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A Inauguração do Bloco I em 10 de maio de 2013 representou o 
investimento do CT-INFRA, FINEP, da UFSC e do CCS no incremento da 
infra-estrutura necessária ao funcionamento efetivo e orgânico ao 
desenvolvimento da Enfermagem da UFSC. Foi um marco histórico! Uma 
conquista do trabalho coletivo e solidário que ao longo do tempo tem sido a 
marca da Enfermagem. 

Ao inaugurar esse bloco que agregou as áreas Administrativas, de 
Ensino e de Pesquisa da Enfermagem, com laboratórios para produção de 
Tecnologia do Cuidado em Enfermagem e Saúde, promove-se um exercício 
ímpar, na ocupação dos espaços e possibilidades integradoras de relações 
interdisciplinares, promotoras de crescimento científico. Congrega os Grupos 
de Pesquisa do PEN/UFSC e pesquisadores de diferentes áreas do 
conhecimento, do âmbito da UFSC e de outras instituições universitárias 
nacionais e internacionais. Constitui-se em um centro de referência para a 
criação, monitoramento, experimentação, avaliação e divulgação de 
tecnologias inovadoras para o cuidado em enfermagem e saúde, com vistas a 
qualificar a assistência em enfermagem e saúde e a atender as demandas da 
sociedade contemporânea.  

A inauguração neste momento do LABORATÓRIO DE PRÁTICAS 
SIMULADAS ganha maiores proporções, pois representa um espaço que se 
abre a diversos talentos, ao exercício do ensinar, do aprender e do pesquisar; 
de transformar “problemas” em desafios, alvos do pensamento crítico e da 
capacidade de inovar.  

Esse é mais um momento histórico para a Enfermagem, e por isso se 
faz importante resgatar alguns momentos dessa trajetória e fazer alguns 
agradecimentos: 

- Em 1969 é criado o Curso de Graduação em Enfermagem, que se 
localizava num prédio na Avenida Rio Branco, juntamente com o Curso de 
Farmácia; Nossos agradecimentos a prof. Emérita Dra. Eloita Pereira Neves e 
a todos os prof. Precursores dessa caminhada 

- Em 1970 inicia o funcionamento do primeiro laboratório de 
enfermagem localizava-se na Rua Esteves Junior, n. 93, fundos, tendo lá 
permanecido até 1977 quando é transferido para o CAMPUS DA UFSC, 
juntamente com as coordenadorias de graduação e pós-graduação, em área 
pertencente ao CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS da época. Naquela 
época, a responsabilidade do pequeno laboratório ficava ao encargo da chefia 
do departamento de enfermagem. As dificuldades administrativas eram 
gigantescas, assim como o espaço físico inadequado para as necessidades que 



se avolumavam com o tempo. Nossos agradecimentos a Dra. Rosita Saupe, 
Msc Lorena Machado e Lidvina Horr.  

- Em 1979, o prédio do CCS é concluído no campus da UFSC, 
possibilitando que em janeiro de 1980 a enfermagem mudasse para as 
instalações que lhe foram destinadas. O laboratório de enfermagem foi 
instalado em área própria no bloco de salas de aula, sob a coordenação da 
Profa. Lorena Machado. Desde seu inicio, o LABORATÓRIO DE 
ENFERMAGEM - o nosso querido LABENF é utilizado para as disciplinas 
específicas de enfermagem, como também para os cursos de Medicina, 
Farmácia, Odontologia, Nutrição e Fonoaudiologia, nas disciplinas de práticas 
de enfermagem, primeiros socorros e biossegurança. Com a ampliação das 
atividades do LABENF tornou-se necessária a presença de uma servidora que 
fosse membro da equipe de enfermagem. A Técnica de Enfermagem Neide 
Maria Pereira foi cedida pelo Colégio de Aplicação e passou a atuar no 
LABENF, lá permanecendo até o início de 2013. As coordenações do 
LABENF foram se sucedendo, mantendo por um tempo, esta 
responsabilidade como parte do trabalho da sub-chefe do Depto. Nossos 
agradecimentos as Profas. Maria Albertina Pacheco, Kenya Schmitt Reibnitz, 
Marta Prado e Vera Radunz que assumiu a coordenação do LABENF desde 
2005, ainda no Bloco de Salas de aula do CCS permanecendo também no 
CEPETEC. 

Em 2008 foi Aprovado o projeto CTINFRA da UFSC com a proposta 
de Criação do CEPETEC, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia; 
Agradecimentos especiais ao prof. Álvaro Prata, ao prof. Carlos Alberto Justo 
da Silva, ao Prof. Jorge Mário Campagnolo e ao prof. Gelson Albuquerque 
que tanto nos ajudou nesta conquista, as Profas Evanguelia Kotzias e Maria 
Emilia Oliveira que estavam na gestão do NFR naquele primeiro momento, e 
as Profas. Marta Prado e Vania Backes, coordenadoras do PEN pela confiança 
em nosso trabalho e pelo empenho na realização desse sonho QUE SE 
TORNOU REALIDADE COM A INAUGURAÇÃO EM 2013. 

