após mamoplastia, 03 politramautizadas, 01 com
diabetes, 01 com infarto agudo do miocárdio, 01 em assistencia de enfermagem perioperatoria, 01 com
sofrimento psíquico, 01 adolescentes grávidas solteiras. A interação dos aspectos psicobiológicos,
psicoemocionais

e

psicossociais

do

trinômio

enfermeiro-paciente-família

inclui

cuidados

personalizados, permitindo que a pessoa, a família ou a coletividade seja assistida de forma global,
integrada e inter-relacionada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A praticidade da aplicação da teoria leva ao amadurecimento pessoal e profissional,
favorecendo o reconhecimento das limitações para trabalhá-las, preparando todos os envolvidos para
os (im)previstos eventos futuros, no sentido de enfrentar situações indesejáveis e transpô-las, além de
ampliar as potencialidades adormecidas.
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PROGRAMA RADIOTEC EM PAUTA: LETRAMENTO E REDES SOCIAIS NO ENSINO
MÉDIO
Helen Alves Abreu (UFPI/CTF/LPT/CNPq)
Mikael Barbosa Pereira (UFPI/CTF/LPT)
Pedro Carlos Leal Miranda (UFPI/CTF/LPT/CNPq)
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq)
RESUMO: A TV Radiotec é um projeto criado no ano de 2013, desenvolvido pelo Laboratório de Leitura
e Produção textual – LPT do Colégio Técnico de Floriano – CTF, com o propósito de auxiliar na leitura,
escrita, argumentação, senso crítico e oralidade dos envolvidos. Atualmente o projeto conta com dois
programas: Radiotec Entrevista e Radiotec em Pauta. Neste trabalho, abordamos o Radiotec em
Pauta, que especificamente conta com três ancoras e tem o objetivo de debater temáticas de grande
repercussão no Brasil e no mundo, interagindo com o público de todas as idades, por meio de nossas
redes sociais. A metodologia do programa resume-se no estabelecimento das temáticas através de
pesquisas em sites, jornais, revistas, noticiários, organização de pautas por meio de reuniões entre os
ancoras e o coordenador, gravação dos temas escolhidos, edição e publicação nas mídias sociais do
projeto (Youtube, Facebook e Instagram). Os resultados mostram a perceptível melhora da leitura,
escrita e oralidade em virtude da grande procura por informações sobre temáticas discutidas, bem
como a prática do debate promovida pelo programa provoca o aprimoramento de raciocínio e oralidade
dos ancoras no processo de gravação do programa. Além disso, o programa promove para as pessoas
envolvidas, o desenvolvimento intelectual e criticidade, abandonando o senso comum em questões
complexas, assegurando a possibilidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente,
proporcionado por cada debate do programa.
Palavras-chave: debate; escrita; senso crítico; oralidade.
INTRODUÇÃO
A TV Radiotec é um projeto criado no ano de 2013, desenvolvido pelo Laboratório de Leitura
e Produção textual – LPT do Colégio Técnico de Floriano – CTF, com o propósito de auxiliar na leitura,
escrita, argumentação, senso crítico e oralidade dos envolvidos. Atualmente o projeto conta com dois
programas: Radiotec Entrevista e Radiotec em Pauta. A partir de debates, o Radiotec em Pauta aborda
temas atuais para que os âncoras possam opinar mostrando argumentos e informações plausíveis para
melhor informação do telespectador.
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O programa Radiotec em Pauta tem a finalidade de transmitir conhecimento tanto para quem
participa do debate tanto para quem o assiste, apresentando argumentação e exposição de dados para
a melhora do senso crítico e na capacidade de questionar e analisar de forma racional e inteligente.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ao trabalhar com o debate de temas atuais mundialmente com jovens, percebe-se que muitos
deles não se interessam pelo assunto, mas a partir do momento em que se tem um espaço nas redes
sociais (Youtube, Facebook e Instagram), este debate se torna muito mais próximo deles.
Fundamentado em Baltar (2012), percebemos que essa aproximação possibilita um espaço para que a
comunidade possa participar de tais atividades e debates, já que o distanciamento da participação de
temáticas tão importantes para a formação do senso crítico como cidadão é cada vez maior.
O método tradicional da educação muitas vezes é subestimado e abandonado, portanto a
inovação do compartilhamento e troca de informações precisa acontecer, assim a temática de debates
abordada no Radiotec em Pauta é válida para tal aperfeiçoamento.
METODOLOGIA
A metodologia do programa Radiotec em Pauta resume-se na elaboração de pautas através
de pesquisas em sites, jornais, revistas, noticiários, e revisão entre os âncoras e o coordenador do
projeto por meio de reuniões. Após isso, define-se as pautas a serem discutidas, e ocorre a gravação
do programa com os temas escolhidos, acompanhados pelo editor do programa e o coordenador.
Depois de ser gravado, há a edição do programa para finalmente ser publicado e divulgado nas redes
sociais do projeto (Youtube, Facebook e Instagram). Posteriormente há a observação dos resultados
do que se postou, o feedback dos telespectadores e a discussão do que precisa ser melhorado pela
equipe.

Imagem da gravação do programa Radiotec em Pauta
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No intervalo de tempo do dia 4 de abril ao dia 13 de dezembro de 2018, os âncoras foram
alterados duas vezes até chegar à formação que compõe o Radiotec em Pauta atualmente, e foram
gravados e publicados 21 programas, incluindo duas transmissões ao vivo no Youtube e Facebook.
Tais programas oscilaram bastante no número de visualizações e curtidas no Youtube, que se deve
pelo fato de que muitas vezes ficarem longos demais, ou pela escolha dos temas não serem tão felizes.
Nos últimos cinco programas postados, a média foi de aproximadamente 25 views por vídeo, e a partir
da análise desses dados, podemos constatar que com o passar do tempo a equipe se tornou
acomodada, e nem sempre teve o desempenho desejado. Essa verificação de dados tem importância
enorme, para que o grupo possa praticar a autocrítica e desenvolver um trabalho melhor para os
telespectadores. Apesar de que a finalidade do projeto não seja o maior número de visualizações nos
vídeos, tal feedback é necessário para o controle do que é produzido, isto é, a reação daqueles que
nos assistem é importante para que a nossa qualidade possa aumentar de acordo com os comentários,
visualizações e curtidas.
Tal discussão comprova o citado anteriormente Baltar, pois esse incentivo próximo aos
jovens no colégio é de grande relevância. Principalmente para a equipe envolvida na produção do
programa, pois a discussão de assuntos pertinentes atualmente nos dá a vantagem de uma
desenvoltura melhor da escrita, e principalmente da oralidade. Quando ideias conflitantes são
defendidas partindo de argumentos plausíveis, aprende-se tanto a ouvir o outro quanto a falar de forma
que possa ser ouvido.

