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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 

 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

- SISTEMA ARCU-SUL -  

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

A construção do presente Relatório foi baseada nos princípios gerais e nos documentos que 

norteiam o processo de auto avaliação ARCU-SUL e revela o caminho percorrido pela Faculdade de 

Enfermagem (FEN) da Universidade Federal de Goiás (UFG) na busca pelos critérios de qualidade 

estabelecidos para acreditação no sistema MERCOSUL. Foi construído com a participação de todos 

os segmentos da FEN, isto é, professores, técnicos administrativos e alunos. Contamos ainda com a 

colaboração das Pró-reitorias da UFG. 

Vale ressaltar que o processo de construção deste instrumento avaliativo, revela também 

todo o processo histórico pelo qual o curso de Enfermagem da FEN-UFG percorreu nos seus 37 anos 

de existência e o esforço dos docentes, técnicos administrativos e alunos que já passaram pela 

instituição, para projetá-la no cenário local, estadual, regional, nacional e internacional, bem como 

daqueles que ora conduzem esse processo. Desde a criação do curso de graduação em 

Enfermagem, o projeto pedagógico sempre atendeu à legislação vigente, mas tendo como base a 

formação de um profissional capaz de atender à pessoa em sua integralidade nos seus distintos 

momentos do ciclo vital. 

Esse momento em particular, possibilitou a toda a comunidade da FEN-UFG sistematizar seu 

processo avaliativo, que tem se aprimorado principalmente considerando as diretrizes do Programa 

de Gestão Estratégica da UFG (PGE), o qual direciona o processo de avaliação institucional por meio 

do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e mediado pela Comissão de Avaliação 

Institucional (CAVI) que organiza e sistematiza os vários processos que englobam essa avaliação.   

Os dados constantes deste relatório apresentam uma “fotografia” da FEN e mostra o seu 

potencial e suas limitações, tendo como base as Dimensões, Componentes, Critérios e Indicadores 

para a Acreditação Mercosul. Esses possibilitaram a percepção das fortalezas da FEN e a 
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identificação de suas fragilidades, bem como seus fatores geradores. Esse processo nos permitiu 

desenhar ações propositivas com vistas a assegurar a melhoria da qualidade do ensino de forma 

permanente dos vários níveis de Ensino de Enfermagem disponibilizados pela FEN. Da mesma forma 

permitiu-nos observar aspectos que são importantes considerarmos no processo de desenvolvimento 

institucional. 

Tendo como diretriz o Formulário de Coleta de Dados e Informação e o Guia de Auto 

avaliação para os Cursos de Enfermagem, o relatório foi organizado em dois momentos distintos. No 

primeiro são apresentados os dados do formulário, com os respectivos detalhamentos das 

informações e, no segundo a análise do curso considerando as quatro dimensões propostas: 

Contexto Institucional, Projeto Acadêmico, Comunidade Universitária e Infraestrutura. 

A atual administração da UFG tem como meta a transformação da Universidade, fortalecendo 

o tripé d as atividades acadêmicas – ensino, pesquisa e extensão – e imprimindo uma relação 

humanística a partir do diálogo com os diversos segmentos da comunidade universitária. Nesse 

sentido, vale ressaltar o importante momento em que a UFG tem passado, fortalecendo as suas 

conquistas em seus cinquenta anos de existência, mas vislumbrando um futuro promissor e de 

impacto no campo acadêmico e científico nacional e internacional. Nesse movimento se junta a FEN-

UFG que traz consigo 37 anos de muita luta para crescer e desenvolver-se enquanto um importante 

centro de referência no ensino, pesquisa e extensão de Enfermagem no Brasil e na América do Sul. 
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FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 
 
 
I. Contexto Institucional 
 

Identificação da Instituição 

Instituição Universidade Federal de Goiás 

Endereço da Administração 
Central 

Rodovia Goiânia Nerópolis Km 13 – Prédio da Reitoria Campus 
Samambaia (Campus II) – Goiânia – GO – Brasil Cep:74001-970 

Ano de início das atividades 14 de dezembro de 1960 

Telefones da Administração 
Central 

(55-62) 3521 1063 / 352 11200 

 

1. Missão institucional 

A Universidade Federal de Goiás tem como missão gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e 
o saber, formando profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o 
desenvolvimento da sociedade.  

 

2. Autoridades institucionais (Reitores; Vice-Reitores; Diretores de Centros/Institutos) 

Nome Cargo Titulação Ano de designação 

Edward Madureira 
Brasil 

Reitor Doutor 2006/2010 
2011/2014 

Eriberto Francisco 
Bevilaqua Marin 

Vice-Reitor Doutor 2011/2014 
 

Sandramara Matias 
Chaves 

Pró-Reitora de 
Graduação  

Doutor 2006/2010 
2011/2014 

Orlando Afonso Valle do 
Amaral 

Pró-Reitor de 
Administração e 
Finanças 

Doutor 2006/2010 
2011/2014 

Jeblin Antonio Abraão Pró-Reitor de 
Desenvolvimento 
Institucional e Recursos 
Humanos 

Mestre 2006/2010 
2011/2014 

Júlio Cesar Prates Pró-Reitor de Assuntos 
da Comunidade 
Universitária 

Graduado 2012/2014 

Anselmo Pessoa Neto Pró-Reitor de Extensão 
e Cultura 

Doutor 2006/2010 
2011/2014 
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Divina das Dores de 
Paula Cardoso 

Pró-Reitora de 
Pesquisa e Pós-
Graduação 

Doutor 2006/2010 
2011/2014 

Juarez Patrício e 
Oliveira Junior 

Diretor da Escola de 
Agronomia e 
Engenharia de 
Alimentos (EA) 

Doutor 2006/2010 2011/2014 

Osvaldo Luiz Valinote Diretor da Escola de 
Engenharia Civil 

Mestre 2006/2010 2011/2014 

Reinaldo Gonçalves 
Nogueira 

Diretor da Escola de 
Engenharia Elétrica, 
Mecânica e de 
Computação 

Doutor 2006/2010 2011/2014 

Marcos Barcelos Café Diretor da Escola de 
Veterinária e Zootecnia 

Doutor 2010/2014 

Raimundo Martins Diretor da Faculdade de 
Artes Visuais 

Doutor 2008/2014 

Luiz Mello Diretor da Faculdade de 
Ciências Sociais 

Doutor 2009/2013 

Magno Luiz Medeiros 
da Silva 

Diretor da Faculdade de 
Comunicação e 
Biblioteconomia 

Doutor 2008/2012 

Nivaldo dos Santos Diretor da Faculdade de 
Direito 

Doutor 2011/2015 

Marcelo Medeiros Diretor da Faculdade de 
Enfermagem 

Doutor 2006/2010 
2011/2014 
 

André da Silva Porto Diretor da Faculdade de 
Filosofia 

Doutor 2009/2013 

Leandro Mendes Rocha Diretor da Faculdade de 
Historia 

Doutor 2009/2013 

Francisco José 
Quaresma de 
Figueiredo 

Diretor da Faculdade de 
Letras 

Doutor 2011/2015 

Vardeli Alves de Moraes Diretor da Faculdade de 
Medicina 

Doutor 2010/2014 

Cirano José Ulhoa Diretor do Instituto de 
Ciências Biológicas 

Doutor 2010/2014 

João Batista de Deus Diretor do Instituto de 
Estudos 
Socioambientais 

Doutor 2010/2014 

Fernando Pelegrini Diretor do Instituto de Doutor 2010/1014 
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Física 

Auri Marcelo Rizzo 
Vicenzi 

Diretor do Instituto de 
Informática 

Doutor 2010/2014 

Geci José Pereira da 
Silva 

Diretor do Instituto de 
Matemática e 
Estatística 

Doutor 2010/2014 

Neucírio Ricardo de 
Azevedo 

Diretor do Instituto de 
Química 

Doutor 2010/2014 

Ana Guiomar Rigo 
Souza 

Diretora da Escola de 
Música e Artes Cênicas 

Doutor 2011/2015 

Mirian Fábia Alves Diretora da Faculdade 
de Educação 

Doutor 2010/2014 

Anegleyce Teodoro 
Rodrigues 

Diretora da Faculdade 
de Educação Física 

Doutor 2011/2015 

Eula Maria de Melo 
Barcelos Costa 

Diretora da Faculdade 
de Farmácia 

Doutor 2010/2014 

Maria do Rosário 
Gondim Peixoto 

Diretora da Faculdade 
de Nutrição 

Doutor 2008/2012 

Enilza Maria Mendonça 
de Paiva 

Diretora da Faculdade 
de Odontologia 

Doutor 2012/2016 

Maria José Oliveira de 
Faria Almeida 

Diretora do Centro de 
Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação 

Douto 2006/2010 2011/2014 

Regina Maria Bringel 
Martins 

Diretora do Instituto de 
Patologia Tropical e 
Saúde Pública 

Doutor 2010/2014 

Manoel Rodrigues 
Chaves 

Diretor do Campus de 
Catalão 

Doutor 2007/2015 

Wagner Gouvêia dos 
Santos 

Diretor do Campus de 
Jataí 

Doutor 2011/2015 

Gonçalo Armijos 
Palacius 

Diretor do Campus 
Cidade de Goiás 

Doutor 2011/2015 

Maria do Amparo 
Albuquerque Aguiar  

Diretora da Faculdade 
de Administração, 
Ciências Contábeis e 
Ciências Econômicas 

Doutor 2009/2015 

 

3. Breve descrição da estrutura organizacional da instituição (anexar o Organograma Institucional e o 
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI) 
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A Universidade Federal de Goiás estrutura-se da seguinte forma: 
a) Assembleia Universitária; 
b) Conselho de Integração Universidade-Sociedade (CIUS); 
c) Administração Central; 
d) Unidades Acadêmicas, Órgãos Suplementares e Complementares; 
e) Campus do Interior. 

 
A ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA é a reunião da comunidade universitária, constituída pelos 
professores, estudantes e servidores técnico-administrativos em educação da Universidade e não 
tem caráter deliberativo. Será convocada e presidida pelo Reitor com as seguintes finalidades: (a) 
conhecer, por exposição do Reitor, as principais ocorrências da vida universitária e o plano anual de 
suas atividades; (b) assistir à entrega de diplomas honoríficos e medalhas de mérito. 
 
O CONSELHO DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE - SOCIEDADE (CIUS) é um organismo consultivo 
da Administração Central e se constitui em espaço privilegiado de interlocução com vários setores da 
sociedade, não possuindo caráter deliberativo. O CIUS será presidido pelo Reitor e será convocado 
com as seguintes finalidades não deliberativas: (a) conhecer o plano de gestão da Universidade, suas 
políticas, estratégias gerenciais, projetos e programas; (b) discutir a política científica, cultural, 
artística e tecnológica da Universidade; (c) examinar as demandas existentes na Sociedade, 
propondo novos empreendimentos, parcerias e atividades a serem desenvolvidas com diversos 
setores do poder público e da sociedade civil. 
 
Constituem a ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFG: (a) Conselho Universitário (CONSUNI); (b) 
Conselho de Ensino, Pesquisa , Extensão e Cultura (CEPEC); (c) Conselho de Curadores; e (d) 
Reitoria. O Conselho Universitário é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de 
planejamento da Universidade. O CEPEC é órgão de supervisão, com atribuições deliberativas, 
normativas e consultivas sobre atividades didáticas, científicas, culturais, artísticas, de interação com 
a sociedade e se estrutura em duas instâncias de deliberação, o Plenário e as seguintes Câmaras 
Setoriais: (a) Câmara de Graduação; (b) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; e (c) Câmara de 
Extensão e Cultura. O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização econômico-financeira da 
Universidade. A Reitoria, órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende 
todas as atividades universitárias, é exercida pelo Reitor, nomeado na forma da lei, auxiliado pelo 
Vice-Reitor e assessorado pelas Pró-reitorias, Chefia de Gabinete, Procuradoria Jurídica, 
Coordenadorias, Assessorias Especiais e Órgãos Suplementares, Complementares e 
Administrativos. 
 
As UNIDADES ACADÊMICAS de Goiânia, os Órgãos Suplementares, Órgãos Complementares e os 
Campus do Interior constituem os locais em que a UFG desenvolve suas atividades indissociáveis de 
ensino, pesquisa e extensão. A Universidade possui ainda, na sua estrutura acadêmica, o Centro de 
Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação (CEPAE) que oferece os diversos níveis da educação básica 
e atua como colégio de aplicação. 
Constituem as Unidades Acadêmicas dos Campus de Goiânia: o Conselho Diretor; a Diretoria; a 
Coordenadoria dos Cursos de Graduação; a Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu; e os Departamentos, quando houver. 
Os Órgãos Suplementares e Complementares com atribuições técnicas, culturais, desportivas, 
recreativas, assistenciais e outras, fornecerão apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da 
Universidade. 
 
