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1. INTRODUÇÃO

Propomo-nos à candidatura para a coordenação do núcleo de
enfermagem do Centro Acadêmico de Vitória, mandato 2021 a 2023 da
Universidade Federal de Pernambuco-UFPE/CAV, tendo por base três
prerrogativas: formação, experiência profissional e comprometimento com o
papel a ser exercido, além de que todas as ações serão, sempre, baseadas em
uma postura ética e moral perante o corpo docente, técnicos e discente da
UFPE.
Quanto à qualificação, o candidato à coordenador é formação em
Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, tem
Especialização em Estatísticas Sociais pela FUNDAJ, Mestrado em Hebiatria
pela Universidade de Pernambuco – UPE e Doutorado em saúde da Criança e
do Adolescentes,
Como experiências profissionais de gestão, pode-se destacar o cargo
de Coordenador do curso de enfermagem da UFPE/CAV no momento da pior
crise sanitária dos últimos 100 anos, Coordenador da Pós-graduação em
Traumatologia e Ortopedia do Hospital Getúlio Vargas/UFPE 2011-2019,
Coordenador I Curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência no CAV
2012-2015, Membro do NDAE da COREMU e presidente do Sindicato dos
Docentes da UFPE-ADUFPE 2016-2018.
Pelo exposto, assumimos compromisso com a coordenação do núcleo
durante os anos de 2021-2023 continuando o trabalho iniciado desde 2006
nesse centro pela formação e atuação no ensino, pesquisa e extensão.

2. JUSTIFICATIVA

Esta proposta de trabalho está alicerçada na necessidade de integração
dos pares que compõem os cursos do CAV: acadêmicos, docentes e
administração da Instituição para que juntos possamos contribuir no processo
de ensino-aprendizagem. Da mesma forma, buscar-se-á a consolidação dos
trabalhos até então realizados em prol da construção de competências

(conhecimentos, habilidade e atitudes) para o exercício da formação do
Enfermeiro.

3. OBJETIVO

Integrar acadêmicos, docentes e administração da Instituição no esforço
de vencer a atua crise sanitária provocada pela pandemia do COVID-19 e
contribuir com a formação dos Enfermeiros nas competências e habilidades
mínimas para atuação adequada (conhecimentos, habilidade e atitudes) para o
exercício da profissão associado a uma perspectiva ética, socialmente
compromissada, holística e responsável. As propostas serão baseadas em
atividades administrativas e operacionais, de ensino de graduação e de pósgraduação, de pesquisa e de extensão.

4. PROPOSTA DE TRABALHO

4.1 Atividades administrativas e operacionais

a. Continuar a interação com os líderes de turma e a Coordenação,
objetivando a melhoria do processo ensino-aprendizagem;
b. Realizar mais reuniões pedagógicas com os docentes para a reflexão
acerca do perfil 3 do Projeto Pedagógico do Curso para finalizar a
implementação da nova matriz curricular em 2022.
c. Manter diálogo constante com a Diretoria do Centro em busca de
condições de infra-estrutura adequadas para realização de atividades de
ensino, pesquisa e extensão voltadas ao curso de enfermagem;
d. Continuar estimulando a organização de eventos com temas específicos
da área de Enfermagem, estendidos a acadêmicos e docentes da
UFPE/CAV e também a outras instituições e profissionais da área;
e. Continuar a contribuir com a monitoria, por parte dos alunos de
graduação, com alto rendimento nas disciplinas que necessitem de
monitores e que ainda não foi contemplada;

f. Continuar e contribuir com o projeto memorial virtual da enfermagem
que estabelece um sistema de acompanhamento de egressos e da sua
integração ao mercado de trabalho;
g. Continuar participando da gestão administrativa UFPE/CAV em busca
de oportunidades e de recursos para o desenvolvimento do curso;
h. Manter

o

diálogo

com

a

administração

central,

município

na

consolidação do estabelecimento dos convênios e parcerias com
empresas para realização de estágios curriculares;
i.

Manter a participação em atividades pedagógicas para divulgação do
curso de enfermagem na cidade de Vitória e circunvizinhas;

j.

Continuar na busca de professores efetivos, iniciado através de parecer
aprovado por todos os docentes junto a reitoria;

k. Manter a luta para a manutenção dos espaços conquistados quanto aos
Laboratórios de apoio ao ensino de graduação;
l.

Continuar a solicitação do plano de aquisição de livros de forma a
completar a bibliografia prevista pelo Projeto Pedagógico do Curso
enfatizando as disciplinas profissionais;

m. Ampliar a política de aproximação com os órgãos e sociedades de
classe (Conselho Regional de Enfermagem-COREN e Associação
Brasileira de Enfermagem-ABEn);
n. Manter permanentemente home page do Curso de Enfermagem pela
coordenação atualizada, buscando torna-la mais eficiente como meio de
comunicação principalmente a comunidade acadêmica e a população
em geral.

4.2 Ensino de graduação

a. Continuar com as ofertas de disciplinas eletivas multiprofissionais,
oportunizando a integração dos cursos;
b. Ampliar a participação de palestras com profissionais da área de
Enfermagem

e

áreas

afins

que

enfatizem

a

aplicação

dos

conhecimentos e sinalizem as tendências profissionais;
c. Continuar com a estimulação dos acadêmicos e docentes na
participação em Congressos da área de Enfermagem e áreas afins,

como parte das atividades complementares ao ensino previstas no
Projeto Pedagógico do Curso;
d. Manter o acompanhamento e discussão sobre o adequado rendimento
do corpo discente e incentivar a utilização dos mecanismos de apoio
oferecidos pelo Centro;
e. Manter o diálogo permanente junto aos alunos sobre as demandas de
atividades complementares à sua formação;
f. Finalizar o novo PPC do curso de enfermagem da UFPE/CAV e integrar
a licenciatura em enfermagem ao bacharelado como novo perfil
profissional.

4.3 Ensino de pós-graduação

a. Abrir novas turmas de cursos de Pós-Graduação lato sensu em
enfermagem.
b. Finalizar o projeto de mestrado profissional do curso de enfermagem em
área multiprofissional.

4.4 Pesquisa

a. Colaborar com o acesso e estimulação a capacitação docente em nível
Doutorado e/ou pós-doutorado visando melhoramento da qualidade do
Curso de Enfermagem para que se mantenha dentro das diretrizes
estabelecidas pelo MEC;
b. Construir condições para que os acadêmicos desenvolvam ideias que
resultem em pesquisas com um grau de profundidade, que permitam
publicações em periódicos indexados, no mínimo ao nível nacional;
c. Continuar a buscar os convênios com instituições de modo a viabilizar
projetos em parceria procurando desburocratizar os iminentes protocolos
de intenções;

d. Motivar a participação à Iniciação Científica junto aos professores de
enfermagem.
e. Estimular a criação dos grupos de pesquisa em área estratégicas no
curso de enfermagem e colaborar com o amadurecimento, consolidação
e ampliação dos grupos de pesquisas existentes.

4.5 Extensão

a. Continuar o incentivo aos projetos de Extensão no curso de
Enfermagem;
b. Ampliar a discussão das ações de integração dos diferentes Cursos do
centro com a comunidade;
c. Contribuir com mais participação das ações de extensão de caráter
coletivo, promovidas pela UFPE;
d. Ajudar e fortalecimento dos projetos de extensão do CAV buscando
incentivar os docentes de enfermagem a participarem.

18 de setembro de 2021.