Gráfico das visualizações dos programas 27 ao 43
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados, observa-se uma perceptível melhora da leitura, escrita e oralidade,
por ter uma grande procura por informações sobre as temáticas discutidas em nosso cotidiano. A
prática do debate no programa, traz uma grande melhora na oralidade e senso crítico dos âncoras,
abandonando o senso comum em questões complexas, assegurando a possibilidade de questionar e
analisar de forma racional e inteligente, proporcionado por cada debate do programa. Além disso, o
Radiotec em Pauta promove o desenvolvimento intelectual e criticidade, das pessoas diretamente
envolvidas.
Analisando o número de visualizações e o feedback dos telespectadores, podemos observar
o que está certo e errado no trabalho que desenvolvemos, para que se possa produzir algo melhor a
cada programa. Contribui-se tanto para os envolvidos que seguirão no projeto, tanto para os que o
acompanham de longe, pois o debate é divulgado e espera-se uma participação daqueles que o
assistem também; portanto, o debate é incentivado de ambos os lados.
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PROGRAMA RADIOTEC ENTREVISTA: LETRAMENTO E REDES SOCIAIS NO
ENSINO MÉDIO
Gilmarley Lima de Sousa (UFPI/CTF/PIBIC Jr/CNPq)
Vitória Elen da Costa Gomes (UFPI/CTF/PIBIC Jr)
José Ribamar Lopes Batista Júnior (UFPI/CTF/LPT/CNPq)
RESUMO: Com a popularização da internet surgiram vários meios de produção e veiculação de
conhecimento para a web, dentre eles, a rádio escolar e as mídias digitais. A escola, por sua vez,
permite a utilização de diferentes meios de ensino-aprendizagem que contribuem para o vasto
conhecimento dos estudantes e também o desenvolvimento de suas habilidades. No Colégio Técnico
de Floriano, é desenvolvido o projeto TV Radiotec que possui dois programas desenvolvidos para rede
social, Youtube: Radiotec Entrevista e Radiotec em Pauta Essa prática divertida e dinâmica para
adquirir conhecimento sobre os mais variados assuntos, além de promover múltiplos letramentos
baseado em Barton (2007). No programa Radiotec Entrevista, os âncoras do programa entrevistam
diferentes personalidades que desenvolvem atividades significativas para a cidade de Floriano e região.
A metodologia baseia-se na elaboração de pautas para as gravações, edição e divulgação nas redes
sociais do projeto. É um programa muito interativo e oferece aquisição gradativa de habilidades por
meio de práticas de leitura, escrita e, principalmente, oralidade, fazendo com que os envolvidos se
superem cada vez mais e de modo eficaz. O Radiotec Entrevista vai muito além do conhecimento
didático, cultural e lúdico, porque a necessidade de utilizar as tecnologias leva os alunos a aprender e
adquirir novas habilidades, como letramento jornalístico e digital. Com isso, os estudantes envolvidos
no projeto têm a oportunidade de conhecer os diferentes gêneros e ampliar o seu campo de
conhecimento.
Palavras-chave: ensino aprendizagem; letramento; redes sociais.
INTRODUÇÃO
Com o objetivo de mostrar os resultados, a Tv Radiotec, um projeto desenvolvido no
laboratório de leitura e produção textual (LPT) do Colégio técnico de Floriano (CTF), especificamente
do programa Radiotec Entrevista, um programa que tem como finalidade entrevistar pessoas que
desempenham algum papel importante para Floriano e demais Regiões, bem como, divulgar e mostrar
um pouco da cultura local, onde os âncoras além de adquirirem novas habilidades, compartilham
também um pouco do seu conhecimento com os entrevistados e com os ouvintes. Além disso o projeto
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vai muito além do conhecimento didático, cultural e lúdico, porque a necessidade de utilizar as
tecnologias leva os alunos a aprender e adquirir novas habilidades, como letramento jornalístico e
digital. Com isso, os estudantes envolvidos no projeto têm a oportunidade de conhecer os diferentes
gêneros e ampliar o seu campo de conhecimento.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Baltar fala sobre a criação de rádios escolares como uma ferramenta de interação
sociodiscursiva, que tem como objetivo estimular o protagonismo de um modo geral das escolas, como
também um novo caminho de aprendizado e desenvolvimento com todos os alunos, e todas as
pessoas que participam. A partir disso, com a evolução das midías sociais, no colégio técnico de
Floriano houve o desenvolvimento de um projeto chamado Tv Radiotec, que tem como base os
preceitos de Baltar, onde desenvolvemos atualmente programas para o Youtube, uma plataforma de
bastante acesso e fácil propagação, que vem crescendo cada dia mais, com um maior número de
pessoas alcançadas, onde a informação é repassada de maneira instantânea e eficiente.
METODOLOGIA
No projeto seguimos um cronograma, basicamente definido em reuniões para definição de
pautas e/ou pessoas a serem entrevistadas, gravação, edição e posteriormente o lançamento na
plataforma YouTube. As reuniões são feitas geralmente às quartas-feiras, das 19:00 às 22:00 horas,
para juntarmos as ideias e gravar. Na elaboração e definição das pautas, nós, âncoras do programa
pensamos em personalidades a serem entrevistadas, após esse processo buscamos informações
sobre os mesmos na internet ou em uma conversa via Whatsapp, para assim nos aprofundar melhor
sobre as atividades que eles desenvolvem, para então elaborar as perguntas e posteriormente gravar.
As gravações com os convidados acontecem normalmente as quartas feiras ou no horário conveniente
ao convidado, onde a partir dai começamos a gravação, uma conversa/entrevista para conhecer mais
um pouco sobre eles e o que desenvolvem, e assim repassar aos ouvintes aquilo que os convidados
tem a nos mostrar, bem como fazer a troca de ideias e conhecimento. Após isso os programas passam
pelo processo de edição e finalização, onde são postados no canal do YouTube (Tv Radiotec) e são
divulgados através das redes sociais, pelas pessoas que participam do projeto e também pelos
convidados, que é de suma importância na divulgação dos programas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Gráfico representa as visualizações por programa do Radiotec Entrevista, onde o programa
65 com 206 visualizações é mais assitido, foi uma entrevista feita com a Laís Vasconcelos, aluna do
IFPI e que faz artesanato, e o programa 71 com 20 visualizações foi feito com o Paulo César, ele que é
microempreendedor e da palestras sobre sturtups e empreendedorismo é o menos visto, o programa
69 foi o ao vivo que foi gravado com a Letice Colasso, e a gente pode perceber no gráfico que as
visualizações oscilam muito, que talvez seja pela falta de divulgação do material por parte dos âncoras
e dos convidados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por ser um programa muito interativo e oferece aquisção gradativa de habilidades por meio
de praticas de leitura, escrita e, principalmente, oralidade, fazendo com que os envolvidos se superem
cada vez mais e de modo eficaz. O Radiotec Entrevista vai muito além do conhecimento didático,
cultural e lúdico, porque a necessidade de utilizar as tecnologias leva os alunos a aprender e adquirir
novas habilidades, como letramento jornalístico digital. Com isso os estudantes envolvidos no projeto
tem a oportunidade de conhecer os diferentes gêneros e ampliar o seu campo de conhecimento.
Percebemos então que os ouvintes estão sendo cada vez mais beneficiados e bem informadas. Os
envolvidos nesse projeto se beneficiam grandiosamente, desenvolvendo melhor o senso crítico e uma
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mente de idéias formadas, estando apto para conversar com qualquer pessoa sobre os mais diversos
assuntos.
REFERÊNCIAS
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PROJETO CORPO EM CENA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR PARA A
PERDA DA TIMIDEZ
Anna Maria Ribeiro de Oliveira Moraes (CTF/UFPI)
Pedro Manoel Cronemberger Borges (CTF/UFPI)