Os CAMPUS DO INTERIOR desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, no sentido de 
democratizar o acesso à Universidade e interiorizar a sua atuação. Os Campus do Interior em que a 
UFG desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável são os de 
Catalão, Jataí e Cidade de Goiás. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - UFG

*Revisado pela PRODIRH/UFG - Abril 2012

UNIDADES

CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA - EEC, EMC, FANUT, FD, FE, FEN, FF, 
FM, FO, IPTSP

CÂMPUS SAMAMBAIA - CEPAE, EA, EMAC, EVZ, FACE, FACOMB, FAFIL, FAV, 
FCS, FEF, FH, FL, ICB, IESA, IF, IME, INF, IQ

CÂMPUS JATAÍ
CÂMPUS CATALÃO
CÂMPUS GOIÁS

ÓRGÃOS

SUPLEMENTARES - BC, CDIM, CEGRAF, CIAR, CERCOMP, HC, MA, RÁDIO

ADMINISTRATIVOS - CEGEF, CEMEQ, CGA, Creche, CS, DCF, DDRH, DMP, DP   

COMPLEMENTARES - CIDARQ, Unid. Conservação, NECASA, SOC 

CÂMPUS AVANÇADO FIRMINÓPOLIS
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Colegiada / Linear-Funcional

Organograma UFG - Sintético: Administração e Órgãos Executivos Centrais

*Revisado pela PRODIRH/UFG – Abril 2012

CD: Conselhos Deliberativos 

CS: Câmaras Setoriais

CND: Conselhos não Deliberativos

R / VR: Reitoria / Vice - Reitoria

CE: Comissões Especiais – Permanentes / Provisórias

AE: Assessorias Especiais

PR: Pró - Reitorias

CI / UA – Câmpus Interior / Unidades Acadêmicas

OS: Órgãos Suplementares

OA: Órgãos Administrativos

OC: Órgãos Complementares

Legendas

Relacionamento de Interlocução

Relacionamento de Interlocução Hierárquica

Relacionamento de Supervisão e Fiscalização

Entidades Formais

CD

CS

R / VR

PR

Administração 
Central

CND

CE AE

CI/UA

OS OA

OC
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Colegiada / Linear-Funcional

Organograma UFG – Analítico: Administração e Órgãos Executivos Centrais

CuradoresCEPECCEPEC

Ass. Universitária

Int. Univ. Sociedade

GraduaçãoExt. e Cultura Pesquisa e PG

CPAD¹

CPPD¹

CIS-PCCTAE²

Ouvidoria

ASCOM/ARP

CAI

PROJUR

PROGRAD PROCOM

HC

Auditoria

SOC

Rádio

CEGRAF

CIAR

CGA MA CDIM BC DCFDMP CERCOMP DDRH DPCIDARQCS

PROEC PRPPG PROAD

Unid. Conserv.

ADM. CENTRAL

GABINETE

CONSUNI

Legenda:
Relacionamento de Subordinação Hierárquica

Relacionamento de Supervisão e Fiscalização

Relacionamento Consultivo

Relacionamento Técnico-Normativo

Relacionamento de Aconselhamento    

Conselhos Deliberativos

Câmaras Setoriais

Conselhos Não Deliberativos

Administração Central

Órgãos Suplementares

Órgãos Complementares

Assessorias Especiais

Comissões Especiais – Permanentes ¹/ Provisórias²

Pró- Reitorias

Órgãos Administrativos

*  A CPA, no âmbito da UFG, é a CAVI (Resolução CONSUNI 14/2009)
Revisado pela PRODIRH / UFG – Fevereiro / 2012¹  Comissão Especial - Permanente

²  Comissão Especial - Provisória

CPA*/CAVI¹

CEGEF CEMEQ

PRODIRH

Creche

ASCOM / ARP - Assessoria de Comunicação Social /Assessoria de 
Relações Públicas
Ass. Universitária – Assembléia Universitária
Auditoria – Auditoria Interna
BC - Biblioteca Central
CAI - Coordenadoria de Assuntos Internacionais
CAVI - Comissão de Avaliação Institucional
CDIM - Centro de Documentação, Informação e Memória
CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico
CEGRAF - Centro Editorial Gráfico
CEMEQ - Centro de Manutenção de Equipamentos
CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
CERCOMP - Centro de Recursos Computacionais
CGA - Centro de Gestão Acadêmica
CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede
CIDARQ - Centro de Informação e Documentação Arquivística 
CIS-PCCTAE - Comissão Interna de Superv. Plano Carreira Técnicos
CONSUNI - Conselho Universitário
CPA - Comissão Própria de Avaliação
CPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente
Creche – Creche da UFG
CS - Centro de Seleção

DCF - Departamento de Contabilidade e Finanças
DDRH - Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos
DMP - Departamento de Material e Patrimônio
DP - Departamento de Pessoal
Ext. e Cultura – Câmara de Extensão e Cultura
GABINETE – Gabinete do Reitor
Graduação – Câmara de Graduação
HC - Hospital das Clínicas
Int.Univ. Sociedade – Conselho de Integração Universidade-Sociedade
MA - Museu Antropológico
NECASA – Núcleo Est. e Coord. Ações para Saúde do Adolescente
Ouvidoria – Ouvidoria da UFG
Pesquisa e PG – Câmara de Pesquisa e Pós Graduação
PROAD - Pró-Reitoria de Administração
PROCOM - Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária
PRODIRH - Pró-Reitoria de Desenv. Institucional e Recursos Humanos
PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
PROJUR - Procuradoria Jurídica
PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Rádio - Rádio Universitária
SOC - Secretaria de Órgãos Colegiados
Unid. Conserv. – Unidade de Conservação
Curadores – Conselho de Curadores

NECASA
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Linear-Funcional
Organograma* UFG: Unidades Acadêmicas

ADM. CENTRAL

Catalão

Goiás

Jataí

EMC

EEC

FANUT

FD

FEN

FE

FF

FM

FO

IPTSP

EA

CEPAE

EMAC

EVZ

FACOMB

FACE

FAFIL

FAV

FEF

FCS

FH

FL

ICB

IESA

IF

IME

INF

IQ

Situação em 2012

Legenda:

Relacionamento+Técnico.Normativo+e/ou+de+Apoio+
Financeiro+e/ou+de+Parceria+Didático.Científica

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus+(+Outras+Localidades+
– Estado+de+Goiás

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus++Colemar+
Natal+&+Silva+(Goiânia+– GO)

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus+Samambaia+
(Goiânia+– GO)

Administração+e+Órgãos+Executivos+Centrais+
(Goiânia+– GO)

*Revisado+pela:+PRODIRH/UFG+. Abril/2012

CEPAE+. Centro+de+Ensino+e+Pesquisa+Aplicada+à+Educação
EA+. Escola+de+Agronomia+e+Engenharia+de+Alimentos
EEC+. Escola+de+Engenharia+Civil
EMC+. Escola+de+Engenharia+Elétrica,+Mecânica+e+de+Computação
EMAC+. Escola+de+Música+e+Artes+Cênicas
EVZ+. Escola+de+Veterinária+e+Zootecnia
FACE+. Faculdade+de+Administração,+Contabilidade+e+Economia
FACOMB+. Faculdade+de+Comunicação+e+Biblioteconomia
FAFIL+. Faculdade+de+Filosofia
FANUT+. Faculdade+de+Nutrição
FAV+. Faculdade+de+Artes+Visuais
FCS+. Faculdade+de+Ciências+Sociais
FD+. Faculdade+de+Direito
FE+. Faculdade+de+Educação

FEF+. Faculdade+de+Educação+Física
FEN+. Faculdade+de+Enfermagem
FF+. Faculdade+de+Farmácia
FH+. Faculdade+de+História
FL+. Faculdade+de+Letras
FM+. Faculdade+de+Medicina
FO+. Faculdade+de+Odontologia
ICB+. Instituto+de+Ciências+Biológicas
IESA+. Instituto+de+Estudos+Sócio.Ambientais
IF+. Instituto+de+Física
IME+. Instituto+de+Matemática+e+Estatística
INF+. Instituto+de+Informática
IPTSP+. Instituto+de+Patologia+Tropical+e+Saúde+Pública
IQ+. Instituto+de+Química

Firminópolis

Câmpus++Avançado+de+Estágio

 
 

 



!

!

15!

4. Relação dos cursos oferecidos pela Instituição na área de conhecimento do curso a ser acreditado 

 
1 – Biomedicina: Bacharelado 
2 - Biotecnologia: Bacharelado 
3 - Ciências Biológicas: Bacharelado 
4 - Ciências Biológicas: Licenciatura 
5 - Ciências Geoambientais: Bacharelado 
6 - Ecologia e Análise Ambiental: Bacharelado 
7 - Enfermagem – Enfermeiro: Bacharelado e Licenciatura 
8 - Farmácia: Bacharelado 
9 - Fisioterapia: Bacharelado 
10 - Medicina: Bacharelado 
11 - Medicina Veterinária: Bacharelado 
12 - Nutrição: Bacharelado 
13 - Odontologia: Bacharelado 
14 - Zootecnia: Bacharelado 

 

5. Fluxo de alunos da Instituição nos últimos três anos 

Ano Número total de 
matriculados 

Número de ingressantes Número de egressos 

2009 17.867 5.776 2.088 

2010 20.600 6.156 2.520 

2011 21.338 6.185  2.519 

 

6. Atividades de pós-graduação relacionadas com a área de conhecimento do curso em acreditação. 
Indicar a vinculação existente entre as atividades de pós-graduação e o curso em acreditação, a 
exemplo da relação dos docentes que realizam atividades nos dois programas e dos laboratórios de 
pesquisa da pós-graduação nos quais os alunos de graduação realizam atividades de iniciação 
científica, entre outros aspectos.  

 
A Universidade Federal de Goiás conta hoje com 58 Programas de Pós-Graduação com um total de 
75 cursos, sendo 47 mestrados acadêmicos, 5 mestrados profissionais e 23 doutorados. Na área de 
Ciências da Saúde, em que está inserido o curso de Enfermagem, conta-se com nove Programas de 
Pós-Graduação, a saber: Ciências da Saúde, mestrado e doutorado (conceito Capes 4),  Ciências 
Farmacêuticas, mestrado acadêmico (conceito Capes 3), Enfermagem, mestrado e doutorado 
(conceito capes 4), Medicina Tropical e Saúde Pública, mestrado e doutorado (conceito Capes 5), 
Nanotecnologia Farmacêutica, doutorado (conceito Capes 4), Nutrição e Saúde, mestrado acadêmico 
(conceito Capes 3), Odontologia, mestrado acadêmico (conceito Capes 4), Saúde Coletiva, mestrado 
profissional (conceito Capes 3) e Inovação Farmacêutica, doutorado (conceito Capes 4).  
A vinculação das atividades de pós-graduação com o curso de Enfermagem se dá pela participação 
dos alunos de graduação nos projetos desenvolvidos pelos mestrandos e doutorandos, seja pela sua 
ação como bolsistas de iniciação científica ou iniciação tecnológica, ou voluntários, ou mesmo como 
estagiários membros dos grupos de pesquisa, ou desenvolvendo pesquisas como parte de seus 
Trabalhos de Conclusão de Curso. 
Outra forma de interação entre graduação e pós-graduação se dá por meio do Estágio Docência, em 
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que os pós-graduandos auxiliam nas disciplinas do curso de graduação. Esta atividade busca 
aprimorar a formação de alunos de pós-graduação para a atividade docente, atuando, 
especificamente, no ensino da graduação.  
Em todos estes Programas de Pós-Graduação listados a maioria dos docentes credenciados, 
também atua no ensino de graduação, o que denota forte vínculo entre os dois níveis de ensino, 
resultando em melhoria contínua no ensino e na pesquisa no curso de graduação em Enfermagem. 
De uma maneira global, atuaram nos Programas de Pós-Graduação da UFG, no ano de 2011, 817 
doutores, sendo que destes, 126 atuaram em mais de um Programa, e foram matriculados 3.088 
alunos, sendo que destes 2.179 no nível de mestrado e 909 de doutorado.  
Atualmente a Faculdade de Enfermagem oferece cursos de pós-graduação “stricto sensu” nos níveis 
de Doutorado e Mestrado na área de concentração “A Enfermagem no cuidado à saúde humana”, 
tendo como eixos norteadores de produção de conhecimento a saúde humana resultante da 
interação entre as dimensões biológica, psicoemocional e social; e a organização e fundamentação 
teórica das ações dos profissionais de saúde e de enfermagem, para a prevenção de riscos e 
agravos, tratamento, reabilitação e promoção da saúde. 
As atividades acadêmicas na Pós-Graduação em Enfermagem visam proporcionar experiências de 
ensino-aprendizagem que possibilitem a formação sólida em pesquisa, incluindo atividades que 
permitam aos alunos apropriarem-se de fundamentos metodológicos para a prática da pesquisa de 
campo, bem como ferramentas de elaboração da  redação científica. Ocorre, também, a interação 
entre os discentes de graduação e de pós-graduação no uso de laboratórios, na realização das 
pesquisas apoiando as atividades de iniciação científica da Faculdade de Enfermagem da 
Universidade Federal de Goiás. 
Os laboratórios de uso comum entre graduandos e pós-graduandos estão relacionados com as 
atividades dos professores orientadores. Muitas vezes os projetos dos pós-graduandos contam com a 
participação de discentes da graduação em algum momento de sua execução, tendo o professor 
como elo entre as atividades de ensino e pesquisa. 
 

