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RESUMO 
 
 

FEIRA DE PROFISSÕES UNITAU 2014: um relato de experiência dos acadêmicos de 
Enfermagem Introdução: O curso de enfermagem da Universidade de Taubaté foi fundado em 
1978 com intuito de formar enfermeiros habilitados e competentes para prestarem uma 
assistência de qualidade à população. Descrição do problema: desta forma a feira de 
profissões foi criada para solucionar as duvidas dos alunos do ensino médio não só em relação 
à enfermagem mais a todos os outros cursos oferecidos pela Universidade. Relevância da 
pesquisa: torna-se importante por meio de observação, realizar uma análise da importância da 
feira de profissões em relação ao stand de enfermagem. Beneficio dos sujeitos estudados: 
proporcionar aos estudantes do ensino médio um conhecimento sobre todos os cursos 
disponibilizados pela Universidade. Objetivo: relatar a experiência de quatro acadêmicos de 
Enfermagem da Universidade de Taubaté que participaram como comissão organizadora do 
stand da enfermagem. Metodologia: trata-se de um relato de experiência dos dois dias da feira 
de profissões que ocorreu em setembro de 2014 no campo da Juta na cidade de Taubaté. 
Resultados: o stand da enfermagem ficou aberto aos alunos nos períodos da manhã, tarde e 
noite com supervisão dos professores do departamento, onde foram desenvolvidas atividades 
que demonstraram as diversas áreas que o enfermeiro pode atuar, sendo assistencial, 
gerencial e ensino pesquisa onde despertou interesse dos futuros universitários, pois tiravam 
suas dúvidas e conheceram algumas áreas de atuação da enfermagem. Nos dois dias o stand 
de enfermagem juntos com os alunos do quarto e quinto ano demonstraram um pouco sobre a 
área de saúde da mulher com explicações sobre como é realizado um parto normal, a 
importância das mulheres realizarem anualmente o exame de preventivo e explicações e 
demonstração do uso correto do preservativo feminino. Referente à área de urgência e 
emergência foi ensinado aos alunos como identificar uma parada cárdio respiratória e quais os 
procedimentos de primeiro socorros, além da maneira correta das compressões e ventilações. 
Tivemos como parceiros a Vigilância Epidemiológica Municipal, com informações sobre a 
dengue e evolução do mosquito desde ovo até a fase adulta. Para animar a feira e interagir 
com as pessoas os enfermeiros da alegria distribuindo pirulitos, camisinhas e frases sobre 
humanização. Conclusão: pode-se verificar que esse evento é de extrema importância, onde os 
acadêmicos puderam aplicar habilidades aprendidas nas disciplinas no que tange a parte de 
planejamento, execução, controle e avaliação. Orientaram os alunos visitantes sobre as 
particularidades do curso de enfermagem: as disciplinas que são oferecidas, a dinâmica da 
prática, o tempo de duração do curso, e o mais importante tirar dúvidas e ajuda-los a definir a 
carreira profissional. Palavras-Chave: Enfermagem; Feira de Profissões; Universidade de 
Taubaté.  