Rauanna de Sousa Santos (CTF/UFPI)
Paulo de Tarso da Silva Júnior (UFPI)
José Ribamar Lopes Batista Júnior (CTF/UFPI)
RESUMO: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência sobre como o Projeto de extensão
“Corpo em Cena, desenvolvido Colégio Técnico de Floriano-PI auxilia como agente na perda da
timidez. O objetivo do trabalho foi entender de que forma práticas desenvolvidas em atividades
corporais e vocais podem ser fatores de aumento da interação com os envolvidos e se essa relação
está ligada a resolução do problema que é timidez. Foram realizados levantamentos e discussões
sobre os encontros até o presente momento, analisando a postura dos alunos envolvidos ao decorrer
do processo e das atividades feitas no Projeto, com uma experiência de análise de conjuntura sobre as
mudanças que cada um sofreu sobe as práticas dentro do Corpo em Cena. Essa pesquisa foi feita
realizado a fim de mostrar que a timidez pode ser diminuída com o auxílio de práticas no meio artístico,
fazendo com que o aluno se sinta mais relaxado em apresentações onde ele se encontra no papel de
personagem por exemplo, sendo assim, o texto ou interpretação a ser feita não é de autoria do aluno,
mas da personagem, diminuindo a responsabilidade e o medo de receber críticas pela oratória ou
apresentação. Por fim, avalia-se que o Projeto Corpo em Cena ajuda seus integrantes na perda da
timidez, por meio de atividades como a dança, as apresentações teatrais, onde é possível a interação
do indivíduo com o grupo e o espaço a sua volta. Com o projeto analisa-se que a aprendizagem é feita
a partir do “Meu” corpo sobre o corpo do Outro” dentro do ambiente, entendendo assim que o teatro, a
dança e outras diversas movimentações corporais podem sim ajudar nas relações com as pessoas e a
controlar a timidez.
Palavras-chaves: perda da timidez; envolvimento; relações com o meio.
INTRODUÇÃO
A timidez pode ser deliberada como um descômodo, e impossibilita a interação com pessoas
ou grupos sociais, não permitindo que o indivíduo interaja com a sociedade, deixando de lado seus
interesses e objetivos. Pessoas com timidez apresentam problemas como: falar em público, conversar
com pessoas do sexo oposto ou estranhas e, em sua maioria pessoas com autoridade. A timidez dá
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origem a duas emoções; o medo e a vergonha. A pessoa tímida tem medo da humilhação e/ou de
passar vergonha, sendo assim vítima dos aproveitadores e perdendo a chance de realizar seus planos.
O sentimento de desconforto e vergonha gerada pela timidez faz com que o indivíduo
encontre dificuldades para realizar atividades de socialização com outras pessoas além de prejudicar
em sua vida acadêmica e no ambiente de trabalho, pois não consegue entregar tarefas que devem ser
produzidas em grupo, solicitadas pelo seu professor/supervisor, com o mesmo desempenho de
pessoas que não apresentam esse tipo de dificuldade. A timidez provoca na pessoa uma barreira
antissocial, privando o portador de se expressar livremente e em alguns casos essa dificuldade
acarreta a incidência de agressões físicas ou verbais por parte de colegas da mesma instituição.
Um dos objetivos do Projeto Corpo em Cena é fazer com que os alunos integrantes e a
comunidade que recebe o nosso trabalho desperte para esse tema e entenda que por meio de práticas
teatrais e musicais o indivíduo sendo ele aluno bolsista ou integrante da comunidade possa perder o
medo e a vergonha de se portar livremente no meio de outras pessoas.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
A inserção do individuo, que apresenta timidez, nas atividades teatrais, faz com o que o
mesmo trabalhe sobre a sua perspectiva de pessoa retraída e melhora a sua forma de expressão para
com outras pessoas.
Na dança o trabalho de relaxamento do aluno que possui esse tipo de desconforto,
caracterizado como fobia social pelo psiquiatra Nei Nadvomy, é feito a partir de atividades em grupo,
trabalhando o desenvolvimento do estudante e melhorando a sua interatividade com outras pessoas.
METODOLOGIA
A experiência na qual participamos teve como lócus o Colégio Técnico de Floriano e como
participantes nove alunos da instituição. Foram realizados levantamentos e discussões sobre os
encontros até o presente momento, analisando a postura dos alunos envolvidos ao decorrer do
processo e das atividades feitas no Projeto, com uma experiência de análise de conjuntura sobre as
mudanças que cada um sofreu sobe as práticas dentro do Corpo em Cena. Baseado nas concepções
de Tripp (2005, p. 446) que considera “pesquisa-ação” como um termo genérico para englobar
“qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre
agir no campo da prática e investigar a respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 446).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Projeto Corpo em Cena é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) /Colégio Técnico de Floriano (CTF), tendo em seu corpo um
coordenador geral, um coordenador professor, oito alunos bolsistas e um voluntário.
O Projeto tem como objetivos principais o aumento da criatividade, o desenvolvimento
corporal, o uso eficaz da voz e a melhoria das relações no âmbito interpessoal, sendo possível através
de atividades de extensão teórico-práticas como a introdução ao teatro pobre de Grotowski, dinâmicas
de jogos em grupo, encenação de histórias e diversas atividades para o relaxamento corporal e mental.
De acordo com a análise dos participantes ao longo do projeto, concluímos que vários resultados foram
efetivamente conseguidos, pois o convívio dentro do próprio local de encontro das aulas, no ambiente
escolar e fora dele, foi melhorado após a aplicação dessas atividades.
No ambiente acadêmico, o teatro ajuda no estímulo da criatividade, a capacidade de
organizar trabalhos escolares utilizando aquilo que possui (técnica do teatro pobre de Grotowski), ajuda
na melhor desenvoltura nas apresentações de trabalhos e na convivência enquanto equipe.
Segundo o psiquiatra Nei Nadvorny a timidez é uma doença cosmopolita e está no código
internacional de doenças como fobia social. Tendo altos e baixos graus de gravidade, ou seja, grande
parte das pessoas apresentam características de alguém tímido na presença de autoridades, pessoas
desconhecidas, na presença de um grupo de pessoas e pessoas do sexo oposto. Mas para as pessoas
retraídas isso acontece com mais frequência e as atrapalham muito no ambiente de trabalho
desempenhando as tarefas de forma insegura por medo de julgamento e humilhação, no ambiente
escolar nas tarefas em grupo, nas apresentações para a turma. A timidez na escola é um tanto
complicada porque com os atrasos adquiridos na escola outras fases da vida também são atrasadas
prejudicando assim o indivíduo.
Segundo Carducci precisamos entender as pessoas tímidas e não tentar mudá-las. Sendo
assim as pessoas tímidas não precisam de julgamentos e lições de como ser, elas precisam ser
entendidas, escutadas e terem conhecimento de que não são um ser errado, e trabalhar a timidez de
uma forma que não seja tão agressiva ao “Eu” do indivíduo, tratar a timidez como doença não seria
ruim, assim o indivíduo teria consciência de que precisa trabalhar em cima disso.
Nossas experiências como participantes do projeto foram de grande ajuda nas relações
pessoais e com o meio, fazendo com que cada um dos participantes pudesse extrair lições e técnicas
podendo ser melhores em qualquer atividade desenvolvida, como as apresentações realizadas no
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evento da IV Mostra de Pesquisa e Extensão realizado pelo Colégio Técnico de Floriano (CTF) e no
evento Sarau do Liberte realizado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através das atividades propostas pelo projeto conseguimos aprender sobre a trajetória da
dança e do teatro até o presente momento, trabalhando a sua parte teórica e associando a pratica,
tornando o processo de aprendizagem mais eficaz. Durante a trajetória do projeto produzimos algumas