 

7. Atividades de Extensão na área do curso. Política institucional de extensão. Relação das principais 
linhas de trabalho informando o público destinatário na área de conhecimento do curso nos últimos 
três anos (2009, 2010 e 2011). 

No âmbito da UFG a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que articulado 
ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a 
Universidade e a Sociedade. No seu programa de extensão, a UFG vem apoiando iniciativas 
governamentais, não-governamentais ou mesmo particulares que tenham como princípio a busca de 
alternativas visando à melhoria da condição de vida de todos, reconhecendo a diferença entre ações 
paliativas, que se destinam a atender situações críticas e emergenciais, e ações voltadas para 
soluções definitivas dos problemas, não assumindo, no entanto, como sua a responsabilidade única 
pela solução desses problemas. Procura-se incentivar a relevância social, econômica e política dos 
problemas abordados, os objetivos e resultados alcançados e a apropriação, utilização e reprodução 
do conhecimento envolvido na atividade de extensão.  
A extensão tem pautado suas ações por três grandes objetivos: (a) integrar ensino e pesquisa na 
busca de alternativas, visando apresentar soluções para problemas e aspirações da comunidade; (b) 
organizar, apoiar e acompanhar ações que visem à interação da universidade com a sociedade, 
gerando benefícios para ambas; e c) incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e 
comunidades circunvizinhas. 
A partir dessas referências, a extensão é desenvolvida no sentido de organizar, apoiar e acompanhar 
ações voltadas para a educação do cidadão nas áreas de educação pública, educação especial, 
cultura, lazer e recreação, saúde e meio ambiente, criando mecanismos institucionais que permitam 
avançar o processo de integração entre a Universidade e diversos setores da Sociedade. 
Sistematizadas na forma de cursos, eventos, prestação de serviços, projetos e programas, as ações 
e suas produções acadêmicas devem ter seus resultados considerados no planejamento e na tomada 
de decisões da UFG nas áreas de ensino, pesquisa e extensão 
Os instrumentos legais que normatizam a extensão na Universidade Federal de Goiás evidenciam o 
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compromisso institucional para a estruturação e efetivação das atividades de interação da 
Universidade com a sociedade. Estão regulamentadas ações nas categorias cursos, eventos, 
prestação de serviços e projetos, além de programas que englobam diversas ações. 
Os coordenadores de ações de extensão e cultura cadastram “on line” as propostas através do 
Sistema de Informação de Extensão e Cultura. Este sistema, SIEC, oferece aos extensionistas 
ferramentas para gerenciamento, como: controle de pessoas beneficiadas, inscrições, envio de 
resumos no caso de eventos, emissão de certificados e construção de página na internet. As ações 
aprovadas nas unidades acadêmicas e registradas no SIEC ficam abertas à consulta na página da 
Pró-reitora de Extensão e Cultura. O sistema traz benefícios que incentivam o cadastro das ações de 
extensão, o que se observa em seus primeiros meses de funcionamento. Além disso, a organização 
dos dados é feita pelo sistema, como importante instrumento de gestão. 
Na UFG existem recursos destinados à extensão, advindos de 2% do orçamento, além de convênios 
externos estabelecidos pela participação em editais públicos. A instituição oferece 100 bolsas para 
alunos vinculados às ações de extensão, no Programa de Bolsas de Extensão e Cultura, PROBEC.O 
valor da bolsa se equipara à bolsa de iniciação científica PIBIC. Oferecemos também o Programa de 
Voluntariado – PROVEC – no qual alunos são selecionados para atuarem voluntariamente nas ações 
de extensão e cultura. 
O incentivo à sistematização de ações de extensão em Programas faz parte da política de extensão 
da UFG para induzir práticas interdisciplinares que envolvam diversas unidades acadêmicas e 
parcerias entre instituições. Os focos temáticos representam as linhas de extensão presentes no 
documento elaborado pelo FORPROEX, Fórum de Pró-Reitores de Extensão e Cultura. 
Encontra-se em fase inicial a preocupação com a avaliação da extensão na UFG. A relevância 
acadêmica e social, a interdisciplinaridade e a relação dialógica com os setores sociais têm sido 
consideradas, assim como outros indicadores destacados no documento de Avaliação Nacional da 
Extensão Universitária. 
Os docentes e técnico-administrativos que coordenam ações de extensão estão sendo estimulados a 
pensar nas questões de avaliação, nos produtos gerados pela extensão e em seus indicadores. 
Entretanto, é necessário mais tempo para que essa consciência esteja definitivamente implantada na 
UFG. 
 
 

 FACULDADE DE ENFERMAGEM– ANO 2009 

 TOTAL DE 
AÇÕES 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ESTUDANTES 
ENVOLVIDOS 

TÉCNICOS 
ENVOLVIDOS 

ESTIMATIVA DE 
PÚBLICO ATENDIDO 

 36 87 269 40 118881 

 
 
 

 FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2010 

 TOTAL DE 
AÇÕES 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ESTUDANTES 
ENVOLVIDOS 

TÉCNICOS 
ENVOLVIDOS 

ESTIMATIVA DE 
PÚBLICO ATENDIDO 

 544 82 351 35 41042 

 
 
 

 FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2011 

 TOTAL DE 
AÇÕES 

DOCENTES 
ENVOLVIDOS 

ESTUDANTES 
ENVOLVIDOS 

TÉCNICOS 
ENVOLVIDOS 

ESTIMATIVA DE 
PÚBLICO ATENDIDO 

 639 79 253 31 38570 
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FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2009 
TÍTULO DAS AÇÕES 

 

ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS HOSPITALIZADOS 

Arteterapia e Reforma Psiquiátrica 

Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do Trabalhador- Nível Médio 

Educação Sexual: Intervenções Necessárias com a Comunidade Escolar  

II SIMPÓSIO SOBRE TÓPICOS ESPECIAIS EM DOENÇAS INFECCIOSAS  

PARCERIA ENSINO-SERVIÇO NA SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE CANCER DE 
MAMA NO SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO  

Projeto Rondon 

Curso Básico de Pesquisa Clínica 

Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento: perspectivas e experiências 

CAPACITANDO MULTIPLICADORES PARA APLICACÃO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES 
COM SEGURANÇA 

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS ENFERMEIROS NA UTILIZAÇÃO DA ABORDAGEM 
SINDRÔMICA NO ATENDIMENTO A MULHER USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE 
GOIÂNIA 

Praticas de Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Saúde do Brasil Central 

Projeto de  transferência de conhecimentos e tecnologias em avaliação e tratamento de feridas 
2008/2009 

Revista Eletrônica de Enfermagem 2009 

A inserção da naturopatia na Estratégia Saúde da Família. 

Conhecendo a FEN/UFG prevenindo DST 

Programa de Educação Continuada para Trabalhadores de Enfermagem do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás 

Apoio científico na III MOPESCO para servidores, alunos e membros da comunidade 

Capacitação e Atualização Profissional  na Assistência ao Adulto -  Doenças Cardiovasculares 

DENGUE: decifra-me ou devoro-te 

Desenvolvimento de pesquisa e a produção do conhecimento científico em saúde 

Educando o Ostomizado para o Autocuidado 

Educação em saúde com profissionais do sexo: Uma intervenção necessária  

Semana Brasileira de Enfermagem 

Trabalhando com alunos do ensino profissionalizante de enfermagem  

ARTETERAPIA APLICADA À PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL 

Aprendendo a conviver com a asma 

Ações Educativas de Promoção à Saúde na Escola Municipal Prof. Décio Filho, Goiânia - GO 

Controle social no SUS: troca de saberes entre universidade e conselhos locais de saúde 

Cuidados durante a gestação e puerpério 

Mãos Limpas 
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Rede de Vigilância à Saúde do Idoso no Estado de Goiás 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM ARTETERAPIA  

Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do Trabalhador - Nível Superior 

JORNADA BRASILEIRA DE ARTETERAPIA 

PARCERIA COM AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA 

 

FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2010 
TÍTULO DAS AÇÕES 

 

Assistência à saúde da população no município de Indiara-Goiás  

CAPACITANDO MULTIPLICADORES PARA APLICACÃO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES 
COM SEGURANÇA 

Capacitação de preceptores de residência para orientação de projetos de pesquisa 

Capacitação à Cuidadores de Idosos e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

Educação Sexual: Intervenções Necessárias com a Comunidade Escolar  

Grupo de gestante na comunidade: desmistificando o gestar e o parir 

Orientando estudantes da área da saúde sobre biossegurança. 

Projeto Mãos Limpas 

A Arte e o Protagonismo Juvenil: Potencializando Ações do PSE em Goiânia 

Arteterapia e Reforma Psiquiátrica 

Rede de Vigilância à Saúde do Idoso no Estado de Goiás 

VI JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA: Arteterapia e toxicomanias: mitos e contos 
correlacionados 

Espaço das Profissões II Conscientização para a prevenção das DST/HIV/AIDS e hepatites virais 
em escolares de Goiás 

A ARTETERAPIA COMO AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E NO 
FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENSINO SERVIÇO  

Controle social no SUS: troca de saberes entre universidade e conselhos locais de saúde 

Educação em saúde: utilização de recursos populares. 

JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA 

SIMPÓSIO DE TECNOLOGIAS DE AVALIAÇÃO, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO EM SAÚDE 

SIMPÓSIO GOIANO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E CUIDADOS EM AGRAVOS INFECCIOSOS 

Visita Pós-operatória Domiciliar 

Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do Trabalhador - Nível Superior 

Estratégias de Acolhimento às Famílias de Pacientes Internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Praticas de Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Saúde do Brasil Central 

A utilização da técnica de grupo operativo e da consulta de enfermagem sistematizada como 
estratégias de incentivo a adesão ao tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica 

Aprendendo a conviver com a asma 

CURSO DE ESTUDOS E ATUALIZAÇÃO EM ARTETERAPIA  
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Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do Trabalhador- Nível Médio 

Dia Mundial das Hepatites Virais 

GRUPO DE GESTANTES: ESPAÇO INTERATIVO DE PREPARO DA MULHER PARA O 
PERIODO GRAVÍDICO-PUERPERAL 

“Saúde na Escola: ações de educação sexual e reprodutiva com a comunidade escolar” 

EDUCAÇÃO CONTINUADA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA ATUAÇÃO NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

GESTÃO DO CUIDADO EM ENFERMAGEM PSIQUIÁTRICA 

Mãos Limpas 

ARTETERAPIA APLICADA À PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL 

Ações Educativas de Promoção à Saúde na Escola Municipal Prof. Décio Filho, Goiânia - GO 

DENGUE: decifra-me ou devoro-te 

Educando o Ostomizado para o Autocuidado 

Educação em saúde com profissionais do sexo: Uma intervenção necessária  

ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS HOSPITALIZADOS 

Atualização e Treinamento em monitoramento de glicemia capilar 

Cuidados durante a gestação e puerpério 

MOSTRA CIENTÍFICA DE DROGADIÇÃO E ARTETERAPIA 

Programa de Educação Continuada para Trabalhadores de Enfermagem do Hospital das Clínicas 
da Universidade Federal de Goiás 

Projeto Rondon 

 

FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2011 
TÍTULO DAS AÇÕES 

 

1º Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Centro–Oeste: “Fortalecendo Redes 
na Construção da ABENFO” 

Arteterapia e Reforma Psiquiátrica 

GRUPO DE GESTANTES: ESPAÇO INTERATIVO DE PREPARO DA MULHER PARA O 
PERIODO GRAVÍDICO-PUERPERAL 

Programa de Transferência de Conhecimentos e Tecnologias em Avaliação e Tratamento de 
Feridas 2011 

NUNCA É TARDE PARA COMEÇAR 

A Arte e o Protagonismo Juvenil: Potencializando Ações do PSE em Goiânia 

A integração entre o cuidado hospitalar com o cuidado domiciliário de mulheres em amamentação 
com trauma mamilar 

ARTETERAPIA APLICADA À PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL 

Aprendendo a conviver com a asma 

Atividades grupais: uma proposta de educação em saúde com os trabalhadores hipertensos de um 
serviço público 

Educação em saúde com profissionais do sexo: Uma intervenção necessária  
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JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA 

PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS NA ESCOLA: PROPOSTA EDUCATIVA 
PARA ADOLESCENTES EM UM ASSENTAMENTO DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA-
GOIÁS. 

