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Representantes de Turmas
      

          1º/2018 Representantes   
    1º Período   

Paulo Victor Dias Rocha Rodrigues (pvufvjm@gmail.com)
E-mail da turma: enfufvjm2018@gmail.com

  
    3º Período   

Amanda Aparecida Silva Cruz (amandadtna_2010@hotmail.com)
E-mail da turma: enfermagemturma021@gmail.com

  
    5º Período   

Nathalia Caroline Pinto (nathalia_bie@yahoo.com.br)
E-mail da turma: enfermagem_ufvjm20@hotmail.com

  
    7º Período   

Diego Alcântara Alves (diegoalkntara47@hotmail.com)
E-mail da turma: enfermagemufvjm2015@outlook.com

  
    9º Período   

Núbia de Ávila Silva (nubiia-lopes@hotmail.com)
 E-mail da turma: emfermagem18ufvjm@outlook.com

  
      

    
    -  Centro Acadêmico de Enfermagem Anna Nery/ UFVJM  
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O Centro Acadêmico (CA) teve sua primeira gestão no ano de 2003, passando a se chamar
Centro Acadêmico de Enfermagem Anna Nery no ano de 2017 pela gestão Integração
2017/2018, com a intenção de prestigiar a precursora da Enfermagem no Brasil. O CA é uma
entidade estudantil regulamentada pela lei federal nº7395 de 31 de outubro de 1985,
reconhecido pelo Código Civil Brasileiro como uma associação sem fins lucrativos, que reúne
os discentes de um curso superior para que possam representar seus interesses e ideias,
solucionar problemas e reivindicar os direitos dos estudantes, além de promover e organizar
atividades acadêmicas extracurriculares como, debates, palestras, recepção de calouros,
realização de projetos de extensão, e muitas outras atividades.

  

Facebook: https://www.facebook.com/CentroAcademicoAnnaNery/

    
    -  Associação Atlética Acadêmica de Enfermagem Sanguinários/ UFVJM  

  

  

A Associação Atlética Acadêmica de Enfermagem Sanguinários (AAAEnf) foi fundada em 2017
com o principal intuito de promover e incentivar atividades esportivas e confraternizações entre
os estudantes do curso de Enfermagem. Além de toda a importância da interação entre os
discentes, vê-se também a necessidade de integrar o curso de enfermagem aos demais
cursos, fazer competições esportivas interativas que tragam saúde física e mental aos
discentes.

  

  

Facebook: https://www.facebook.com/sanguinarios.ufvjm.7  |  Instagram: @atleticasanguinari
os

    
    -  Empresa Júnior de Enfermagem Cuidare/ UFVJM  
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A empresa Júnior de Enfermagem Cuidare (EJ Cuidare) tem a missão de proporcionar ao
aluno um ambiente empreendedor que possibilite aos seus membros uma experiência prática
de gestão e criação de projetos dentro da Enfermagem. Além disso proporciona aos membros
efetivos a prática dos conhecimentos obtidos durante a graduação; oferta à sociedade o
retorno aos investimentos na Universidade Pública através de serviços de alta qualidade
prestados por alunos da UFVJM e também valoriza discentes e docentes da Universidade no
mercado de trabalho e no âmbito acadêmico.

  

  

Facebook: https://www.facebook.com/cuidareempresajunior  | Instagram: @cuidareufvjm

  

  

 3 / 3

https://www.facebook.com/cuidareempresajunior