apresentações com o intuito de mostrar a população local um pouco do que foi produzido durante o
projeto e propagar o conhecimento adquirido sobre a arte da dança e do teatro.
Concluímos assim que o estudante do Colégio Técnico de Floriano tem a oportunidade de
participar de um projeto que estuda as áreas cênicas e auxilia na vida acadêmica do estudante através
da socialização entre os componentes do projeto com os demais alunos da instituição.
REFERÊNCIAS
GROTOWSKY, Jerzy. Em busca de um teatro pobre (1968). Rio DE Janeiro: Civilização Brasileira,
1987.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS EGRESSOS EM AGROPECUÁRIA DO
COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO
Iana Duarte da Silva Andrade (CTF/UFPI)
Thallysson de Sousa Silva (CTF/UFPI)
Maria Conceição Bezerra da Silva Matias (CTF/UFPI)
Diego Porto Rocha (CTF/UFPI)
José Ribamar Lopes Batista Júnior (CTF/UFPI)
RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo conhecer o perfil de formação dos egressos do
Curso Técnico em Agropecuária do Colégio Técnico de Floriano (CTF), identificando as áreas de
atuação e os níveis de coerência com a área de formação. A pesquisa foi realizada com os
concludentes do período de 2010 a 2017 do Curso Técnico em Agropecuária do CTF, escola técnica
vinculada à Universidade Federal do Piauí, Campus Amílcar Ferreira Sobral, situada no estado do
Piauí, município de Floriano. A relação dos egressos foi fornecida pela instituição, representando a
população dessa pesquisa. A comunicação com os egressos foi efetuada por meio de mídia eletrônica
(e mails e redes sociais). Os dados foram coletados através de questionário online construído com a
ferramenta do Google Drive, no qual foram abordadas questões sobre o perfil do egresso e sua
atuação no mercado de trabalho e, ainda, avaliação do curso. Os resultados desses questionamentos
foram discutidos e analisados, utilizando o programa Excel como ferramenta de suporte para
sistematização e representação dos dados por meio de tabelas e gráficos. Quando questionados sobre
a faixa etária e o sexo, 59,6% dos respondentes estavam entre 21 a 25 anos e 61,5% masculinos,
respectivamente. Constatou-se também que 77,7% dos egressos não estão atuando na sua área de
formação.
Palavras-chave: agropecuária; educação profissional; ensino – aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O Colégio Técnico de Floriano (CTF), com a oferta do Curso Técnico em Agropecuária, busca
formar técnicos em agropecuária para o exercício profissional a fim de atuarem em suas comunidades
de origem, além de prepará-los para o exercício da cidadania e, proporcionar-lhes a perfeita
compreensão de fundamentos científicos e tecnológicos a serem aplicados em prol do desenvolvimento
da região.
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Nesse contexto, o presente trabalho vem atender a essa demanda por meio de um estudo
sobre os egressos do Curso Técnico em Agropecuária no sentido de obter informações que possam
proporcionar melhorias ao curso.
Segundo Machado (2001) o acompanhamento de egressos é “um mecanismo que
proporciona um quadro fiel do processo de inserção do ex-aluno no mundo do trabalho” além de
permitir uma avaliação de como o profissional vem desempenhando suas atividades.
O presente trabalho vem apresentar uma pesquisa desenvolvida no Colégio Técnico de
Floriano (CTF) sobre o desempenho dos alunos egressos do Curso Técnico em Agropecuária formados
na instituição no período de 2010 a 2017.
Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo conhecer o perfil de formação que o CTF
oferece aos egressos do Curso Técnico em Agropecuária, identificando as áreas de atuação e os
níveis de coerência com a área de formação.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O CTF está situado no Estado do Piauí, município de Floriano localizado no território dos
Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira. É um estabelecimento de Educação Profissional vinculado à
Universidade federal do Piauí (UFPI).
O município de Floriano segue sua vocação histórica de ser uma cidade de atração
populacional dessa região nas áreas de saúde, comércio e educação. As rápidas mudanças
tecnológicas ocorridas nos últimos anos na sociedade, especificamente no setor da agropecuária,
provocaram alterações significativas na maneira de percebê-la. Contudo, uma parcela importante da
população, principalmente das regiões Norte e Nordeste do país, onde se concentram os maiores
índices de pobreza, encontra-se excluída desse processo de mudanças.
Segundo Souza (2010), essas mudanças nos remete a reflexão sobre a importância da
integração da formação cidadã e a preparação para o trabalho, tendo a escola, principalmente as que
preparam para a educação profissional, o papel de formar o educando não apenas para o trabalho,
mas para a vida, preparando-o para enfrentar os desafios cada vez mais constantes e mutáveis do
mundo do trabalho. Andrade & Barbosa (2017) afirmam que a Educação Profissional e Tecnológica
constitui-se em uma política pública voltada para a integração entre o ensino e as demandas de
desenvolvimento econômico e social, em âmbito local e regional.
Nesse contexto, é preciso saber como a formação técnica em agropecuária do CTF tem
contribuído para promover uma educação profissional voltada em conhecimentos que permitam
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desenvolver nos profissionais a capacidade de adquirir novas competências e habilidades compatíveis
às exigências desta nova realidade.
Segundo Zukowski & Silva (2012), as informações atualizadas relativas ao trabalho-educação
é fator imprescindível para potencializar as atividades acadêmicas no sentido de que a instituição
cumpra melhor o seu papel em relação à sociedade.
Diante do exposto, esse trabalho consiste em desenvolver, analisar e apresentar informações
que possam avaliar o ensino ofertado pelo CTF, bem como promover melhorias necessárias ao curso
Técnico em Agropecuária.
METODOLOGIA
A pesquisa foi realizada no período de março a dezembro de 2018 com os concludentes do
Curso Técnico em Agropecuária do CTF formados entre 2010 a 2017. A relação dos egressos foi
fornecida pela instituição, representando a população dessa pesquisa.
A comunicação com os egressos foi efetuada por meio de mídia eletrônica (e-mails e redes
sociais). Os dados foram coletados através de questionário online elaborado com auxílio da ferramenta
do Google Drive, no qual foram abordadas questões sobre o perfil do egresso e sua atuação no
mercado de trabalho e, ainda, avaliação do curso.
O conjunto de resultados desses questionamentos foi discutido e analisado, utilizando o
programa Excel como ferramenta de suporte para sistematização e representação dos dados por meio
de tabelas e gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme dados apresentados no gráfico 1, verifica-se que a maioria dos egressos, acima de
60%, responderam estar satisfeito com a formação adquirida no CTF. Os resultados desta pesquisa
são condizentes com os resultados encontrados por Andrade & Barbosa (2017), quando constataram
que a percepção do egresso sobre a contribuição da formação técnica recebida vai além de sua
capacidade de inserção no mercado de trabalho e que a qualificação profissional está relacionada à
promoção de melhorias na qualidade de vida. Isso comprova que a instituição tem contribuído para
promover conhecimentos que permitam aos profissionais atuarem com habilidades e competências
compatíveis com as exigências da realidade em que atuam.
De forma geral, a avaliação da qualidade do curso foi bastante positiva, tendo em vista que a
maioria das opiniões dos egressos se concentraram nos atributos ótimo ou bom (Gráfico 1). A
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percepção dos egressos quanto a qualidade do curso técnico em agropecuária realizada por Souza
(2010) também foi positiva corroborando com os resultados encontrados nessa pesquisa.