Programa de Transferência de Conhecimentos e Tecnologias em Sistematização da Assistência de 
Enfermagem Sistematização da Assistência de Enfermagem: programa de difusão 2011 

Cuidados durante a gestação e puerpério 

DST/HIV/AIDS e hepatites virais: capacitando ONG do Estado de Goiás para elaboração de 
projetos de intervenção 

Praticas de Gestão de Recursos Humanos dos Profissionais de Saúde do Brasil Central 

ATENDIMENTO ARTETERAPEUTICO AOS DEPENDENTES QUÍMICOS HOSPITALIZADOS 

Consolidação acadêmico-científica do curso de especialização em enfermagem oncológica nos 
moldes de residência 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES: CONHECENDO A FEN/UFG E DISCUTINDO AÇÕES DE SAÚDE 
SEXUAL E PREVENÇÃO DAS DST/HIV/AIDS ENTRE ESCOLARES DO ESTADO DE GOIÁS. 

Estratégias de Acolhimento às Famílias de Pacientes Internados na Unidade de Terapia Intensiva 

III SIMPÓSIO GOIANO SOBRE EPIDEMIOLOGIA E CUIDADOS EM AGRAVOS INFECCIOSOS 

Mãos Limpas 

CAPACITANDO MULTIPLICADORES PARA APLICACÃO DE INJEÇÕES INTRAMUSCULARES 
COM SEGURANÇA 

Educando o Ostomizado para o Autocuidado 

Orientando estudantes da área da saúde sobre biossegurança. 

Seminário Tendências de Enfermagem no Brasil e Fatores Intervenientes 

VI JORNADA GOIANA DE ARTETERAPIA: Arteterapia e toxicomanias: mitos e contos 
correlacionados 

A ARTETERAPIA COMO AUXILIAR NA REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS E NO 
FORTALECIMENTO DA PARCERIA ENSINO SERVIÇO  

Curso de capacitação para agentes redutores de danos da rede de atenção em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia  

Educação em saúde: utilização de recursos populares. 

Visita Pós-operatória Domiciliar 

“Saúde na Escola: ações de educação sexual e reprodutiva com a comunidade escolar” 

CURSO DE ESTUDOS E ATUALIZAÇÃO EM ARTETERAPIA  

Curso de Aperfeiçoamento Multiprofissional em Saúde do Trabalhador- Nível Médio 

Curso de capacitação de preceptores de residência para o ensino 

Identificando riscos e prevenindo doenças cardiovasculares - CAMPANHA 

Mulheres e mama 

Projeto Mãos Limpas 
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FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2009 
LINHAS DE EXTENSÃO 

ORDEM LINHA DE EXTENSÃO 

1 Saúde Humana 

2 Metodologias e Estratégias de Ensino/Aprendizagem 

3 Desenvolvimento Humano * 

 
 

FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2010 
LINHAS DE EXTENSÃO 

ORDEM LINHA DE EXTENSÃO 

1 Saúde Humana 

2 Desenvolvimento Humano * 

3 Educação Profissional 

 
 

FACULDADE DE ENFERMAGEM – ANO 2011 
LINHAS DE EXTENSÃO 

ORDEM LINHA DE EXTENSÃO 

1 Saúde Humana 

2 Desenvolvimento Humano * 

3 Educação Profissional 

 
 
 

 
 
 

8. Identificação do Curso 

Nome do curso Enfermagem 

Grau acadêmico ou título que outorga Bacharel em Enfermagem 
Licenciado em Enfermagem 

Localidade em que é ministrado o 
curso 

Goiânia – Goiás 

Ano de início das atividades 
acadêmicas 

03 de junho de 1975 Res. CCEP 090/75 aprovado pelo 
Egrégio Conselho Universitário/UFG em 26/06/1975 
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9. Autoridades do curso (Coordenador do Curso; Chefe de Departamento) 

Nome Cargo Titulação Ano de designação 

Marcelo Medeiros Diretor Doutorado 2010 

Ana Luiza Lima Sousa Vice- Diretora e 
Coordenadora de 
Graduação 

Doutorado 2012 

 
 

10. Outras unidades acadêmicas que oferecem atividades para o curso (a exemplo das unidades que 
oferecem disciplinas básicas) 

Unidade Nome do Diretor Titulação Ano de designação 

Instituto de Ciências 
Biológicas – ICB 

Cirano José Ulhôa Doutor 2010 

Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde 
Pública – IPTSP 

Regina Maria Bringel 
Martins 

Doutora 2010 

Faculdade de Educação 
- FE 

Mirian Fábia Alves Doutora 2010 

Faculdade de Nutrição - 
FANUT 

Maria do Rosário 
Gondim Peixoto 

Doutora 2009 

Faculdade de Ciências 
Sociais - FCS 

Luiz Mello Doutor 2009 

 
 

11. O curso participou do processo de acreditação nacional (reconhecimento e 
renovação do reconhecimento)? 

SIM NÃO 

X  

Breve descrição e resultados (data de publicação do ato legal de reconhecimento/ renovação, 
dimensões avaliadas, conceitos, transcrição do parecer final). O curso deverá, ainda, informar a nota 
do Enade e a relação do conceito com o processo de renovação do reconhecimento do curso. 

O Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da UFG teve sua autorização de 
funcionamento e reconhecimento por meio da Portaria do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
número 1225 de 10 de Outubro de 1979. Recentemente houve sua renovação por meio da Portaria 
MEC número 728 de 23 de outubro de 2008. 

No ano de 2011, o Curso de Graduação da FEN/UFG recebeu o resultado da avaliação de 
Cursos de Graduação – MEC/INEP – e foi um dos cinco cursos de graduação em Enfermagem do 
país a receber nota máxima (5,0). A avaliação é baseada na análise das condições de ensino, em 
especial aquelas relativas ao corpo docente, às instalações físicas, ao projeto pedagógico e ao 
resultado dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 
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12. Descrever as políticas e programas de bem estar estudantil voltadas para os alunos. 

A Política de Assistência Social aos estudantes da UFG em interface com a Política de 
Educação concretiza-se no Programa de Permanência do estudante que se desdobra em projetos 
(alimentação, moradia, bolsa permanência, creche, empréstimo de instrumentais odontológicos; 
material de apoio pedagógico para estudantes da área de artes e bolsa de língua estrangeira. Ainda é 
oferecido na PROCOM, atendimento odontológico e de saúde mental.  

O Programa de Permanência de estudantes de baixa na UFG orienta-se nos seguintes 
princípios:  

I. a defesa da universidade pública como uma instituição social, democrática, de qualidade e 
gratuita;  

II. a afirmação da educação e da assistência social como políticas públicas, de Estado;  
III. a igualdade de condições para o acesso, a permanência e a conclusão de curso na 

Instituição;  
IV. a defesa da formação humanista, na perspectiva da integralidade do processo 

educacional e do exercício pleno da cidadania;  
V. a garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados ao segmento 

estudantil;  
VI. a orientação humanística e a preparação para o exercício pleno da cidadania;  
VII. a defesa da justiça social e a busca da superação dos preconceitos;  
IX. a defesa do pluralismo e o reconhecimento da liberdade como valor universal e ético 

central.  
A inserção dos estudantes no Programa de Permanência ocorre, sobretudo, após estudo da 

realidade social que constata suas necessidades e origem de família de baixa renda. 

 
II. Projeto Acadêmico 
 

13. Perfil do egresso/perfil do graduado conforme consta nos documentos oficiais. 

 
O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás tem como propósito formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos com 
referenciais éticos, humanistas e ecológicos capazes de: 

- atuar nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, em instituições de saúde tanto 
no âmbito de municípios do estado de Goiás como em outras regiões do país, ou em outros países; 

- trabalhar na equipe de enfermagem, exercendo a supervisão destes trabalhadores no 
exercício da profissão, buscando a integralidade, qualidade e humanização do atendimento de 
enfermagem prestado no contexto da saúde; 

- realizar ações em educação em saúde, cuidado de enfermagem e administração de 
serviços de enfermagem e de saúde, com base na análise crítica do conhecimento científico 
disponível. 
 

 

14. Caso o curso utilize sistema de créditos, descrevê-lo brevemente. 

 
O curso não utiliza sistema de créditos. 
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15. Disciplinas ou módulos por ano e semestre do curso, informando o número de horas e/ou créditos 
para a integralização do curso. 

Ano Semestre Disciplina ou módulo 

Horas 
BACHARELADO Horas LICENCIATURA 

No 
% em 

relação ao 
total 

No 
% em 

relação ao 
total 

1º 1º Saúde Coletiva 60 1,48 60 1,25 

1º 1º Introdução à Enfermagem 90 2,21 90 1,88 

1º 1º Atendimento Pré-Hospitalar 30 0,74 30 0,62 

1º 1º Anatomia Humana I Enf. 60 1,48 60 1,25 

1º 1º Metodologia Científica 45 1,11 45 0,94 

1º 1º Biofísica Enf. 30 0,74 30 0,62 

1º 1º Histologia e Embriologia Geral 60 1,48 60 1,25 

1º 2º Promoção da Saúde 60 1,48 60 1,25 

1º 2º Risco Biológico e Biossegurança 30 0,74 30 0,62 

1º 2º Bioquímica Enf. 60 1,48 60 1,25 

1º 2º Anatomia Humana II Enf. 60 1,48 60 1,25 

1º 2º Histologia dos Órgãos 60 1,48 60 1,25 

1º 2º Psicologia Aplicada à Enfermagem 45 1,11 45 0,94 

1º 2º Genética Enf. 45 1,11 45 0,94 

1º 2º Tecnologia da Educação em 
Saúde 30 0,74 30 0,62 

2º 3º Epidemiologia e Bioestatística Enf. 75 1,84 75 1,57 

2º 3º Bases para o Cuidar do Indivíduo 
e da Família I 120 2,95 120 2,51 

2º 3º Fisiologia 90 2,21 90 1,88 

2º 3º Imunologia 60 1,48 60 1,25 

2º 3º Microbiologia Enf. 75 1,84 75 1,57 

2º 4º Bases para o Cuidar do Indivíduo 
e da Família II 150 3,70 150 3,14 

2º 4º Centro de Material e Esterilização 60 1,48 60 1,25 

2º 4º Farmacologia Básica Enf. 45 1,11 45 0,94 
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2º 4º Saúde Mental 45 1,11 45 0,94 

2º 4º Patologia 75 1,84 75 1,57 

2º 4º Parasitologia Enf. 60 1,48 60 1,25 

2º 4º Fundamentos Filosóficos e Sócio-
Históricos da Educação* - - 64 1,34 

3º 5º Enfermagem Clínica 100 2,46 100 2.09 

3º 5º Enfermagem em Doenças 
Infecciosas 100 2,46 100 2.09 

3º 5º Vigilância à Saúde 90 2,21 90 1,88 

3º 5º Farmacologia Aplicada 45 1,11 45 0,94 

3º 5º Nutrição 45 1,11 45 0,94 

3º 5º Psicologia da Educação I* - - 64 1,34 

3º 6º Enfermagem Cirúrgica 120 2,95 120 2,51 

3º 6º Enfermagem Psiquiátrica 100 2,46 100 2.09 

3º 6º Assistência de Enfermagem a 
Paciente Crítico 100 2,46 100 2.09 

3º 6º Administração I 40 0,98 40 0,83 

3º 6º Sociologia 45 1,11 45 0,94 

3º 6º Psicologia da Educação II* - - 64 1,34 

4º 7º Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica I 100 2,46 100 2.09 

4º 7º Enfermagem Pediátrica e 
Neonatológica I  100 2,46 100 2.09 

4º 7º Práticas da Enfermagem em 
Saúde Coletiva  90 2,21 90 1,88 

4º 7º Ética e Exercício da Enfermagem 40 0,98 40 0,83 

4º 7º Antropologia da Saúde 45 1,11 45 0,94 

4º 7º Trabalho de Conclusão de Curso I 15 0,37 15 0,31 

4º 7º Políticas Educacionais no Brasil* - - 64 1,34 

4º 7º Estágio Supervisionado de 
Licenciatura I* - - 45 0,94 

4º 8º Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica II 100 2,46 100 2.09 
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4º 8º Enfermagem Pediátrica e 
Neonatológica II  100 2,46 100 2.09 

4º 8º Enfermagem Hebiátrica 40 0,98 40 0,83 

4º 8º Administração II 120 2,95 120 2,51 

4º 8º Gestão e Organização do trabalho 
Pedagógico* - - 64 1,34 

4º 8º Estágio Supervisionado de 
Licenciatura II* - - 75 1,57 

5º 9º Tecnologia e Coordenação de 
Grupo no Contexto da Saúde 30 0,74 30 0,62 

5º 9º Filosofia e Enfermagem 45 1,11 45 0,94 

5º 9/10º Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I 250 6,16 250 5,23 

5º 9/10º Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II 250 6,16 250 5,23 

5º 9/10º Estágio Supervisionado de 
Licenciatura III* - - 280 5,86 

5º 10º Estágio Supervisionado em 
Enfermagem III 311 7,66 311 6,51 

5º 10º Trabalho de Conclusão de Curso II 15 0,37 15 0,31 

TOTAL (horas) 4.056** 4.776*** 

* Disciplinas exclusivas de Licenciatura. 
** Referente a 1.110 horas de Núcleo Comum e 2.946 horas de Núcleo Específico. Além desse total o aluno do 
curso de Enfermagem – Bacharelado – deve cumprir 100 horas de atividades complementares (participação em 
eventos científicos, atividades de monitoria, iniciação científica, entre outros) e 203 horas de disciplinas de 
Núcleo Livre. Carga Horária total do Curso, 3.359 horas. 
*** Referente a 1.110 horas de Núcleo Comum e 3.666 horas de Núcleo Específico. Além desse total o aluno do 
curso de Enfermagem – Bacharelado e Licenciatura – deve cumprir 200 horas de atividades complementares 
(participação em eventos científicos, atividades de monitoria, iniciação científica, entre outros) e 239 horas de 
disciplinas de Núcleo Livre. . Carga Horária total do Curso, 5.215 horas. 
 