A construção do CEPETEC foi uma nova tarefa que se apresentava aos 
gestores, inicialmente conduzida pelas Profas. Dras Lucia Amante, Jane 
Anders, na gestão 2011-2013 e posteriormente substituídas pelas Dras. Vera 
Radunz e Grace Dal Sasso de maio a setembro de 2013, quando finalmente a 
esta gestão conduzida por mim e pela profa. Mara Ambrosina Vargas, a quem 
coube concluir o processo e dar vida aqueles ambientes e torná-lo a nossa 
casa profissional. Nossos agradecimentos. Gostaríamos de estender estes 
agradecimentos as Coordenações do PEN/UFSC que sempre apoiaram e 
contribuíram nas iniciativas de implantação do CEPETEC, Profas. Flávia 
Ramos, Vania Backes e Odalea Bruggemann. 

Dentre as grandes responsabilidades estava a de implantar o 
Laboratório de Práticas Simuladas (LPS), o qual se caracteriza por 
fortalecer a multidisciplinaridade, definida como prioridade no planejamento 
institucional da UFSC, viabilizando a consolidação de infraestruturas 
multiusos, capazes de agregar docentes e estudantes dos cursos de 
enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, farmácia e fonoaudiologia, no 
ensino graduação, na pesquisa e na extensão.  



A estrutura física deste LABORATORIO de cerca de 300 metros 
quadrados em dois andares foi redefinida, a partir das prepositivas sinalizadas, 
apresenta-se constituída: 

a) No segundo andar: está locado o LABENF – LABORATÓRIO 
DE HABILIDADES de procedimentos de enfermagem, distribuído em três 
salas que se conectam (o que permite a utilização deste espaço para vários 
cenários de práticas de habilidades e de simulação).  

b) Ainda, no segundo andar, existe uma área física denominada 
CUIDADOS AMBULATORIAIS – dividida em dois consultórios, uma sala 
de espera e um camarim, utilizado para atores durante a simulação sênica.  

c) No terceiro andar: está localizado o LABORATÓRIO DE 
ALTA FIDELIDADE (onde permanecem os manequins de alta fidelidade), 
distribuídos em três ambientes com isolamento acústico e visor, monitores, 
câmera de filmagem em conexão com o Sim View.  

d) Estes três ambientes são conectados por uma sala operacional 
composta por computadores que controlam a atividade dos manequins durante 
a simulação programada.  

e) Ainda, no terceiro andar, há um ambiente de cuidados 
domiciliares, com o objetivo de realizar simulação que contemplem a visita e 
o cuidado domiciliar na atenção à saúde da população, considerando o 
processo de prevenção, cuidados à pessoa com comprometimento de saúde e 
reabilitação.  

f) Por fim, neste andar organizou-se um almoxarifado, justamente, 
para a guarda dos materiais necessários para os diferentes cenários de práticas 
do cuidado, além de constituir-se em uma secretaria dos laboratórios de 
práticas simuladas.  

g) Duas salas de reunião e de debriefing, locadas no segundo e 
terceiro andar, ao lado dos laboratórios, com o objetivo de atender a 
especificidade pedagógica da prática simulada.  

De acordo com o Regimento do Departamento de Enfermagem, a 
coordenação Geral do Laboratório de Práticas Simuladas (LPS) ficou ao 
encargo da vice chefe do Departamento de enfermagem, Dra. Mara 
Ambrosina Vargas, que teve a árdua tarefa de ao longo destes dois anos de 
gestão organizar e colocar para funcionar todo o complexo do LPS. Nossos 
agradecimentos especiais às Profas. Mara e Vera por todo o empenho na 
efetivação das atividades do LPS na sua integralidade a partir do segundo 
semestre deste ano. Gostariamos de extender nossos agradecimentos ao Dr. 
Sergio Fernando Freitas e Isabela Giuliano, ao Pró-Reitor de Administração 
Dr. Antonio Carlos Montezuma, ao Prof. Dr. Jorge Mário Campagnolo e o 
Dr. Elias Machado Diretores do Departamento de Projetos de Pesquisa, 
Prefeitura do Campus Dr. Nailor Novaes, ao Pró- Reitor da PROPLAN Dr. 
Antonio Cezar Bornia, ao Sr. José Fabris e Leila da Silva Cardozo, do 
Departamento de Projetos e Arquitetura e Engenharia (DPAE) e a todos os 
bolsistas, estagiários e monitores que vem contribuindo com a implementação 
das atividades no LPS. 



Essa história só foi construída porque acreditamos que é preciso ousar, 
experimentar novas idéias, novas formas de enfocar problemas como 
condição inquestionável para essa reconstrução, na direção de uma 
“enfermagem onde teoria e prática sejam indissociáveis e o cuidado às 
pessoas ultrapasse o uso de técnicas rotineiras e alienantes”, como afirmam 
Paim e Trentini (1993). 

Enfim, é preciso considerar que a realidade não cessa de transformar-se. 
“O que precisamos é assumir, a cada momento histórico, nossos papéis de 
sujeitos dessa transformação. Buscar uma atitude possível no presente que 
faça dos fatos pretéritos não a lembrança de uma experiência fossilizada, mas 
o substrato ainda vivo dos valores pelos quais nos compreendemos hoje e que 
nos movem rumo ao futuro”. (Ayres, 1995). E, indiscutivelmente, esse é o 
grande desafio da Enfermagem da UFSC. 

 

Mais uma vez Muito obrigada!!!!!!! 
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