Quando questionados sobre a influência da imagem do CTF na sua inserção no mercado de
trabalho, pode-se constatar (gráfico 2) que, dos egressos respondentes, 67,3% consideram que o fato
de ter sido aluno do CTF contribuiu positivamente para a sua inserção no mercado de trabalho.
Observa-se ainda que a escolha do atributo “negativamente” foi insignificante entre os egressos
respondentes.

De forma geral, a maioria das opiniões dos egressos para a avaliação do CTF se concentram
na escolha dos atributos “bom” e “ótimo” (gráfico 2). Constata-se com esses resultados que os
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egressos consideram o CTF como escola de boa qualidade tanto nos aspectos de reconhecimento pela
formação profissional adquirida na instituição, como pelo ensino ofertado e estrutura física existente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente pesquisa mostra a importância do planejamento e desenvolvimento de
mecanismos que permitam fazer o acompanhamento dos egressos no sentido de avaliar o
desempenho da instituição, principalmente no processo de ensino aprendizagem, visando a melhoria
da qualidade dos serviços educacionais prestados.
Diante da escassez de informações sobre os egressos dos cursos técnicos subsequentes ou
concomitantes com o ensino médio ofertados pelo CTF, sugere-se mais estudos sobre essa temática
na instituição. Além disso, por ter sido realizada com os egressos do curso técnico em agropecuária,
faz-se necessário a continuidade dessa pesquisa com egressos de anos seguintes, mantendo assim as
informações atualizadas, bem como estudos com as outras áreas ofertadas pela instituição, visando à
prática do acompanhamento dos egressos.
REFERÊNCIAS
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REDES SOCIAIS NO CONTEXTO DO LETRAMENTO MIDIÁTICO E JORNALÍSTICO
Yasmin Vitoria da Silva Costa (CTF/UFPI/CNPq)
Jhayan Ricky Machado da Silva (CTF/UFPI)
Adriana Soares de Sousa (CTF/UFPI)
José Ribamar Lopes Batista Junior (CTF/UFPI/CNPq)
RESUMO: O Projeto TV Radiotec iniciou em 2013 e, até hoje, permanece em constante evolução,
buscando mudanças e ajustes necessários para se adequar à realidade dos alunos do Ensino Médio,
por meio de programas que trazem notícias, debates e entretenimento. Atualmente, a TV Radiotec
conta com os programas Radiotec Em Pauta e Radiotec entrevista, voltados para o Youtube, e o
Pipoca Cultural, direcionado ao Instagram. Cada um desses programas tem um operador de
áudio/vídeo encarregado pela função de gravação e edição dos programas. Entretanto, pode-se utilizar,
também, das mídias digitais para aprimorar o processo de aprendizagem do estudante. O Cultura em
Minuto, quadro do projeto Pipoca Cultural, no Instagram, busca trazer a leitura para os jovens por meio
de pequenos vídeos que apresentam resumos e resenhas de produtos culturais (livros, filmes e
seriados) que possam despertar o interesse pela leitura, especialmente, os estudantes do Ensino
Médio, bem como os seguidores. A metodologia consiste na escolha do produto cultural, elaboração da
sinopse e/ou resenha, gravação, edição e publicação nas redes sociais. Como resultado, observamos
que os bolsistas envolvidos desenvolvem a prática de leitura e escrita, aprimoram a busca por
informações, além de melhorar a oralidade. Além disso, observamos que as visualizações se mantem
constantes, no entanto, percebe-se a necessidade de maior divulgação nas redes socais e interação
com aqueles/as que acompanham a TV Radiotec no Facebook, Youtube e Instagram.
Palavras-chave: produtos culturais; redes sociais; letramento.
INTRODUÇÃO
O Projeto Tv Radiotec iniciou em 2013 e, até hoje, permanece em constante evolução,
buscando mudanças e ajustes necessários para se adequar ao gosto dos alunos do Ensino Médio, por
meio de programas que trazem notícias, debates e entretenimento. Atualmente, a TvRadiotec conta
com os programas Radiotec Em Pauta e Radiotec entrevista, voltados para o Youtube, e o Pipoca
Cultural, direcionado ao Instagram. Cada um desses programas tem um operador de áudio/vídeo que
se encarrega da gravação e edição dos programas. Entretanto, pode-se utilizar, também, das mídias
(digitais, eletrônicas e impressa) para aprimorar o processo de aprendizagem do estudante.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Atualmente, o desafio do professor é alfabetizar letrando e, por isso, é necessária a inclusão
do uso das mídias, da criação de um espaço na escola onde os alunos possam interagir de forma mais
dinâmica, sem que deixem de aprender, assimilar e transpor informações. Tendo em vista isso, o
professor ao mesmo tempo que organiza estratégias de ensino que inclua ao estudante a tecnologia da
escrita, deve organizar atividades de linguagem que viabilizem essa interação, é necessário sair do
tradicional. Fundamentado em Baltar (2012), busca-se dialogar com professores e pesquisadores da
linguagem, sobre a importância da rádio escolar como uma alternativa de letramento que possibilita
essa interação dos estudantes, por meio da criação de um espaço midiático discursivo na escola, que
pode também contar com a interação da sociedade, neste caso, a criação de uma “TV” escolar, com
um canal no Youtube.
METODOLOGIA
A metodologia da TV Radiotec consiste em elaborar pautas para programas de cunho
informativo ou de entretenimento. Nos programas de informação, são produzidos vídeos que trazem
debates sobre temas em alta na sociedade, para assim, informar os telespectadores. Nos programas
de entretenimento, são produzidos vídeos que dão dicas de livros, filmes e séries para que os alunos,
principalmente de Ensino Médio. Para a produção dos vídeos, os editores fazem a gravação e
posteriormente a edição, pelo programa Sony Vegas. Por conseguinte, faz a divulgação dos programas
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nas redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube), para que o conteúdo informativo possa ser
compartilhado.