 

16. Instância responsável pela coordenação do programa de estudos: funções, frequência de 
reuniões, frequência de avaliação das disciplinas ou módulos.  

 
A instância responsável pela coordenação do programa de estudos é a Coordenação de 

Graduação em Enfermagem, subordinada à Direção da Faculdade de Enfermagem. Seguindo o Art. 
42. do Estatuto da UFG a FEN possui uma Coordenação de Curso de Graduação com um 
Coordenador que tem a competência de planejar e acompanhar o desenvolvimento das atividades do 
curso, cujas ações estão disciplinadas pelo Regimento Geral da Universidade. Em nosso caso, esta 
coordenação é assumida pelo Vice-Diretor da unidade acadêmica, visto que inexistem 
departamentos. 
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Porém, a Faculdade de Enfermagem possui uma Comissão de Ensino, devidamente criada e 
aprovada pelo Conselho Diretor da unidade no ano de 2006, a qual tem caráter consultivo e 
educativo, assessorando e apoiando as atividades e ações da Coordenação de Graduação. Essa 
comissão é presidida pelo Coordenador de Graduação, cujos membros constituem de um 
representante dos professores do respectivo período do curso, um representante das unidades que 
integram os diferentes cenários de prática da FEN onde os alunos desenvolvem atividades práticas, 
um representante do corpo discente e um técnico administrativo. A esta Comissão compete analisar 
os planos de ensino de cada disciplina que compõe o currículo, zelar pela qualidade do processo 
ensino-aprendizagem, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso, 
propor e/ou coordenar a reestruturação curricular, entre outras. 

A partir de 2010 foi criado o Núcleo Estruturante Docente, conforme a legislação vigente, o 
qual assumiu parte das responsabilidades da Comissão de Ensino. Assim, conforme a Res. CEPEC 
1066/11, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante contribuir para a consolidação do perfil 
profissional do egresso do curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 
atividades de ensino constantes no Projeto Pedagógico de Curso (PPC); acompanhar e atuar no 
processo de concepção, consolidação e contínua atualização do PPC; indicar formas de incentivo ao 
desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de 
exigências do mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 
conhecimento do curso; zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 
de Graduação; atuar em conjunto com a coordenação de curso na organização e desenvolvimento 
das semanas de planejamento administrativo e pedagógico das unidades acadêmicas; acompanhar 
as práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso; auxiliar no processo de avaliação e 
fomentar a discussão dos resultados dos diferentes processos avaliativos do curso, envolvendo os 
diferentes segmentos da comunidade acadêmica; auxiliar a gestão do curso na resolução de conflitos 
no campo pedagógico que podem prejudicar o andamento do curso. Todas as decisões do Núcleo 
Estruturante Docente são deliberadas no Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem. 

 

17. Breve descrição das metodologias de ensino utilizadas pelo curso. 

As atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso permeiam toda a 
formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar. Para tanto é estimulada a 
implementação de metodologias no processo ensinar-aprender que estimulem o aluno a refletir sobre 
a realidade social e aprenda a aprender, a conhecer, a ser, a fazer, a viver junto, visando desenvolver 
essas habilidades no contexto da integralidade da atenção, da humanização da assistência, da 
construção da interdisciplinaridade e do trabalho em equipe.  

A orientação que permeia esse processo é fundamentada nos princípios de aprendizagem 
ativa, que recomendam o processo ensino aprendizagem, seja organizado por problemas e por 
projetos, que propõem tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 
conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma ação pedagógica ativa, 
cooperativa e que analisa e reordena as atividades de ensino.  

Entende-se que aprendizagem é o processo central na estrutura conceitual do currículo deste 
curso de graduação, numa dupla acepção: de um lado, como processo essencial ao desenvolvimento 
do ser humano e, de outro, como atividade para apreensão dos conhecimentos, habilidades e 
atitudes propostos no perfil do profissional a ser formado. 

Embora o curso seja organizado em torno de um conjunto de disciplinas, são promovidas 
atividades integradoras visando garantir a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Nesse 
contexto o professor assume um lugar de mediador no processo de aprendizagem do aluno, 
negociando com os estudantes e, por vezes, direciona cenários de aprendizagem que sejam 
significativos e mais próximos da prática profissional.  

Nestas concepções propostas de atividades de ensino-aprendizagem devem ser 
apresentadas e negociadas com os alunos. O professor deve ser capaz de mobilizar os alunos em 
torno da estruturação do próprio processo de ensino-aprendizagem. Para tal, deverá ser desenvolvida 
uma cultura de participação responsável, em que cada um encontra razões para se envolver nas 
atividades e seja capaz de situar sua contribuição no trabalho do grupo.  

Algumas metodologias utilizadas têm sido bem sucedidas, tais como a problematização, o 
modelo de educação de laboratório, o ensino pela pesquisa e Tecnologias da Informação e 
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Comunicação (TIC) em Educação a Distância (EAD).  
São ofertados cursos completos (Lato sensu) nesta modalidade EAD e também  algumas 

disciplinas utilizam estas tecnologias como ferramentas no processo de ensino-aprendizagem. É 
utilizada ferramenta de domínio público (MOODLE) para a interatividade na internet e também 
recursos impressos e telefonia. O espaço virtual utilizado pela faculdade pode ser visitado no 
endereço: http://ead.fen.ufg.br  

Os cenários das atividades de ensino, de natureza teórica e teórico-práticas são realizadas 
na Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Educação, Faculdade de Nutrição, Faculdade de 
Ciências Sociais, Instituto de Patologias Tropicais e Saúde Pública e Instituto de Ciências Biológicas.  

As atividades de práticas clínicas são realizadas em Unidades da Rede Pública de Saúde 
municipal, estadual e federal, tais como: Unidades Básicas de Saúde do Município, de Goiânia, São 
Luís de Montes Belo e de Firminópolis. Ambulatórios Especializados da Rede municipal (CRASPI – 
Centro de Referência para o Atendimento à Saúde da Pessoa Idosa), Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgências (SAMU), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital de Doenças Tropicais 
(HDT), Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST), Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (setores de Clínica Médica, 
Cirúrgica, Maternidade, Pronto Socorro, Clínica de Doenças Tropicais; Central de Reprocessamento 
de Artigos, Centro Cirúrgico, Clínica Pediátrica, Ambulatórios de Especialidades).  

Além desta rede, a FEN ainda conta para a realização de atividades de ensino clínico 
Instituições de Saúde Especializadas: Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo e Associação de 
Combate ao Câncer de Goiás – Hospital Araújo Jorge. 

Somam-se à estas ainda as Organizações Não – Governamentais, como: Associação dos 
Ostomizados de Goiás e Organização das Voluntárias de Goiás – Condomínio Sagrada Família e 
Condomínio Vila Vida. 

Nas atividades de ensino teórico a relação professor aluno é diversificada, em função das 
características da metodologia utilizada e da especificidade da atividade, podendo variar de 6 a 50 
alunos. Nas atividades de prática clínica a relação, em geral, é de 3 a 10 alunos, dependendo do local 
de realização das atividades e das características dos usuários.   

Em estágio supervisionado, a relação professor-aluno é de 1 a 4, dependendo da 
disponibilidade dos campos e da demanda de alunos pelo serviço. 

Outras atividades práticas, não ligadas à prática clínica, mas sim à dimensão de atitude de 
responsabilidade e participação social, são realizadas em cenários como: Associação Brasileira de 
Enfermagem – Seção Goiás; Conselho Regional de Enfermagem – GO; Conselho Municipal de 
Saúde e Conselho Estadual de Saúde. 

Outros cenários podem ser utilizados, na medida em que a FEN visualize a possibilidade de 
contribuição no processo ensino-aprendizagem e integração ensino-serviço mediante convênio. 
 

 

18. Modalidades de atividades acadêmicas nas disciplinas que compõem a matriz curricular (indicar 
número de horas) 

Disciplinas 

Atividades de ensino 

Aulas 
Teóricas 

Aulas 
Práticas em 
campo e em  
Laboratórios 

Outros 
Ano 

aprovação 
do programa 

Saúde Coletiva 45 15 EAD 2012 

Introdução à Enfermagem 60 30  2012 

Atendimento Pré-Hospitalar 20 10  2012 

Anatomia Humana I Enf. 20 40  2012 
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Metodologia Científica 35 10  2012 

Biofísica Enf. 30 –  2012 

Histologia e Embriologia Geral 30 30  2012 

Promoção da Saúde 20 40  2012 

Risco Biológico e Biossegurança 30 –  2012 

Bioquímica Enf. 40 20  2012 

Anatomia Humana II Enf. 20 40  2012 

Histologia dos Órgãos 30 30  2012 

Psicologia Aplicada à Enfermagem 45 –  2012 

Genética Enf. 45 –  2012 

Tecnologia da Educação em Saúde 30 –  2012 

Epidemiologia e Bioestatística Enf. 60 15  2012 

Bases para o Cuidar do Indivíduo e da Família I 50 70  2012 

Fisiologia 75 15  2012 

Imunologia 30 30  2012 

Microbiologia Enf. 45 30  2012 

Bases para o Cuidar do Indivíduo e da Família II 70 80  2012 

Centro de Material e Esterilização 20 40  2012 

Farmacologia Básica Enf. 45 –  2012 

Saúde Mental 15 30 EAD 2012 

Patologia 45 30  2012 

Parasitologia Enf. 30 30  2012 

Fundamentos Filosóficos e Sócio-Históricos da 
Educação Enf. * 64 –  2012 

Enfermagem Clínica 40 60  2012 

Enfermagem em Doenças Infecciosas 40 60  2012 

Vigilância à Saúde 30 60 EAD 2012 

Farmacologia Aplicada 45 –  2012 

Nutrição 45 –  2012 
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Psicologia da Educação I Enf.* 64 –  2012 

Enfermagem Cirúrgica 45 75  2012 

Enfermagem Psiquiátrica 40 60  2012 

Assistência de Enfermagem a Paciente Crítico 40 60  2012 

Administração I 40 –  2012 

Sociologia 45 –  2012 

Psicologia da Educação II Enf.* 64 –  2012 

Enfermagem Ginecológica e Obstétrica I 40 60  2012 

Enfermagem Pediátrica e Neonatológica I  40 60  2012 

Práticas da Enfermagem em Saúde Coletiva  30 60 EAD 2012 

Ética e Exercício da Enfermagem 40 – EAD 2012 

Antropologia da Saúde 45 –  2012 

Trabalho de Conclusão de Curso I 15 –  2012 

Políticas Educacionais no Brasil Enf. * 64 –  2012 

Estágio Supervisionado de Licenciatura I* – 45  2012 

Enfermagem Ginecológica e Obstétrica II 40 60  2012 

Enfermagem Pediátrica e Neonatológica II  40 60  2012 

Enfermagem Hebiátrica 25 15  2012 

Administração II 60 60  2012 

Gestão e Organização do trabalho Pedagógico * 64 –  2012 

Estágio Supervisionado de Licenciatura II* – 75  2012 

Tecnologia e Coordenação de Grupo no 
Contexto da Saúde 30 –  2012 

Filosofia e Enfermagem 45 –  2012 

Estágio Supervisionado em Enfermagem I ** – 250  2012 

Estágio Supervisionado em Enfermagem II ** – 250  2012 

Estágio Supervisionado de Licenciatura III* e ** – 280  2012 

Estágio Supervisionado em Enfermagem III ** – 311  2012 

Trabalho de Conclusão de Curso II 15 –  2012 
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19. Sistema de seleção e admissão de alunos. Especificar os requisitos de ingresso e as modalidades 
de seleção. 

