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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM  

COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Chapa: CONSOLIDAÇÃO 

GESTÃO 2015 – 2017 

 
Coordenadora: Soraia Dornelles Schoeller 

Subcoordenador: Jeferson Rodrigues 
 
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 a Coordenação dos 
Programas de Pós Graduação (PPGs) e a Chefia do Departamento de Enfermagem/UFSC.  

 
1 - POLÍTICA ACADÊMICO-PEDAGÓGICA 
 
1.1. Política Pedagógica 
- Implementar políticas acadêmico-pedagógicas, em sintonia com as exigências institucionais 

e as políticas educacionais, tendo em vista a excelência do curso.  
- Manter processo avaliativo sistemático com acompanhamento didático-pedagógico da 

avaliação curricular do Curso de Graduação em Enfermagem. 
- Estimular a implementação e o desenvolvimento de distintas tecnologias e metodologias de 

ensino/aprendizagem em sintonia com o PPC do curso. 
- Fomentar a educação permanente dos docentes, em caráter regular e sistemático, 

construindo processos coletivos de vigilância da consolidação do PPC do curso. 
- Manter o selo de qualidade – curso referência no Sistema Arcu-Sur. 
- Desenvolver e implementar estratégias para manter os níveis de qualificação em avaliações 

externas (Reconhecimento do Curso e ENADE). 
 
1.2. Corpo Docente 
- Implementar processo de educação permanente dos docentes, tendo em vista as demandas 

da implementação do currículo do Curso de Graduação em Enfermagem e do perfil do 
egresso. 

- Promover estratégias de acolhimento aos novos docentes. 
- Fortalecer os laços entre os protagonistas do curso, com base em valores de solidariedade e 

respeito.  
- Fomentar a participação de professores visitantes nas atividades de ensino de graduação. 
- Implementar ações de formação pedagógica dos docentes, em parceria com os 

Departamentos, CCS e UFSC. 
 

1.3. Corpo Discente 
- Manter a política de participação nas instâncias de decisão, por meio de representação 

conforme previsto regimentalmente. 
- Estabelecer estratégias de participação mútua, com trabalho de cooperação em todas as 

instâncias do curso. 
- Fomentar a mobilidade discente, estimulando os intercâmbios nacionais e internacionais 

(Ciência sem Fronteira, Erasmus e outra parcerias).  
- Fomentar a participação de discentes nas atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas 

pelos docentes, na condição de bolsistas (remunerados ou voluntários) em articulação como 
o Departamento de Enfermagem. 
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- Articular/sistematizar a participação dos alunos nos diversos projetos de avaliação curricular 
nos quais o curso de enfermagem está envolvido, garantindo articulação com a oferta das 
disciplinas curriculares. 

- Estimular a produção científica dos discentes, bem como, a participação em eventos 
nacionais com apresentação de trabalhos, de modo articulado com os PPGs. 

 
1.4. Avaliação sistemática das atividades do Curso 
- Construir e implantar indicadores para acompanhamento e avaliação da implantação e 

consolidação do currículo. 
- Implantar estratégias de acompanhamento e avaliação de egressos do curso. 
- Ampliar os espaços de discussão sobre a Avaliação do Curso, construindo estratégias de 

avaliação Interna e Externa periódica do PPC. 
 
2 - 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 o Departamento e os PPGs, ampliando a visibilidade da Enfermagem 
da UFSC e realizando ações que promovam o desenvolvimento da profissão. 

- 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. 

- Realizar as articulações ensino-serviço.  
- Manter e intensificar a divulgação do Curso de Enfermagem Nacional e Internacionalmente, 

especialmente no âmbito ibero-americano, fomentando a mobilidade discente e docente. 
- Estabelecer parcerias e pactuações com os gestores municipais e estadual visando ampliar 

e regular a oferta de cenários de atividades de práticas clínicas e estágios supervisionados. 
- Incrementar as parcerias com os demais cursos de graduação da área da saúde da UFSC, 

especialmente, com os cursos de residências multiprofissionais em saúde, fomentando a 
criação de espaços para o exercício multiprofissional. 

- Iniciar o processo de participação no Programa Internacional de Dupla Diplomação. 
- 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). 
 
3 – POLÍTICA DE PESQUISA E EXTENSÃO  
 
- Estimular e participar da realização de eventos de compartilhamento da produção científica 

pelas instâncias discentes. 
- Favorecer a participação discente 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. 
 
 
4 - GESTÃO, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
 
- Fortalecer e dar prosseguimento às ações prioritárias do Planejamento estratégico – 

Enfermagem UFSC. 
- Manter atualizados os materiais de divulgação do Curso. 
- Organizar o sistema de registro/memória do curso de graduação em enfermagem/UFSC. 
- Consolidar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) como espaço de proposição de políticas e 

de gestão compartilhada do Curso. 
- Fomentar a articulação entre os departamentos responsáveis pelo desenvolvimento dos 

componentes curriculares do curso. 
- Construir propostas coletivas de capacitação pedagógica dos docentes, definindo diretrizes 

profissionais e parâmetros de atuação com vistas à implantação das atividades curriculares 
previstas.  

- Executar modelo de gestão que favoreçam a participação do corpo docente e discente nas 
instâncias decisórias.  

- Promover a participação qualificada do Centro Acadêmico de Enfermagem nos espaços de 
gestão político-administrativa do curso. 

- Participar ativamente do Conselho de Representantes de Turmas. 
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- Manter um trabalho articulado com os PPGs e o Departamento de Enfermagem, 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. 

- Consolidar as relações pedagógicas com os departamentos do básico. 
 
5 – POLÍTICA FINANCEIRA 
- Intensificar as atividades de intercâmbio e convênios, com captação de recursos para a 

Enfermagem/UFSC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florianópolis, setembro de 2015. 
 
 
 
 

 
 
 
Professores Jeferson Rodrigues e Soraia Dornelles Schoeller 

 