Imagem (2): Gravação do Em Pauta:
conteúdo informativo com debates

Imagem (1): Gravação de entrevista: conteúdo
informativo

Imagem (3): Gravação do Cultura em
Minuto: Conteúdo de entretenimento

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos programas da TV Radiotec e, principalmente, no Pipoca Cultural, os alunos envolvidos
desenvolvem a prática pela leitura e, também, melhoram a oralidade quando produzem os programas,
que é de fundamental importância tanto para com os alunos em si, quanto para com o orientador.
No pipoca cultural o orientando desenvolve ainda mais a leitura, por ser um programa onde
se produz vídeos com dicas de livros filmes e seriados, tendo que conhecer uma ampla variedade de
livros para compartilhar com o público- Instagram, WhatsApp, Facebook e Youtube. Observando,
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assim, que as mídias digitais e sociais podem ser amplamente utilizadas como instrumento de
aprendizagem- letramento digital.
Como resultado, observa-se que os alunos envolvidos em uma rádio-escola, ou os que tem
acesso à internet e às mídis sociais, tem melhor desempenho por saírem do método de ensino
tradicional e explanarem outros métodos de ensino-aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos programas da TV da Radiotec, os orientandos adquirem um gosto por leitura e,
consequentemente, melhoram a sua fala e capacidade argumentativa, pois com a leitura conhecemos
um vocabulário bastante diversificado, o que favorece a produção dos programas. Na TV Radiotec, por
exemplo, o orientando é beneficiado, pois além de criar o hábito pela leitura e, também, pela busca de
informações, produz vídeos que despertem o interesse do aluno do ensino médio por livros e que
induzem a busca e associação de informações, aumentando, assim, a sua capacidade argumentativa.
Por meio das redes sociais (Facebook, WhatsApp, Instagram e Youtube), a divulgação desses
programas pode ser feita, de modo que possa chegar a um grande número de pessoas.
Ademais, nota-se que essas aplicações contribuem para melhorar a capacidade de
orientadores e orientandos de encontrar e associar informações, trabalhar em grupo e comunicar-se,
cada vez mais, de forma adequada. Consequentemente, os orientandos envolvidos desenvolvem a
prática pela leitura e a busca por informações, além de ajudar no processo de escrita por meio da
criação materiais científicos. Por conseguinte, obtém-se melhor desempenho nas atividades
acadêmica.
REFERÊNCIAS
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SAÚDE EM EDUCAÇÃO PARA IDOSOS
Alana de Jesus de Sousa Costa (CTF/UFPI)
Fabienne Rocha Ramalho (CTF/UFPI)
Vanessa da Silva Sousa (CTF/UFPI)
Maria Luciene da Rocha Feitosa (CTF/UFPI)
RESUMO: Considerando que grande parte da população idosa é socialmente carente, este projeto
pretendeu contribuir para ampliação e melhoria das condições de vida e do exercício de cidadania,
através de atividades interdisciplinares. O trabalho teve como objetivo promover a saúde física e mental
da população adscrito a UBS-Camilo Filho no município de Floriano; contribuir para o aumento da
autoestima, qualificação, satisfação e realização dos indivíduos; desenvolver atividades de educação
em saúde; favorecer o controle das doenças crônicas. Grande parte da população vem desenvolvendo
um histórico eminente de doenças crônicas, baseada nessas doenças o projeto Saúde em Educação
visa realizar ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e promoção de cidadania dos
idosos. Foram realizadas reuniões com os membros do projeto de extensão para o planejamento das
ações, agendamento das ações, agendamento das datas dos encontros, forma de divulgação do
projeto e organização dos materiais como; esfignomanomêtro, estetoscópio, glicosimetro fita, lancetas,
balança e fitas métricas. Os alunos também ficaram responsáveis pela busca e preparo dos materiais
didáticos necessários (cartazes, panfletos, folders, explanações, vídeos, peças anatômicas). O projeto
foi desenvolvido em uma área destinada a atividades coletivas com 20 idosos, inicialmente a população
de idosos foram colocados para participação de projeto através dos ACS e dos membros dos projetos
de extensão através de visitas domiciliares, nos encontros foram aplicados questionários
socioeconômicos, em seguida foram feitos medidas antropométricas, aferições de pressão arterial e
glicemia capilar; oficinas sobre alimentação saudável, dinâmica, educação em saúde para doenças
crônicas; encerrando com lanche saudável e coletivo levando-os à uma reeducação alimentar.
Palavras-chave: saúde; educação; idoso.
INTRODUÇÃO
O cenário social contemporâneo requer formas de pensar que compreendam novos
paradigmas para que o envelhecimento seja pleno em saúde e bem-estar. Esta plenitude requer o
reconhecimento dos direitos da pessoa para o exercício da cidadania. Viver plenamente é estar sempre
pronto a se posicionar, a responder a desafios e a ressignificar a própria existência.
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A população idosa é marcada por um cenário de adoecimento desafios cognitivos, exclusão
social e familiar. Neste contexto, a educação pode, de acordo com a realidade vivida pelo idoso,
possibilitar o desenvolvimento de uma visão crítica sobre si e sobre a sociedade em que está inserido,
além de melhorar o padrão de autocuidado o que fortalece a autonomia As repercussões clínicas e
sociais das doenças crônicas referem tanto às incapacitações e mortalidade prematura, quanto aos
custos relacionados ao seu controle e ao tratamento de suas complicações, e reafirmam cada vez mais
a necessidade de investimento em programas de educação em saúde.
Porém, mudanças de hábitos de vida requer um esforço enorme por parte do paciente
e, geralmente, é de difícil implementação e execução. O processo educativo favorece o
desenvolvimento da autonomia, ao mesmo tempo que atende a objetivos sociais. O desenvolvimento
de ações que possibilitem mudanças de hábitos de vida é relevante para reforçar e adquirir
competências necessárias para o processo de desenvolvimento da maturidade em busca da felicidade.
O projeto buscou potencializar a integração dos estudantes do Curso Técnico em
Enfermagem do Colégio Técnico de Floriano a comunidades locais, através da realização de
ações sistematizadas, tendo como objetivos a melhora na qualidade de vida da população.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
A terceira idade pelos padrões cronológicos de nossa sociedade inicia-se por volta dos 60
anos, é um processo inerente ao ser humano e deve ser encarado como parte do desenvolvimento
integral. O envelhecimento e um processo dinâmico, progressivo, irreversível, caracterizado por
diversas manifestações nos campos biológicos, psíquico e social que ocorre ao longo da vida, de forma
diferenciada em cada indivíduo.
Durante o envelhecimento o organismo responde com diversas modificações que contribuem
para o declínio na capacidade funcional dos diversos órgãos e tecidos. Este declínio é acelerado por
agressões que provocam estresse apresentadas durante a vida como, por exemplo, traumas físicos e
psicológicos, má nutrição, infecções e doenças crônico degenerativas (SILVEIRA, et al.2013).
As intervenções no âmbito dos serviços locais de Saúde, devem ser fundamentadas nos
determinantes sociais que produzem as iniquidades em Saúde. As intervenções recomendadas aos
serviços de Saúde para os distintos níveis de determinação são condições socioeconômicas, culturais
e ambientais em que as pessoas, suas famílias e as redes sociais estão inseridas (MENDES,2012).
Outros determinantes como condições de vida e de trabalho, o acesso à alimentação, à
educação, à produção cultural, ao emprego, à habitação, ao saneamento e aos serviços de Saúde.
Também interferem os determinantes proximais, que são aqueles relacionados às características dos
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indivíduos, que exercem influência sobre seu potencial, sua condição de saúde (idade, sexo, herança
genética) e suas relações, formais e informais, de confiança, de cooperação, de apoio nas famílias, na
vizinhança e nas redes de apoio, onde acontecem as decisões dos comportamentos e estilos de vida,
todos estes fatores interagem na consolidação da saúde individual. Neste contexto, as intervenções em
saúde devem contemplar um amplo espectro de cuidados considerando as singularidades da
população (BRASIL,2014).
As atividades educativas para o autocuidado devem ter preocupação com o contexto cultural,
considerando aspectos de idade, escolaridade, comorbidades e estratificação de risco. Os grupos
orientados para educação para o autocuidado trazem bons resultados, preconiza-se que o processo
educativo seja coordenado por uma equipe multiprofissional, possibilitando um olhar complexo da
condição crônica (BRASIL,2014).
Para o controle das doenças crônicas são apontadas ações como incorporação de atividade
física no estilo de vida, alimentação saudável com incorporação do manejo nutricional no estilo de vida;
monitorização interpretação dos dados de exames diagnósticos, uso da medicação; prevenção e
tratamento das complicações e o desenvolvimento de estratégias personalizadas para acessar os
problemas sociais e outros parâmetros e usar os resultados na tomada de decisões para redução dos
riscos (BRASIL,2014).
METODOLOGIA
Trata-se de um projeto de extensão desenvolvido através do ciclo de ações educativas, no
qual compartilhou-se vivências humanas, estabelecendo ciclos de cuidados, a partir das necessidades
humanas básicas. Reconhecidos em sua singularidade, cada participante foi avaliado quanto as
medidas antropométricas, hábitos alimentares, atividade física e presença de agravos à saúde crônica.
Participaram do estudo idosos de ambos os sexos, pertencem a comunidade adscrita na microárea da
Unidade Básica de Saúde Alfredo de Carvalho – Floriano, Piauí.
Os critérios de inclusão, a saber: estarem com condições cognitivas e de saúde física
preservadas, que permitiram a participação nas atividades de forma autônoma. Após aceitação dos
participantes foram oferecidos serviços para a comunidade, como orientações sobre qualidade de vida,
alimentação saudável, atividade física, autocuidado para doenças crônicas com ênfase na adesão o
tratamento. Também foram levantadas as questões dos direitos do idoso, informações sobre o Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre a humanização da saúde.
Entre as atividades práticas destacou-se a aferição de pressão arterial, verificação de
glicemia capilar, verificação de medidas antropométricas além de oficinas de atividade física. Após
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cada ação foram realizadas reflexões sobre os significados das vivências para a comunidade, para os
discentes e docentes da enfermagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto foi desenvolvido na UBS- Alfredo de Carvalho foi realizado encontros periódicos,
com intervalos de quinze dias, em uma área aberta destinada a atividades coletivas com 20 idosos.
Inicialmente a população de idosos foi colocada para a participação de projeto através dos ACS e dos
membros dos projetos de extensão através de visitas domiciliares e de divulgação em grupo de