 
Os artigos 101, 102, 103 e 105 do Estatuto da Universidade Federal de Goiás tratam do sistema 

de seleção e admissão de estudantes: 
Art. 101. Os cursos de graduação, em conformidade com o disposto nas Resoluções do 

CONSUNI e do CEPEC, serão abertos, no limite estabelecido de vagas, a 
I - candidatos admitidos por meio do processo de seleção estabelecido pela Universidade e que 

hajam concluído o ensino médio de 2o grau ou equivalente;  
II - portadores de diploma de curso superior;  
III - alunos de outras instituições, por meio de transferências obrigatórias e facultativas; 
IV - bolsistas de acordo cultural entre o Brasil e outros países;  
V - alunos de outras instituições, nas condições estabelecidas em convênios com a Universidade 

Federal de Goiás; 
VI - matrículas autorizadas nas condições de reciprocidade diplomática, previstas em lei. 
Art. 102. O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação, definido pelo CEPEC, será 

realizado por órgão específico 
Parágrafo Único. O processo seletivo abrangerá os conhecimentos comuns às diversas formas 

de educação do segundo grau, sem ultrapassar este nível de complexidade, para avaliar a 
formação recebida pelo candidato e sua aptidão intelectual para estudos 

Art. 103. O Conselho Diretor da Unidade Acadêmica determinará, anualmente, o número de 
vagas disponíveis para ingresso de transferidos, diplomados, mudança de curso e reingresso, 
encaminhando-o à Pró-reitora de Graduação em época determinada no Calendário Escolar, 
que o divulgará em forma de Edital. 

Parágrafo Único. Sempre que o número de pedidos de vagas for superior ao de vagas 
disponíveis, a seleção será feita pela Coordenadoria do Curso correspondente, por meio de 
critérios previamente aprovados em reunião do Conselho Diretor e divulgados no Edital 
especificado no caput deste artigo. 

Art. 105. A Universidade poderá admitir, independentemente de vagas, alunos visitantes, com 
deveres de frequência e aproveitamento, por solicitação de outras instituições de ensino 
superior em que estejam matriculados regularmente, para matrícula em disciplinas 
especificadas que complementem sua formação, cabendo ao CEPEC regulamentar a 
matéria. São Selecionados ainda por chamada Pública (SISU transferências etc. 

 

 

20. Existe um mecanismo para estabelecer previamente vagas ou quotas para 
cada ano acadêmico? 

SIM NÃO 

x  

PROGRAMA DE INCLUSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS- UFGInclui 
O Programa de Ações Afirmativas foi amplamente discutido na UFG, contanto com a 

participação de representações de todos os segmentos da Universidade, Professores, Funcionários 
técnico-administrativos, estudantes, além de representantes de movimentos sociais. Resultou dessa 
ampla discussão a elaboração do Programa UFGInclui, criado oficialmente pela Resolução CONSUNI 
29/2008 e aprovado na íntegra pelas várias representações da UFG. 

A Resolução prevê: 
“a criação de mecanismos de ampliação do ingresso dos estudantes que cursaram 

integralmente os últimos dois anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em escolas públicas, de 
negros oriundos de escolas públicas e de indígenas e negros quilombolas nos cursos de graduação, 
visa assegurar o acréscimo da presença desses estudantes em todos os cursos da UFG. Como a 
presença desses candidatos é mais comum nos cursos com baixa demanda, o que se pretende com 
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essas medidas é ampliar as chances de acesso desses alunos nos cursos de maior demanda da 
UFG. 

Propõe-se que o Programa UFGInclui vigore por 10 (dez) anos, sendo avaliado anualmente, 
podendo ser modificado com base nos estudos e análises que forem se acumulando ao longo de uma 
década. Espera-se que as motivações existentes hoje para a sua implantação estejam minimizadas 
no final desse período. 

Tendo como parâmetro a meta de ampliação gradativa de presença dessas categorias em 
todos os cursos da UFG, a ser alcançada ao longo da implementação deste programa, previu-se 
como meta inicial: 

1) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG, 10% (dez por cento) sejam ocupadas, 
em 2009, por estudantes oriundos de escolas públicas (últimos 2 anos do ensino fundamental e os 3 
anos do ensino médio), independentemente de cor/raça. Esse percentual será reavaliado para o 
processo seletivo de 2010, após análise da repercussão da meta estabelecida para o processo de 
2009; 

2) do total de vagas oferecidas em cada curso da UFG, 10% (dez por cento) sejam ocupadas, 
em 2009, por estudantes autodeclarados negros, oriundos de escolas públicas (últimos 2 anos do 
ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio); 

3) acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG para serem 
disputadas por indígenas que se inscreverem para estas vagas especiais (o indígena deverá 
apresentar documento que comprove esta condição, emitido por comunidade indígena reconhecida 
oficialmente); 

4) acrescer, quando houver demanda, 1 (uma) vaga em cada curso da UFG para serem 
disputadas por negros quilombolas que se inscreverem para estas vagas especiais (o negro 
quilombola deverá apresentar documento que comprove esta condição, emitido por comunidade 
quilombola reconhecida oficialmente. 

Caso não existam candidatos classificados que optaram por participar do programa UFGInclui 
para atingir os percentuais estabelecidos no Programa as vagas serão preenchidas por ordem de 
classificação pelos candidatos que optaram, no ato da inscrição, pelo sistema universal. 

Foram definidas como ações a serem implementadas na 2ª etapa do Processo Seletivo da 
UFG: 

1) nos cursos em que o percentual de alunos oriundos da escola pública (independentemente 
da cor/raça) convocados para a 2ª etapa, obedecido o critério estabelecido no Edital, for inferior a 
20% (vinte por cento) do total de candidatos convocados, serão convocados adicionalmente, os 
candidatos oriundos da escola pública (independentemente da cor/raça), por ordem de classificação, 
até atingir esse percentual de 20% (vinte por cento), caso existam convocáveis para atingir esse 
percentual, mantendo-se os já classificados de acordo com o Edital; 

2) nos cursos em que o percentual de candidatos autodeclarados negros de escolas públicas, 
convocados para a 2ª etapa, obedecido o critério estabelecido no Edital, for inferior a 20% (vinte por 
cento) do total de candidatos convocados , serão convocados adicionalmente, os candidatos 
autodeclarados negros de escolas públicas, por ordem de classificação, até atingir esse percentual de 
20% (vinte por cento), caso existam convocáveis para atingir esse percentual, mantendo-se os já 
classificados de acordo com o Edital.” 

O Programa UFGInclui foi elaborado com vistas a contribuir com a inclusão de parcela da 
sociedade que por questões relativas à falta de oportunidade, não tiveram acesso à educação que 
lhes permitissem a concorrência com aqueles que, de certa forma, foram beneficiados ao longo de 
sua vida estudantil com melhores condições de acesso à educação.” 

Nesse sentido o Programa UFGInclui contempla aqueles que realmente fazem parte dessa 
parcela da população, ou seja, estudantes oriundos de escola pública, negros de escola pública, 
indígenas e quilombolas, pois ao se inscreverem e declararem no ato da inscrição serem estudantes 
oriundos de escola pública, negros de escola pública, indígenas e quilombolas, o candidato está 
prestando uma informação que decidirá a condição de participação dele no Processo Seletivo da 
UFG, ou seja, desde o início do processo de seleção a informação prestada pelo candidato no ato da 
inscrição é considerada. 

O candidato no ato da inscrição, opta por participar do Processo Seletivo da UFG pelo 
sistema universal ou pelo programa UFGInclui. 

O Programa de ações afirmativas da UFG é um programa que prevê a reserva de vagas para 
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estudantes de escola pública e negros de escola pública, essas categorias concorrem entre si, 
preservando o mérito como princípio, tal o que acontece com aqueles que concorrem pelo sistema 
universal, ou seja, o mérito não se subordina a critérios outros, que não aqueles que partem da 
compreensão de que o candidato é capaz de, dentro da categoria de sua opção, expressar o seu 
conhecimento e ter acesso à UFG pela sua própria capacidade, por meio de um programa que lhe 
assegura esta condição. 
 

 

21. Síntese da normativa que regula o processo de titulação do aluno. 

 
O Projeto Pedagógico de Curso - PPC é aprovado na Câmara de Graduação e Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão que publica uma resolução tendo como anexo o PPC. O PPC regula o 
processo de titulação do estudante e é elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante, de acordo com 
as normas do Ministério de Educação,  do Conselho Nacional de Educação e da Regulamento Geral 
dos Cursos de Graduação, Resolução CONSUNI nº 06/2002,  recentemente novo regulamento foi 
aprovado e os PPC deverão ser atualizados. 

Assim sendo, estará habilitado a receber o certificado de Enfermeiro: Específico da Profissão 
e de Licenciatura em Enfermagem, o aluno que obtiver média final igual ou superior ao valor 
regulamentado na UFG, nas avaliações das disciplinas, além de concluir com aproveitamento 
o Trabalho Final de Curso.  

Conforme consta no Regimento Geral de Cursos de Graduação da UFG (RGCG-UFG), Art. 
7º, 37º e 38º, a integralização curricular dar-se-á pela conclusão do currículo do curso. Os prazos 
máximos para integralização curricular serão definidos nas resoluções dos respectivos cursos, 
observada a legislação em vigor. A integralização do currículo de cada curso, organizado segundo o 
que estabelece o Artigo 5º do RGCG, dará direito ao correspondente diploma.  

Estará apto à Colação de Grau o aluno que integralizar o currículo do curso em que está 
matriculado, conforme o que dispõe sua respectiva resolução. Caberá ao Coordenador do Curso 
verificar o cumprimento das disciplinas curriculares e atividades acadêmicas exigidas para a 
concessão do grau.  O DAA/PROGRAD, após a conferência do processo de integralização curricular, 
expedirá lista oficial dos concluintes aptos a colar grau. A solenidade de colação de grau, organizada 
de acordo com resolução aprovada pelo CEPEC, será supervisionada pela direção da unidade 
acadêmica e presidida pelo reitor ou seu representante legal. O período oficial da colação de grau é 
definido em calendário acadêmico. É da responsabilidade do concluinte solicitar ao DAA/PROGRAD 
sua colação de grau em data especial. 
 

 
 
 

22. Descrição da escala de avaliação da aprendizagem e critérios de promoção dos alunos. 

 
Segundo a Resolução CONSUNI 06 de 2002 que estabelece o Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação (RGCG) em seu Artigo 23. “O resultado da avaliação da aprendizagem será 
divulgado pelo professor responsável pela disciplina no Sistema Acompanhamento Acadêmico (SAA) 
até data estabelecida no calendário acadêmico, através de um a nota que deverá variar de 0,0 (zero) 
a 10,0 (dez), com no máximo um a casa decimal. Será aprovado na disciplina o aluno que obtiver m é 
dia final igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência igual ou superior a 75% da carga horária da 
disciplina”. 
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23. Descrição da forma como foi implementado o projeto pedagógico do curso nos dois últimos anos 
(semestres; cursos intensivos; cursos de verão) 

O Projeto Pedagógico da Faculdade de Enfermagem da UFG está baseado na proposta das 
Diretrizes Curriculares nacionais (DCN) para os cursos de Enfermagem, conforme os Pareceres 
CNE/CES nº1.133 de 7 de agosto de 2001 e nº 33 de 1º de fevereiro de 2007, e na Resolução 
CNE/CES nº 3 de 7 de novembro de 2001 e, ainda, de acordo com o Estatuto e Regimento da 
Universidade Federal de Goiás e do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG. 

O currículo do curso de graduação em Enfermagem - Modalidades Específico da Profissão e 
Licenciatura é constituído pelo conjunto de disciplinas distribuídas em Núcleo Comum (conteúdos 
comuns para a formação do profissional), Núcleo Específico (conteúdos que darão especificidade à 
formação do profissional) e Núcleo Livre (conteúdos que objetivam garantir liberdade ao aluno para 
ampliar sua formação, sendo composto por disciplinas eletivas por ele escolhidas). 

As disciplinas do Núcleo Comum e Núcleo Específico são ofertadas semestralmente. As 
disciplinas de Núcleo Livre podem ser ofertadas como Núcleo Livre de verão e de inverno, 
ministradas nas férias de janeiro/ fevereiro e julho, o que tem acontecido desde que implementado o 
atual currículo de graduação. 

 

24. Descrição dos sistemas de orientação do alunos, a exemplo da tutoria. 

Ao longo da graduação em Enfermagem são oferecidas diversas oportunidades aos alunos 
para se envolverem em atividades tutoradas.Uma das modalidades desse tipo de atividade estão as 
de extensão, que envolvem ações relacionadas a qualquer uma das áreas do curso direcionadas à 
comunidade, em atenção às demandas da sociedade local, regional e nacional. Portanto, em geral, 
são relacionadas ou derivadas das atividades de ensino e, por vezes, a pesquisa, guardando estreita 
relação com a formação (complementar) do aluno.A Faculdade de Enfermagem possui ainda um 
Programa de Educação Tutorial (PET) para o aluno de graduação, ativo desde 1995, sob tutoria de 
uma docente da FEN, que tem como meta a interação ensino-pesquisa-extensão. 

