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PROJETO FLORESCER – ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – UFRGS, 
OBSERVAM CUIDADO HUMANO EM PARCERIA COM A SOCIEDADE. Cíntia Eliane Costa, Agnes 
Rodrigues Lara, Renata Morais, Dulce Maria Nunes (DEMI – Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Processo de 
Cuidado Humano na Saúde e na Doença UFRGS - EENF) 

Constitui-se esta investigação, do estudo dos documentos orais e escritos, emitidos sobre uma prática de cuidado humano junto 
aos pais de crianças internadas na Unidade de Oncologia Pediátrica/HCPA, para tratamento de câncer. A atividade nasceu do 
desejo de um grupo de alunos do curso de graduação da EENFUFRGS, em oferecer entretenimento aos referidos pais, oriundos 
em sua maioria do interior do Estado, de outros Estados, inclusive desta capital que, em função do tratamento dos filhos, 
permanecem longos períodos no ambiente hospitalar, afastados de seu convívio familiar e social. Os pais convidados a participar 
de atividades de entretenimento fora do hospital, acompanhados dos alunos, quando lhes é oferecida a possibilidade de conhecer 
parques e outros locais expressivos da cidade; assistir filmes atuais em várias salas de cinema; ir ao salão de beleza para tratar o 
visual; desenvolver habilidades manuais e consciência corporal. Pretende-se analisar e sistematizar os materiais recolhidos das 
vivências dos pais e alunos participantes, construindo um novo corpo de conhecimento que proporcione modos de cuidar dos 
familiares acompanhantes, bem como outras estratégias de ensino para formação dos alunos. A proposta metodológica é 
qualitativa – história oral. As autoras refletem sobre os conteúdos de ações de cuidados para prevenção e manutenção da saúde 
psíquica e mental dos pais; o estímulo à auto-estima e a auto-confiança como fator de melhor convivência entre eles, os filhos 
doentes e a equipe multidisciplinar; o incentivo aos pais para ampliar o modo de ver o mundo e a geração de novas possibilidades 
de aprendizado, instalando-se atividades conjuntas entre instituições formadoras com outros setores da sociedade. 
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