comunicação de mídia eletrônica, no primeiro encontro foram aplicados questionários socioeconômicos
previamente elaborados de acordo com os objetivos do projeto, em seguida foram feitos medidas
antropométricas, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, oficina sobre alimentação saudável
com a presença de um nutricionista, dinâmica, educação em saúde para doenças crônicas; encerrando
com o lanche saudável e coletivo, levando-os à uma reeducação alimentar. Em todos os encontros
realizados os níveis pressóricos e de glicemia capilar oscilavam, observou-se assim a necessidade de
educação em saúde de forma permanente.
Também foram realizadas atividades educativas e acompanhamentos dos níveis pressóricos
e da glicemia capilar de pessoas com doenças crônicas em uma horta comunitária onde foi detectadas
situações de descompensação da hipertensão e do diabetes e realizados orientações sobre
alimentação, atividade física e tratamento medicamentoso.
Embora algumas pessoas tenham conhecimento sobre o diagnóstico da doença, uma grande
parte desconhece e tem complicações pelo descaso da doença, que tem maior prevalência entre a
população idosa. Observou-se grande número de pessoas no grupo com diabetes e a hipertensão
arterial e com baixa percepção de autocuidado, isto pode ser atribuído a questões inerentes a
senilidade e a carência social de alguns, ou a falta de apoio da família.
Com base nos encontros adscritos na comunidade do Bairro Campo Velho, na UBS-Alfredo
de Carvalho no município de Floriano o projeto Saúde em Educação buscou abranger atividades
multidisciplinares que possam contribuir no controle de doenças crônicas e na promoção da qualidade
de vida.
Tendo em vista a participação dos discentes as ações desenvolvidas contribuíram para
aprofundar conhecimentos na área de saúde do idoso. Foram partilhadas experiências de vida que
permitiu reflexões sobre duvidas, medos e necessidades da comunidade envolvida. A vivência
proporcionou uma aproximação humanizada efetivando laços com cada um deles, com metodologias
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participativas, tendo em vista o objetivo de incentivar o autocuidado e estimulando a prevenção para
com a saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho realizado com idosos proporcionou vivências nas áreas de educação em saúde,
direitos dos idosos e lazer. Observou-se a necessidade de reduzir o preconceito sobre o papel do idoso
na sociedade e sobre o aprender do idoso. Neste sentido, o idoso precisa de mais espaços de
atualização através de processos educativos que oportunizem a reinserção social, favoreça a auto
estima e o reconhecimento da sua identidade no contexto social atual.
REFERÊNCIAS
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USABILIDADE DA TEORIA AMBIENTALISTA DE FLORENCE NIGTHINGALE EM
PESQUISA CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM
Brenda Silva Gonçalves (PIBIC/CNPq-CTF/UFPI)
Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI)
RESUMO: Florence Nigthingale é a precursora da primeira teoria de enfermagem denominada
ambientalista no ano de 1859, considerada como uma das grandes teorias da enfermagem baseadas
nas necessidades humanas básicas, que influenciou em grandes mudanças ambientais e de grande
influência na pesquisa em saúde. identificar as publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a
teoria Ambientalista de Florence Nightingale. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem
qualitativa, do tipo revisão narrativa, utilizando como bases de dados BDTD e Google Acadêmico com
recorte temporal do ano de 2004 e 2016. Foram analisadas 3 teses, 5 dissertações. Realizada nos
meses agosto e setembro de 2018. 01 trabalho relata sobre o resgate do legado de Florence
Nightingale, 01 trabalho relacionado a pacientes com dor aguda em emergência, 01 sobre questões
ambientais relacionados a saúde, 01 trata de uma reflexão historiográfica acerca dos elos de ligação
entre a prática de enfermagem e a influência recebida das ordens/associações religiosas, 01 sobre a
prevenção de infecção entre o paciente e sua família, 01 sobre assistência de enfermagem globalizada
em emergência hospitalar, 01 sobre as tecnologias sobre a prevenção contra hemorragia pós-parto.
Florence mobilizou o ato do cuidar associado a qualidade do espaço ambiental para impulsionar a
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da pessoa enferma, sendo considerada como eterna
influenciadora da atividade da enfermagem e precursora da segurança do paciente em ambiente
hospitalar.
Palavras-chave: teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; publicações científicas e técnicas;
pesquisa em enfermagem.
INTRODUÇÃO
Tendo como questão norteadora “Quais as contribuições da teoria de Florence Nighthingale
para o pensamento holístico da enfermagem?”, objetivou-se identificar as publicações cientificas de
enfermeiros que utilizaram a teoria ambientalista de enfermagem Florence Nighthingale.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Florence Nigthingale é a precursora da primeira teoria de enfermagem denominada
ambientalista no ano de 1859, considerada como uma das grandes teorias da enfermagem baseadas
nas necessidades humanas básicas, que influenciou em grandes mudanças ambientais e de grande
influência na pesquisa em saúde.
Nas suas primeiras cartas e notas, os propósitos da educação são constantemente
analisados, criticando a educação disponibilizada à mulher na época. No entanto, só após os 31 anos
de idade pode dar utilidade prática à sua bagagem educacional (Attewell, 1998).
Note-se que, na época, figurava a Teoria Miasmática, segundo a qual a doença se gerava
espontaneamente no lixo ou em espaços fechados. A teoria fundamentava-se na observação de
doença associada a fracas condições sanitárias e redução de doença com melhoria das condições
sanitárias (Wikipédia, 2010)
Após o primeiro mês, havia já proporcionado roupa lavada para os soldados e respectivas
camas, melhoria das dietas hospitalares e manutenção das enfermarias. Paralelamente, escrevia
cartas em nome dos soldados para as suas famílias, instituiu um mecanismo para enviar dinheiro dos
soldados para os seus parentes e criou quartos de leitura e actividades para os convalescentes. Todas
as noites, continuadamente, percorria os corredores do hospital à luz de uma lamparina turca, vigiando
e cuidando dos soldados doentes (Attewell, 1998).
Florence revelou-se, assim, uma mulher com grande capacidade de trabalho, de gestão e
liderança e é desta experiência no estrangeiro, numa cultura hostil e em cenário de guerra, que
Florence retira o conhecimento prático que lhe vai permitir criar as bases para a reforma hospitalar da
segunda metade do Século XIX, incluindo a reorganização dos serviços de enfermagem (Graça,
Henriques e Isabel, 2000).
O modelo hospitalar de Nightingale acabava por reproduzir a estrutura da família vitoriana: os
médicos eram homens e das classes média-alta e alta; a enfermagem era recrutada nas mesmas
classes, mas entre as mulheres; os homens e as mulheres das classes populares partilhavam as
tarefas subalternas e menos nobres do trabalho hospitalar (pessoal operário e auxiliar) (Graça, 1996).
A sua obra foi de tal forma revolucionária e avançada para a época, que teve profundo
impacto na saúde e na reorganização dos serviços de saúde a nível mundial, sendo considerada, ainda
hoje, pedra basilar da profissionalização da Enfermagem (Attewell, 1998).
As suas ideias revolucionárias, contudo, permaneceram e continuaram a influenciar e inspirar
a Enfermagem contemporânea (Graaf, 1989).
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METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa,
utilizando como bases de dados BDTD e Google Acadêmico com recorte temporal do ano de 2004 e
2016.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisadas 3 teses, 5 dissertações. Realizada nos meses agosto e setembro de 2018.
01 trabalho relata sobre o resgate do legado de Florence Nightingale, 01 trabalho relacionado a
pacientes com dor aguda em emergência, 01 sobre questões ambientais relacionados a saúde, 01 trata
de uma reflexão historiográfica acerca dos elos de ligação entre a prática de enfermagem e a influência
recebida das ordens/associações religiosas, 01 sobre a prevenção de infecção entre o paciente e sua
família, 01 sobre assistência de enfermagem globalizada em emergência hospitalar, 01 sobre as
tecnologias sobre a prevenção contra hemorragia pós-parto.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Florence mobilizou o ato do cuidar associado a qualidade do espaço ambiental para
impulsionar a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da pessoa enferma, sendo considerada
como eterna influenciadora da atividade da enfermagem e precursora da segurança do paciente em
ambiente hospitalar.
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USABILIDADE DA TEORIA DO CONFORTO DE KOLCABA EM PESQUISA
CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM
Aksson Rocha de Lima (PIBIC/CNPq-CTF/UFPI)
Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI)
RESUMO: Kolcaba desenvolveu sua teoria de conforto em 1994, qualificada como uma teoria de médio
alcance. O conforto, fenômeno multidimensional com significado diferente para cada pessoa diferentes,
se expressa pela satisfação das necessidades de alívio, de tranquilidade e de transcendência interrelacionada com os quatro contextos da experiência humana: físico, psicoespiritual, sociocultural e
ambiental. Objetivou-se identificar as publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a Teoria de
Conforto de Katharine Kolcaba. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo
revisão narrativa, utilizando como bases de dados BDTD e Google acadêmico com recorte temporal do
ano de 2017 e 2018. Analisou-se: 03 teses, 18 dissertações, 06 artigos, sendo 24 em português e 1 em
inglês, com texto completo. Realizada nos meses de agosto e setembro de 2018. Associou-se à Teoria
aos cuidados de enfermagem para pessoas: 06 em cuidados intensivos, 04 durante parto e puerpério
imediato, 01 com infarto agudo do miocárdio (mulheres), 01 com problemas renais crônicos, 01 com
câncer em cuidados paliativos, 01 com dor oncológica, 01 em controle da dor em procedimentos com
agulha no primeiro ano de vida, 01 estímulos sensoriais no trabalho de parto, 1 saúde e família
(criança), 01 em final de vida em contexto domiciliário, 01 com esclerose múltipla, 01 com potenciais
dadores de órgãos, 1 com dor e patologia vascular não comunicante verbalmente, 01 com ferida
maligna, 01 com traumatismo cranioencefálico, 01 com interrupção voluntária da gravidez, 01 com
infeção da ferida operatória. Cabe ao profissional de enfermagem sistematizar ações de conforto que
visem o cuidado do paciente. O profissional de saúde deve implementar estratégias para melhoria do
cuidado e conforto, realizando outras investigações baseando-se na teoria de enfermagem.
Palavras-chave: teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; publicações científicas e técnicas;
pesquisa em enfermagem.
INTRODUÇÃO
Objetivou-se identificar as publicações científicas de enfermeiros que utilizaram a Teoria de
Conforto de Katharine Kolcaba.