Nesta mesma linha ainda existem outros programas, como o caso do Programa de Educação 
pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE) desde o ano de 2009, cujo objetivo central é promover a 
articulação ensino-serviço-comunidade e ensino-pesquisa-extensão no âmbito da Estratégia Saúde 
da Família. A partir de 2010, também foi aprovado o PET-SAÚDE / Vigilância, para atuação no campo 
da vigilância em saúde, mantendo objetivos semelhantes. Em 2011 deu-se início o PET-Saúde 
Mental cuja meta básica é também promover a articulação ensino-serviço-comunidade e ensino-
pesquisa-extensão no campo da Saúde Mental. Todos esses programas tem parceria direta com a 
Secretaria Municipal de Saúde, configurando um trabalho multi e interdisciplinar entre os cursos da 
área da saúde da UFG (enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, educação física) e 
trabalhadores do SUS para contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil adequado 
às necessidades políticas, teórico-metodológicas na área de saúde. 

Para participar em atividades de pesquisa, os alunos podem realizar atividades tutoradas em 
Programas de Iniciação Científica, seja recebendo auxilio pesquisa (bolsa) ou voluntariamente. Os 
docentes, independentemente de demandas provenientes de editais de bolsas de iniciação científica, 
estimulam os alunos a se envolverem nos Núcleos de Pesquisa da Faculdade de Enfermagem para 
aprenderem os princípios do desenvolvimento de uma pesquisa científica. Devido ao Programa de 
Pós-Graduação “stricto sensu” em níveis de Mestrado e Doutorado, a convivência de alunos de 
graduação junto aos da pós-graduação tem sido um aspecto importante de estímulo ao 
desenvolvimento de pesquisas. 

Vale salientar que os Núcleos de Pesquisas contam com alunos de graduação bolsistas ou 
voluntários e alunos de pós-graduação tutorados por equipe de pesquisadores, o que propicia ao 
aluno de graduação o desenvolvimento do espírito investigativo, crítico, reflexivo e a capacidade de 
trabalhar em equipe.Aqui também se inserem os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 
componente curricular obrigatório, a ser realizado ao longo dos últimos dois anos do curso, centrado 
em determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e de 
integração de conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa. Geralmente, os TCC estão 
vinculado a um dos Núcleos de Pesquisa da FEN. 

Os alunos que desenvolveram uma pesquisa científica, ou relato de experiência desenvolvido 
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em quaisquer das atividades tutoradas são fortemente estimulados a apresentarem os resultados de 
seus trabalhos em eventos científicos locais, regionais, nacionais ou internacionais, bem como a 
submeter seus produtos à publicação em periódicos indexados. 

 

25. Principais causas do atraso dos alunos (retenção). 

As principais causas de atraso no fluxo acadêmico são: a repetência em disciplinas que são 
pré-requisitos para outras e a gravidez, uma vez que a maioria dos alunos é do sexo feminino (cerca 
de 90% nos últimos anos). 

 

26. Mecanismos de apoio aos estudantes  

Inseridos nos projetos os estudantes são acompanhados pela Coordenação de Serviço Social 
e as demandas são atendidas conforme as necessidades. Os recursos financeiros são oriundos da 
própria Universidade por meio do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES); por meio da 
moradia estudantil (quatro casas com um total de 299 vagas, mais 15 para o programa de 
intercâmbio internacional) o Restaurante Universitário e o Serviço Odontológico. São buscados, 
ainda, nos serviços das políticas públicas como na área da saúde, a inserção na rede articulados 
pelos assistentes sociais. No projeto de bolsa permanência merece destaque, o apoio de professores 
orientadores de grupos de estudos e/ou pesquisas com avaliação conjunta professor/assistentes 
sociais a exemplo do curso de Física.  

Outra forma de apoio ao discente são as bolsas de a) Iniciação à Docência – PIBID; b) Bolsa 
Monitoria; c) Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC; d) Bolsa PROLICEN; e) Extensão - PROBEC que 
são distribuídas anualmente via edital. Portanto, a UFG apoia os discentes fornecendo alojamento 
para estudantes necessitados, bem como refeição de qualidade a preço subsidiado. Outra forma de 
apoio é o auxilio com bolsa permanência, onde o discente empenhado em seus estudos recebe 
auxilio financeiro para custear parte de suas despesas enquanto discente. Outra forma de apoio ao 
discente são as bolsas de iniciação científica (PIBIC) e as bolsas de Extensão (PROBEC) que 
auxiliam os discentes enquanto desempenham as atividades tutoradas. 

 

27. Descrição do mecanismo de acompanhamento dos egressos/graduados e resultados obtidos. 

O acompanhamento de egressos está em fase de desenvolvimento na FEN/UFG. Os 
registros estão em atualização por meio de enquetes e pesquisas em nível de graduação e de pós-
graduação. Está em fase inicial uma proposta de abertura de uma área específica para cadastro e 
atualização de egressos por meio do site da FEN, permitindo à FEN manter informações atualizadas 
dos ex-alunos, bem como promover a aproximação com os ex-alunos e também com os 
empregadores. Na UFG existe o Programa de Ex-alunos (Ex-tudante), que tem por objetivo 
congregar os ex-alunos dos cursos de Graduação, Mestrado e Doutorado da UFG, aproximando-os 
das discussões em prol do desenvolvimento social, cultural, politico e acadêmico da universidade, 
bem como da sociedade goiana.Este programa, portanto, consiste de uma oportunidade para os ex-
alunos da Enfermagem manterem-se atualizados em relação aos avanços da área de Enfermagem, 
além de manter ativo seu “networking” com outros profissionais de diversas  áreas. 

 

28. Breve descrição das principais áreas de desempenho profissional dos egressos/ graduados. 

A principal área para o desempenho profissional dos egressos permanece sendo os serviços 
de Atenção Básica à Saúde, especialmente na Estratégia Saúde da Família, tendo com órgão 
empregador os Serviços Municipais de Saúde de todo o estado e estados circunvizinhos 
(especialmente o Distrito Federal), por meio de concurso público. E tem crescido nos últimos anos a 
empregabilidade no setor privado com a implantação de hospitais particulares nas mais variadas 
especialidades (cardiologia, ginecologia, dermatologia e plástica); este setor representa o último nível 
da assistência, com aplicação de conhecimentos, habilidades e tecnologias de última geração. 
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29. Breve descrição das áreas de continuidade dos estudos dos egressos/graduados (na Instituição 
ou em outras) estimando sua cobertura e se continuam estudos em instituições nacionais ou 
estrangeiras. 

 
Com a intenção de promover condições para que os alunos egressos da FEN – UFG deem 

continuidade à sua qualificação são ofertados cursos de pós-graduação stricto e lato sensu que tem 
em seu quadro de alunos vários egressos (59,2% do total de ingressantes) do Curso de Graduação 
desta Faculdade de Enfermagem. Os cursos predominantemente são de especialização em Saúde 
da Família, haja vista a política do governo brasileiro que incentiva a qualificação de profissionais de 
saúde de forma a atender as demandas de ofertas de emprego do mercado de trabalho atual.O 
quadro abaixo apresenta a participação de ex-alunos da FENUFG em nosso Programa de Pós – 
Graduação em Enfermagem – nível Mestrado e Doutorado. 

 

Nível Mestrado 

Ano 
Alunos 

ingressantes 
Alunos egressos da 

FEN/UFG Titulados 

2003 11 4 0 

2004 11 7 5 

2005 11 4 9 

2006 13 5 12 

2007 15 6 11 

2008 17 13 13 

2009 19 14 15 

2010 23 18 13 

2011 18 15 19 

2012 26 18 17 

Total 138 86 (62,3%) 95 

 

 
 

   

Nível Doutorado 

  
Alunos 

ingressantes 
Alunos egressos da 

FEN/UFG Alunos egressos do PPGENF 

2010 6 2 5 

2011 7 5 6 

2012 9 6 7 

Total 22 13 (59,1%) 18 
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30. Evolução da matrícula (Preencher as células em branco com o número de alunos de cada corte 
de inscrição no curso e  ano indicado na coluna correspondente.) 

 Corte 
ingresso 

2o ano 
2004 

3o 
2005 

4o 
2006 

5o 
2007 

6o  
2008 

7o  
2009 

8o  
2010 

9o  
2011 

10o 
2012 

2003 49 48 47 – – – – – – 

2004  50 47 46 46 – – – – 

2005   49 48 45 44 05 02 – 

2006    50 49 48 47 05 01 

2007     46 46 45 44 03 

2008      50 49 47 44 

2009       57 51 48 

2010        50 48 

2011         50 

 

31. Dados de graduação  (Preencher as células em branco com o número de alunos egressos no 
quinto ano após o ingresso e nos subsequentes) 

Alunos titulados segundo ano e corte 

 Ano de Titulação (saída) 

Corte 
ingresso 
(entrada) 

5o ano 
2002 

6o ano 
2003 

7o ano 
2004 

8o ano 
2005 

9o ano 
2006 

10o ano 
2007 

11o ano 
2008 

12o ano 
2009 

13o ano 
2010 

14o ano 
2011 

1998 41 3 – – – – – – – – 

1999  38 3 – – – – – – – 

2000   39 1 2 – – – – – 

2001    45 1 – 1 – – – 

2002     43 1 2 – – – 

2003      45 – – – – 

2004       44 – – – 

2005        – – – 

2006         – – 

2007          – 

INGRESSANTES EM 1998: 48; INGRESSANTES EM 1999: 50; INGRESSANTES EM 2000: 50;  INGRESSANTES EM 2001: 
51; INGRESSANTES EM 2002: 50; INGRESSANTES EM 2003: 52; INGRESSANTES EM 2004: 50. 
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32. Atividades de pesquisa nos últimos cinco anos 

Número de projetos em desenvolvimento 561 

Número de docentes em tempo integral que participam dos projetos 40 

Que porcentagem dos atuais projetos em desenvolvimento 
corresponde a projetos com financiamento majoritariamente 
institucional? 

– 

Que porcentagem dos atuais projetos em desenvolvimento 
corresponde a projetos com financiamento majoritariamente externo? 100% 

Montante total de recursos relativo aos projetos de pesquisa 
atualmente em desenvolvimento (incluindo recursos próprios e 
financiamento externo) 

+ U$ 75,000.00 

 
 

33. Publicações dos docentes da unidade nos últimos três anos. Considerar publicações nacionais e 
internacionais com comitê editorial. 

Número de publicações em revistas nacionais 221 

Número de publicações em revistas internacionais 60 

Número de participações em livros 3 

Número de livros completos 1 

 
 
III. Comunidade acadêmica 
 
 

Corpo Docente do Curso 

34. Numero de docentes de acordo com a titulação 

Quantidade de 2009 2010 2011 

Graduados (Profs. Substitutos de 
contrato temporário) 1 1 1 

Especialistas – – – 

Mestres 22 22 21 

Doutores 27 27 28 

Total 50 50 50 
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35. Número de horas das disciplinas lecionadas segundo a titulação dos docentes 

Quantidade de horas semanais   2009 2010 2011 

de docentes Graduados 2520 406 576  

de docentes Especialistas – – – 

de docentes Mestres 7156 8987 9677 

de docentes Doutores 12363 13600 15923 

Total 22038 22993 26176 

A distribuição das disciplinas entre os professores e suas respectivas cargas horarias variam 
conforme a necessidade  da Faculdade. E não é utilizado critério de titulação para a participação, pois 
além das atividades docentes também são desenvolvidas atividades gerenciais das disciplinas e 
também dos períodos. É possível estimar uma média de horas para professores mestres e doutores 
com contrato de trabalho (JC) integral. Para o cálculo do número de horas foi utilizado o Relatório de 
Atividades Docentes no somatório de atividades de ensino teórico e prático. 

