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A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realiza, anualmente, o evento Portas Abertas voltado 
para a comunidade não acadêmica, que proporciona vivenciar o ambiente universitário e conhecer mais 
sobre os diferentes cursos e sobre o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. No ano de 2017 a 
Liga Acadêmica de Enfermagem/UFRGS (LAEnf) se propôs a realizar a atividade intitulada “O que faz o 
enfermeiro?” com o objetivo de mostrar à comunidade sobre as diversas áreas de atuação de enfermeiros, 
bem como desmistificar alguns pré conceitos a respeito da profissão. Este trabalho tem por objetivo relatar 
a atividade desenvolvida pela LAEnf no Portas Abertas da UFRGS no ano de 2017. Trata-se de um relato de 
experiência da atividade “O que faz o enfermeiro?” desenvolvida durante o Portas Abertas UFRGS em maio 
de 2017. A atividade executada pela LAEnf teve grande procura, sendo uma das atividades com maior 
número de inscritos do evento, tendo como público alvo alunos do ensino médio, vestibulandos e 
visitantes. Na oportunidade foi possível mostrar as possibilidades de atuação da enfermagem e responder 
aos questionamentos dos participantes a respeito do curso e do mercado de trabalho, bem como explicar o 
que realmente o(a) enfermeiro(a) faz, diferenciando de outras profissões. Durante a atividade foi aberta 
discussão sobre os estereótipos da profissão na sociedade, apresentando as competências e atividades 
privativas do enfermeiro e seus campos de atuação. A partir dessa vivência acreditamos que a 
oportunidade de demonstrar as atividades do(a) enfermeiro(a) para a população nos enriquece e contribui 
para o reconhecimento da profissão como ciência do cuidado, além de sanar dúvidas de quem busca por 
respostas sobre a atuação do enfermeiro(a), pois desse modo podemos expor o que aprendemos e nossa 
perspectiva acerca do curso e carreira enquanto futuros enfermeiros. 
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