Anais eletrônicos da Jornada Acadêmica e Mostra de Pesquisa e Extensão, v. 2, n. 2, 2019, ISSN 2674-7553

49

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Kolcaba desenvolveu sua Teoria de Conforto em 1994, qualificada como uma teoria de
médio alcance. O conforto, fenômeno multidimensional com significado diferente para cada pessoa,
se expressa pela satisfação das necessidades de alívio, de tranquilidade e de transcendência interrelacionada com os quatro contextos da experiência humana: físico, psícoespiritual, sociocultural e
ambiental.
De acordo com Ponte e Silva (2012, p. 214Na) Teoria do Conforto, as enfermeiras identificam
as necessidades de conforto das pessoas que estão sob seus cuidados e concebem medidas de
conforto ao tempo em que avalia a satisfação de conforto proporcionada por cada ação praticada (apud
Kolcaba, 2003).
METODOLOGIA
Tratra-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão narrativa do
tipo análise documental (BARDIN,2011), utilizando como bases de dados o BDTD e Google
Acadêmico, com recorte temporal entre 2017-2018.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Associou-se à Teoria aos cuidados de enfermagem para pessoas: 06 em cuidados intensivos,
04 durante parto e puerpério imediato, 01 com infarto agudo do miocárdio (mulheres), 01 com
problemas renais crônicos, 01 com câncer em cuidados paliativo, 01 em controle da dor em
procedimentos com agulha no primeiro ano de vida, 01 estímulos sensoriais no trabalho de parto, 01
em final de vida em contexto domiciliário, 01 com esclerose múltipla, 01 com potenciais dadores de
órgãos, 01 com ferida maligna, 01 com traumatismo cranioencefálico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que cabe ao profissional de enfermagem sistematizar ações de conforto que
visem o cuidado do paciente. O profissional de saúde deve implementar estratégias para melhoria do
cuidado e conforto, realizando outras investigações baseando-se na teoria de enfermagem.
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VIABILIDADE DA TEORIA DO MODELO DE ADAPTAÇÃO DE CALLISTA ROY EM
PESQUISA CIENTÍFICA NA ENFERMAGEM
Luciana Lima Borges (PIBIC/CNPq-CTF/UFPI)
Marttem Costa de Santana (CTF/UFPI)
RESUMO: A teoria de Callista Roy define a Enfermagem como "ciência e prática" da promoção da
adaptação de indivíduos e grupos em situação que envolvem saúde e doença. A Teoria de Callista Roy
ao entender a pessoa como sistema adaptativo e holístico incluir a noção de estímulos que interagem
com as pessoas e desencadeiam respostas. Ela é formada dentro do modelo adaptativo, no qual há
conceitos que estão interrelacionados, como os conceitos de Enfermagem, saúde/doença, ambiente e
pessoa. Objetivou-se promover o bem-estar do paciente e fazer com que o indivíduo alcance a
integridade fisiológica, psicológica e social. Trata-se de estudos de revisão do Modelo de adptação de
Roy, disponiveis em artigos e dissertações realizadas por acadêmicos. Pesquisas foram feitas no
Google, onde foram encotrados artigos sobre as teorias de Enfermagem e a teoria de adaptação de
Sister Callista Roy e na BDTD, sendo 12 dissertações, a mais recente de 2017.O modelo de Roy trata
o indivíduo como um ser Biopsicológico e em constante interação com o ambiente externo,o nível da
adaptabilidade muda de acordo com a variabilidade de estímulos sofridos do meio, possibilitando uma
permanente troca de informações, estímulos e respostas. A Teoria de adaptação, bem como as suas
diversas e abrangentes formas de aplicabilidade na profissão de enfermagem são essenciais para uma
maior efetivação da intervenção de enfermagem.
Palavras-chave: teoria de enfermagem; cuidados de enfermagem; publicações científicas e técnicas;
pesquisa em enfermagem.
INTRODUÇÃO
A partir da questão: “Quais contribuições da teoria de Callista Roy, o enfermeiro poderá
utilizar no planejamento de atividades para obter repostas adaptativas do cliente, no processo
interativo?”, objetivou-se identificar as publicações científicas de enfermagem que utilizaram a Teoria
do Modelo de Adaptação de Callista Roy.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA/REVISÃO DE LITERATURA
Dentre as grandes teorias baseado no processo interativo, a Teoria do Modelo de adaptação
de Callista Roy lançada, em 1964, define a Enfermagem como ciência e prática da promoção da
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adaptação de indivíduos e grupos em situação que envolvem saúde e doença (Julia B. George, 2000,
p. 203). Neste modelo adaptativo, conceitos estão inter-relacionados, como: Enfermagem,
saúde/doença, ambiente e pessoa (Roy e Andrews, 1991, p. 5-6).
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura
narrativa do tipo de análise documental, análise de conteúdo (BARDIN, 2011), onde as pesquisas
foram feitas no Google, onde foram encotrados artigos sobre as teorias de Enfermagem e a teoria de
adaptação de Sister Callista Roy e na BDTD, sendo 12 dissertações, a mais recente de 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as pesquisas, associou-se a teoria a pacientes:
01 Idosos residentes em uma instituição de longa permanência;
01 ostomizado;
01 prostatectomizado;
01 submetidos à intervenção hemodinâmica;
01 com transtornos de pele;
01 Cuidado espiritual em enfermagem;
01 famílias de crianças com imunodeficiência primária;
01 mulheres que vivenciaram o óbito fetal;
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria de Callista Roy, ao entender a pessoa como sistema adaptativo e holístico, incluir a
noção de estímulos pertinentes que interagem com as pessoas e desencadeiam respostas aos
problemas relacionados a saúde. O modelo de Roy trata a pessoa como um ser Biopsicológico, em
constante interação com o ambiente externo. O nível da adaptabilidade muda de acordo com a
variabilidade de estímulos sofridos do meio, possibilitando um permanente compartilhamento de
orientações, apoios, estímulos e respostas.
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