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INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO SUPERIOR
DIRETORIA ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO – CONEX

PROJETO DE EXTENSÃO – CURSO DE ENFERMAGEM
ANJOS DA ENFERMAGEM: EDUCAÇÃO EM SAÚDE ATRAVÉS DO LÚDICO

O Maior Programa de Extensão Universitária e Responsabilidade Social da Enfermagem Brasileira.
Transformando pessoas através da Educação em Saúde e Humanização da Saúde
O projeto é desenvolvido pelo Instituto Anjos da Enfermagem, em parceria com o Conselho Federal
de Enfermagem - COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem e núcleos estaduais distribuídos em
todo território nacional.

O Instituto Florence de Ensino Superior, nesse contexto, é reconhecido como UNIVERSIDADE DO
BEM, título concedido às Instituições que fazem parte da rede de Parceiros do Bem do Projeto Anjos
da Enfermagem: Educação em Saúde, através do Lúdico.
O projeto tem como missão, articular ações que promovam o exercício da cidadania dos estudantes
e profissionais de enfermagem, de todo território nacional, com a perspectiva de apoio a crianças
com câncer e humanização da saúde.
Anjos da Enfermagem Núcleo Maranhão, Somos mais que AMIGOS, Somos ANJOS!
OBJETIVO GERAL:


Formação e implantação de grupos de voluntários, em todos os estados brasileiros,
promovendo a humanização da saúde, divulgando e fortalecendo a responsabilidade
social da enfermagem brasileira no apoio a crianças com câncer e seus familiares

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Formação de grupos de voluntários, estudantes de enfermagem, para visitação de
hospitais da sua região com objetivo de aliviar a dor e o sofrimento humano de
crianças com câncer e seus familiares;
Capacitar os grupos acerca do cuidar através da ludoterapia e arteterapia,
humanização da assistência, liderança, trabalho em grupo e responsabilidade social;
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Fortalecer o vínculo entre os conselhos regionais de enfermagem, universidades,
profissionais e estudantes de enfermagem;
Divulgar os conselhos regionais de enfermagem, como agentes sociais atuantes para a
melhoria das políticas de apoio a crianças com câncer de todo País;
Fortalecer e consolidar a enfermagem como parte principal e atuante na construção
de uma saúde pública mais digna, humanizada e socialmente responsável;
Sensibilizar os gestores das universidades, coordenadores de curso e professores para
a importância da formação de um profissional de enfermagem mais comprometido
com o social e com o atendimento humanizado;
Sensibilização dos estudantes de enfermagem para prática de uma enfermagem mais
ética, solidária e unida;
Outros eixos: I - defesa dos direitos das crianças e do adolescente; II - promoção da
assistência integral à crianças com câncer, da atenção básica a assistência hospitalar;
III - educação em saúde e educação ambiental, para crianças, jovens e adultos; IV promoção de campanhas de apoio a comunidades carentes; V - estudos e pesquisas
relativos ao câncer infanto-juvenil; VI - apoio a campanhas de doação de sangue e
medula óssea; VII - apoio a campanhas de vacinação de crianças, desenvolvidas pelo
Ministério da Saúde.

PROFESSORA ENVOLVIDA NO PROJETO:
Profa. Esp. Wiljânita Costa Guimarães Barbosa (Coordenadora Local)
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