
 1 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

        Chapa: CONSOLIDAÇÃO 
 

GESTÃO 2015 – 2017 
 
Profs. Francine Lima Gelbcke e Dulcinéia Ghizoni Schneider 

 
Os eixos norteadores desta proposta se orientam nas ações 

implementadas nas gestões anteriores, tendo por objetivo consolidar políticas para a excelência da 
Enfermagem da UFSC, implementando uma gestão operacional e politicamente articulada com as instâncias 
que tenham vinculação com o Departamento de Enfermagem, como Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação stricto sensu e lato sensu e Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem/UFSC.  

 
Alicerça-se no compromisso com a consolidação do trabalho realizado pelas gestões anteriores, 

visando o coletivo e a transparência em suas ações. 
 

1 GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 
1.1 Comunicação e marketing 
-     Dar prosseguimento às ações prioritárias do Planejamento estratégico – Enfermagem UFSC.       
- Manter atualizados os materiais de divulgação do Departamento de Enfermagem, entre eles o site. 
- Organização de sistema de registro/memória do Departamento de Enfermagem. 
 
1.2 Estrutura Administrativa e Política de Gestão 
- Consolidar o Departamento de Enfermagem e suas estruturas administrativas: colegiado dos 

coordenadores e do NFR; 
- Coordenar as atividades desenvolvidas no CEPETEC, buscando dar sustentação aos Laboratórios de 

Práticas Simuladas – LPS. 
- Garantir e manter a transparência nas ações do NFR. 
 
1.3 Articulação com as Estruturas de UFSC 
- Manter um trabalho articulado com os Programas de Pós-Graduação e Curso de Graduação, participando 

das instâncias organizacionais, contribuindo com a implementação de políticas que promovam o 
desenvolvimento e a internacionalização da Enfermagem da UFSC; 

- Participar em comissões e instâncias administrativas do Centro de Ciências da Saúde e da UFSC, para 
atuar na formulação de políticas coletivas do Centro e da Universidade; 

- Manter e fortalecer as relações com o Hospital Universitário, em especial com a Diretoria de Enfermagem, 
garantindo espaços e estratégias para a excelência das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 
2 – POLÍTICA FINANCEIRA 
- Incrementar a captação de recursos financeiros junto aos órgãos financiadores, instituições parceiras de 

modo a garantir atendimento às múltiplas demandas de docentes, principalmente para garantia de melhoria 
das condições físicas e operacionais. 

- Incrementar o apoio dos recursos de projetos de pesquisa e extensão financiados para as atividades e 
infra-estrutura do Departamento de Enfermagem. 

- Promover novas edições dos Livros Didáticos do Departamento de Enfermagem. 
 
3 - RELAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  
 
- Intensificar intercâmbios de Ensino e Pesquisa com Instituições Nacionais e Internacionais; 
- Intensificar a relação com Órgãos de Fomento (CAPES, CNPq, FUNCITEC, FINEP), de modo articulado 

com instâncias de Enfermagem (PPGs e Curso), ampliando a visibilidade da Enfermagem da UFSC e 
realizar ações que promovam o desenvolvimento da profissão. 
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- Fortalecer as relações com entidades de enfermagem (especialmente ABEn-SC, COREN/SC) e demais  
entidades organizativas dos profissionais de saúde, contribuindo na definição de políticas para a formação 
e o exercício profissional; 

- Participar das ações de fortalecimento junto às instituições de saúde, visando articulação docente 
assistencial;  

- Participar nas pactuações com os gestores municipais e estadual no intuito de ampliar e regular a oferta de 
cenários de atividades de práticas clínicas e estágios supervisionados; 

- Contribuir para a consolidação do Centro de Ciências da Saúde como centro de referência na formação de 
profissionais para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
4 - POLÍTICA ACADÊMICO-PEDAGÓGICA 
 
- Implementar processo de educação permanente dos docentes, tendo em vista as demandas da 
implementação do novo currículo do Curso de Graduação em Enfermagem, bem como dos PPG; 
- Manter e ampliar as estratégias de acolhimento aos novos docentes; 
- Manter as estratégias de valorização dos Professores substitutos pelo Departamento;   
- Fomentar a participação de professores visitantes nas atividades de ensino de graduação; 
- Intensificar o uso da tecnologia de Educação à distância como veículo mediador da educação permanente 

dos professores do departamento e dos profissionais de enfermagem envolvidos nas atividades 
curriculares do curso de graduação e dos PPGs. 

 
 
5 – POLÍTICA DE PESQUISA E EXTENSÃO  
 
5.1. Concluir e implementar as políticas de pesquisa e extensão, em consonância com as ações 2 e 3 do 
Planejamento estratégico da Enfermagem UFSC. 
 
5.2 Divulgação da produção cientifica de docentes no âmbito da UFSC 
- Ampliar os espaços de divulgação interna da produção científica de docentes, promovendo a divulgação 

dos trabalhos apresentados em eventos externos, ao longo do ano; 
- Estimular a realização de eventos de compartilhamento da produção científica; 
- Manter políticas de fortalecimento da Revista Texto e Contexto articulada ao PEN/UFSC..  
 
5.3 Participação em Eventos Nacionais e Internacionais 
- Favorecer a participação de docentes em eventos (nacionais e internacionais), com a apresentação de 

trabalhos; 
- Colaborar na promoção de eventos nacionais e internacionais que contribuam com a visibilidade da 

Enfermagem da UFSC. 
 

 

 

CONTAMOS COM O APOIO E SUGESTÕES DE TODOS! 
 
 

Francine e Dulcinéia 


