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JUSTIFICATIVA/BASE TEÓRICA 

Um Mural Informativo apresenta dados que facilitam a identificação e a 

interpretação das informações de forma rápida, eficiente e objetiva (SARMENTO, 

2003). Visando melhorar o canal de comunicação entre os acadêmicos de 

enfermagem, bem como os alunos petianos, com a comunidade UFG/Jataí, o mural 

informativo traz informações e discussões não apenas da área da saúde, como um 

instrumento de comunicação entre discentes, docentes e funcionários da unidade. 

A necessidade de estabelecer uma ancoragem entre a comunicação e a 

saúde vem merecendo a dedicação de profissionais destas duas áreas, 

principalmente desde que, a partir da segunda metade do século XX, um novo 

paradigma propôs um deslocamento da doença para a saúde, visando sua 

promoção e prevenção, com a  utilização de   diversas  ações   comunicativas  como  
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ferramenta indispensável para atingir este objetivo (BERTOL, 2005).Na Enfermagem 

a comunicação está presente em todas as suas ações, influenciando diretamente a 

qualidade da assistência prestada aos que necessitam de seus cuidados e 

(OLIVEIRA, 2005). 

O objetivo do Mural Informativo PET- Enfermagem é divulgar as ações 

desenvolvidas pelo grupo, informar sobre diversos temas voltados para população 

local, trazer informações, fomentar discussões e ser um instrumento de 

comunicação entre discentes, docentes e funcionários da instituição. 

 

OBJETIVO 

Relatar a experiência da escolha de temas e montagem de um mural 

informativo para a comunidade acadêmica do Campus Jataí da Universidade 

Federal de Goiás.  

 

METODOLOGIA 

O Mural Informativo é um mural com periodicidade mensal, com diversos 

temas relacionados não apenas à enfermagem ou ao cotidiano da nossa unidade, 

mas também a assuntos gerais internos e externos à Universidade. Os temas não se 

restringem à área da saúde, possibilitando ao leitor, fazer uma reflexão sobre temas 

que lhe são recorrentes, mas muitas vezes não dá devida atenção ou importância. O 

leitor pode dar sugestões e participar ativamente do mural, o que possibilita um 

maior envolvimento, desta forma  ampliando a construção coletiva desse veículo. 

Para determinar qual seria o tema  de cada mês, foi realizada uma reunião no 

mês de março de 2011, com a participação das bolsistas do grupo PET-Enfermagem 

UFG/CAJ e da coordenadora do projeto. Nestas reuniões, foram feitas discussões 

em relação às datas comemorativas do mês para que, a partir destas datas, o tema 

fosse definido. Com a finalidade de despertar a atenção de todos discentes, 

docentes e funcionários da unidade, Após essa reunião, as integrantes do projeto 

pesquisaram sobre os temas sugeridos e decidiram o que ia ser colocado no mural a 

disposição da comunidade acadêmica. 

 

 

  



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Com os temas definidos, foram montados dois murais: um na Unidade Jatobá 

e outro na unidade Riachuelo do CAJ/UFG. Tais murais foram montados de maneira 

que o público alvo (comunidade acadêmica) tenha fácil acesso às informações 

contidas nele. 

  O primeiro mural, que ficou exposto no mês de fevereiro/2011, dava as  boas 

vindas aos calouros da UFG e trazia informações quanto a função do Centro 

Acadêmico, quanto ao PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de 

Enfermagem, sobre o curso de Enfermagem da UFG/CAJ e expunha informações 

sobre a programação PET-CALOURO, na qual os bolsistas do PET mostraram aos 

alunos calouros a Unidade Jatobá do CAJ/UFG e divulgaram a campanha Calouro 

Humano para arrecadação de material de higiene para doação. Além disso, estavam 

expostos os registros fotográficos da recepção organizada pelo PET e Centro 

Acadêmico Dra. Adriana Ribeiro aos calouros. Como o dia 8 de março é o Dia 

Internacional da Mulher, o tema escolhido para o mês de março/2011 foi “Stress 

feminino e estética”.  Os principais pontos abordados no mural foram: causas do 

stress feminino, e cuidados para evitar exageros estéticos. 

 No mês de abril, o tema foi “Uso de antimicrobianos” pois  em comemoração 

ao Dia Mundial da Saúde ( 7 de abril ), neste ano , o Ministério da Saúde divulgou 

informações sobre a resistência aos antimicrobianos. O uso abusivo de 

antimicrobianos foi o ponto principal abordado no mural.  

 Em comemoração ao Dia do Enfermeiro ( 12 de maio ), o tema  abordado no 

mês de maio foi, Enfermagem e suas áreas de atuação. Informando um pouco do 

histórico da profissão, características e perfil dos enfermeiros, e as diversas áreas 

de atuação dentro da enfermagem. Os resultados da 3ª Semana de Enfermagem 

foram divulgadas no mural com exposição de fotos do evento, e da festa de 

encerramento. 

 Além de abordar tais temas, o Mural Informativo PET-ENF também expõe 

eventos vinculados a Universidade Federal de Goiás, informações das 

coordenações dos cursos, facilitando a comunicação docente-discente e noticias do 

município de Jataí.  

 

 

 



CONCLUSÃO  

 A montagem do Mural Informativo PET trouxe conhecimento sobre diversos à 

comunidade acadêmica, além de mantê-la informada acerca das ações da 

coordenação do curso de Enfermagem e da diretoria do Campus Jataí.  

 Espera-se que a continuidade da montagem do mural facilite a comunicação 

entre docentes e discentes, e traga mais informações à comunidade acadêmica.  
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