 
 

36. Relação dos docentes do curso (O acesso ao CV de cada docente está em link direto no nome do 
professor ao Currículo na Plataforma Lattes do CNPq) 

Nome Disciplina Titulação 
(1) 

Hierarquia na 
Carreira 

Jornada 
(2) 

Adélia Yaeko Kyosen Nakatani 

Abordagem do processo de 
ensino (PPG) 
Estágio supervisionado em 
Licenciatura I, II e III (G) 
Estágio supervisionado em 
enfermagem III (G) 

Atenção à Saúde do 
Idoso (NL-G) 

D Professor 
Associado JC 

Ana Cláudia Afonso Valladares 
Arteterapia (NL-G) 
Enfermagem Psiquiátrica (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Ana Elisa Bauer de Camargo 
Silva 

Estratégias para produção e 
divulgação do conhecimento 
científico I (PPG) 
Análise da construção do saber 
e do fazer em Enfermagem 
(PPG) 
Administração II (G) 
Administração de 
Medicamentos Injetáveis com 
Segurança (NL-G) 
Estágio supervisionado em 
enfermagem III (G) 

D 

Professor 
Adjunto I 

Vice-Diretor 
da Faculdade 

de 
Enfermagem 

JC 

Ana Karina Marques Salge Perspectivas para o cuidado de 
enfermagem na gestação de 

D Professor JC 
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alto risco (PPG) 
Perspectivas para o cuidado de 
enfermagem em perinatologia 
(PPG) 
Enfermagem Neonatológica e 
Pediátrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II e III (G) 

Adjunto 

Ana Lúcia Queiroz Bezerra 

Seminários de Pesquisa I 
(PPG) 
Gestão de pessoas nas 
organizações e a qualidade do 
cuidar (PPG) 
Administração I 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Ana Luiza Lima Sousa Vigilância em Saúde (G) D Professor 
Associado JC 

Ana Luiza Neto Junqueira 

Vigilância em Saúde (G) 
Administração de 
Medicamentos Injetáveis com 
Segurança (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Anaclara Ferreira Veiga Tipple 

Seminários de Pesquisa II 
(PPG) 
Análise crítica das medidas de 
proteção antitinfecciosa: anti-
sepsia, desinfecção e 
esterilização (PPG) 
Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 
Estágio supervisionado em 
enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Associado JC 

Ângela Alessandri Monteiro de 
Castro 

Tecnologia da Educação em 
Saúde (G) 
Educação para a Morte (NL- G) 
Espiritualidade no cuidado com 
o Paciente ( NL-G) 

M Professor 
Assistente JC 

Bárbara Souza Rocha 
Prática de Enfermagem em 
Saúde Coletiva (G) 
Promoção da Saúde (G) 

M 
(Doutora

nda) 

Professor 
Assistente JC 

Camila Cardoso Caixeta 
Enfermagem Psiquiátrica (G) 
Saúde Mental (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Carmen Luci Rodrigues Lopes 
Introdução à Enfermagem (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 
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Claci Fátima Weirich Rosso 

Práticas de enfermagem em 
saúde coletiva (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Clarissa Irineu de Sousa Carrijo 
Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I e II 
(G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Cleusa Alves Martins 

Análise crítica da saúde da 
mulher e as práticas de cuidado 
humanizado (G) 
Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica I e II (G) 
Projeto Rondon- elaboração de 
Proposta para 2011 (NL-G) 
Assistência Integral à Saúde da 
Mulher – análise de 
possibilidades e limites (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Dálete Delalibera Corrêa de 
Faria Mota Enfermagem Cirúrgica D Professor 

Adjunto JC 

Denize Bouttelet Munari 

Estratégias para produção e 
divulgação do conhecimento 
científico I e II (PPG) 
Dinâmica das relações 
humanas (NL-G) 
Relações interpessoais no 
processo de cuidar em saúde 
(NL-G) 
Tópicos avançados de pesquisa 
(PPG) 
Análise crítica da utilização do 
grupo operativo no contexto da 
atenção em saúde (PPG) 
Técnica e coordenação de 
grupo no contexto da saúde (G) 

D Professor 
Titular JC 

Dulcelene de Sousa Melo 
Introdução à Enfermagem (G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 

M 
(Doutora

nda) 

Professor 
Assistente MJ 

Elizabeth Esperidião 

Estratégia de entrevista no 
contexto do cuidado e da 
pesquisa (PPG) 
Introdução à Enfermagem (G) 
Saúde Mental (G) 
A loucura na tela (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Flaviana Vieira 

Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

M 
(Doutora

nda) 

Professor 
Assistente JC 
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Heliny Carneiro Cunha Neves 

Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I (G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Hélio Galdino Júnior 
Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I e II 
(G) 

M 
(Doutora

ndo) 

Professor 
Assistente JC 

Jacqueline Andréia Bernardes 
Leão Cordeiro 

Enfermagem Pediatríca e 
Neonatológica I e II (G) M Professor 

Assistente MJ 

Jacqueline Rodrigues de Lima 
Promoção da Saúde (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Janaina Guimarães Valadares Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica I e II (G) D Professor 

Adjunto JC 

Juliana de Oliveira Roque e 
Lima 

Estágio II – Faculdade de 
Farmácia (G) M Professor 

Assistente MJ 

Karina Machado Siqueira Enfermagem Pediatríca e 
Neonatológica I e II (G) M Professor 

Assistente JC 

Karina Suzuki 
Saúde Coletiva (G) 
Atendimento Pré-hospitalar (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Lílian Varanda Pereira 

Dor: aspectos conceituais e 
métodos psicofísicos de 
mensuração (PPG) 
Enfermagem Clínica (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 
Atenção à Saúde do Idoso (NL-
G) 

D Professor 
Adjunto JC 

 
Lizete Malagoni de Almeida 
Cavalcante Oliveira 

 
Gerenciamento de referências 
bibliográficas para redação de 
trabalhos científicos (PPG) 
Atendimento Pré-hospitalar (G) 
Assistência de Enfermagem ao 
Paciente Crítico (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 

 
D 

 
Professor 
Associado 

 
JC 

Lucimeire Fermino Lemos 
Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I e II 
(G) 

M Professor 
Assistente JC 

Marcelo Medeiros 

Abordagens qualitativas de 
pesquisa em saúde e 
enfermagem (PPG) 
Seminários de Pesquisa I 
(PPG) 

D 

Professor 
Associado 
Diretor da 

Faculdade de 
Enfermagem 

JC 
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Análise de dados na pesquisa 
qualitativa em saúde e 
enfermagem (PPG) 
Ética e exercício da 
enfermagem (G) 
Filosofia e Enfermagem (G) 

Márcia Maria de Souza 

Enfermagem Hebiátrica (G) 
Estágio Supervisionado em 
Licenciatura I (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

D  JC 

Marcos André de Matos 

Enfermagem Clínica (G) 
Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família II (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 
Atenção à Saúde do Idoso (NL-
G) 

M Professor 
Assistente JC 

Maria Alves Barbosa 

O processo de construção da 
investigação científica (PPG) 
Avaliação da qualidade de vida 
e saúde (PPG) 
Metodologia Científica (PPG) 
Administração II (G) 

D 

Professor 
Adjunto 

Coordenador 
da Pòs – 

Graduação 
Lato Sensu 

JC 

Maria Márcia Bachion 

Bioética (PPG) 
Tópicos avançados de pesquisa 
(PPG) 
Revisão Sistemática da 
Literatura (PPG) 
Perspectivas e desafios para 
enfermagem clínica (PPG) 
Bioética e ética em pesquisa 
(PPG) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II e III (G) 

D 

Professor 
Titular 

Coordenador 
da Pós- 

Graduação 
Strictu Sensu 

JC 

Marinésia Aparecida do Prado 
Palos 

Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 
Ética e exercício da 
Enfermagem (PPG) 
Estágio Supervisionado em 
Licenciatura II e III (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Michele Dias da Silva Oliveira 

Prática de Enfermagem em 
Saúde Coletiva (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

M Professor 
Assistente MJ 
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Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família II (G) 

Myrian Karla Ayres Veronez 
Peixoto 

Assistência de Enfermagem ao 
Paciente Crítico (G) 

L 
(Mestran

da) 

Professor 
Auxiliar 

(Temporário) 
CH 

Nara Rúbia de Freitas 
Enfermagem Clínica (G) 
Promoção da Saúde (G) 

M Professor 
Auxiliar MJ 

Nilza Alves Marques de Almeida 

Enfermagem Ginecológica e 
Obstétrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Priscila França Zanelatto 

Enfermagem em Doenças 
Infecciosas (G) 
Estágio II – Faculdade de 
Farmácia (G) 

M 
Professor 
Auxiliar 

(Temporário) 
CH 

Regiane Aparecida dos Santos 
Soares Santos Barreto 

Saúde Coletiva (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 

M 
(Doutora

nda) 

Professor 
Assistente JC 

Ruth Minamisava Enfermagem Pediátrica e 
Neonatológica I e II (G) D Professor 

Adjunto JC 

Sandra Maria Brunini de Souza 

Epidemiologia e Bioestatística 
(G) 
Enfermagem em Doenças 
Infecciosas (G) 
Trabalho de Conclusão de 
Curso I e II (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II e III (G) 
Uso do EPI INFO para análise 
de dados de pesquisa em 
Saúde (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Selma Rodrigues Alves 
Montefusco 

Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I e II 
(G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Sheila Araujo Teles 

Seminários de Pesquisa II 
(PPG) 
Bases para pesquisa 
quantitativa em saúde (PPG) 
Epidemiologia e prevenção das 
infecções nosocomiais por 
patógenos veiculados pelo 
sangue (PPG) 
Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Epidemiologia e Bioestatística 
(G) 
Enfermagem em Doenças 

D Professor 
Adjunto JC 
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Infecciosas (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 

Silvana de Lima Vieira dos 
Santos 

Bases para o cuidar da saúde 
do Indivíduo e da Família I (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Valéria Pagotto Prática de Enfermagem em 
Saúde Coletiva (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem I (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Virginia Visconde Brasil 

Análise da construção do saber 
e do fazer em Enfermagem 
(PPG) 
Avaliação da qualidade de vida 
e saúde (PPG) 
Atendimento Pré-hospitalar (G) 
Assistência de Enfermagem ao 
Paciente Crítico (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Notação a ser utilizada: 
(1) Doutor (D); Mestre (M); Especialista (E); Graduado (G) 
(2) Jornada Completa (JC); Meia Jornada (MJ); Contratados por hora (CH) 
 
 

37. Descrição da política de capacitação docente 

A qualificação docente da FEN contempla a expectativa e necessidades da universidade, 
considerando ainda as necessidades e tendências regionais e nacionais. Visa favorecer a 
consolidação das linhas institucionais de pesquisa, dentro da flexibilização e distribuição adequada 
dos recursos recebidos de variadas fontes e a qualificação dos servidores direcionados aos 
interesses da instituição, no sentido de se firmar como um centro de produção e socialização do 
desenvolvimento da ciência e tecnologia no campo da Enfermagem na região Centro Oeste. 

A política de qualificação dos docentes da UFG refletiu diretamente na FEN/UFG aliado à 
política de contratação de professores já titulados, com mestrado e doutoramento. Desta forma nesta 
última década houve uma importante mudança no perfil dos docentes. Em 1999, na FEN, haviam seis 
(6) docentes com doutorado, nove (9) com mestrado e os demais apenas com especialização; já em 
2011 este número passou para vinte e oito (28) docentes com título de Doutor e vinte (21) com o de 
Mestre e um Graduado. Ressalta-se que um Mestre e um Graduado possuem contrato temporário, e 
não fazem parte do quadro de professores estatutários. 

Dessa maneira, frente à política nacional de qualificação e no contexto institucional de 
desenvolvimento de recursos humanos dedicados à pesquisa e à pós-graduação, a FEN se 
apresenta competitiva junto aos órgãos de fomento.  

O afastamento do docente para cursar pós-graduação é concedido aos servidores efetivos, 
os quais devem dedicar-se em tempo integral ao curso, sendo a solicitação analisada e aprovada 
pelo Conselho Diretor da unidade. A PRPPG avalia o desempenho pela análise dos relatórios 
semestrais e outros documentos. O afastamento ocorre atendendo a resolução específica da UFG. 
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38. Critérios e procedimentos associados à carreira docente 

 
A carreira docente na UFG é avaliada a cada interstício de 18 (dezoito) meses como previsto 

no Art.10; § 1o da Lei Federal nº. 11.091, de 12 de Janeiro de 2005; e obedece a  carga horária de 
capacitação mínima exigida para a progressão, de acordo com o nível de capacitação do servidor 
almeja conforme o, disposto na TABELA PARA PROGRESÃO POR CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL, no Anexo III da Lei Federal nº. 11.091; A Portaria nº. 9 do Ministério da Educação, 
de 29 de junho de 2006, para entendimento da relação do curso de capacitação com o ambiente 
organizacional de atuação dos servidores. 

Em síntese, a carreira docente está estruturada da seguinte maneira: 
 

a) PROFESSOR AUXILIAR (Titulação exigida: Graduação com ou sem especialização) (nível 1, 2, 
3 e 4) Para a ascensão em cada um desses níveis o docente é avaliado em suas atividades em 
um interstício de 2 anos no mínimo. 

b) PROFESSOR ASSISTENTE (Titulação exigida: Mestrado) (nível 1, 2, 3 e 4) Para a ascensão em 
cada um desses níveis o docente é avaliado em suas atividades em um interstício de 2 anos no 
mínimo. 

c) PROFESSOR ADJUNTO (Titulação exigida: Doutorado) (nível 1, 2, 3 e 4) Para a ascensão em 
cada um desses níveis o docente é avaliado em suas atividades em um interstício de 2 anos no 
mínimo. 

d) PROFESSOR ASSOCIADO (Titulação exigida: Doutorado depois de cumprido o interstício de 2 
anos como Professor Adjunto -–Nível 4). Para ascender a este nível uma Comissão de 
Professores Titulares fazem a análise dos Relatórios de Atividades do docente (SICAD) nos 
últimos 2 anos. Somente aqueles com produção e vinculação com a pós-graduação stricto sensu 
devem ascender a este nível (nível 1, 2, 3 e 4) Para a ascensão em cada um desses níveis o 
docente é avaliado em suas atividades em um interstício de 2 anos no mínimo. 

e) PROFESOR TITULAR: Nível máximo da carreira docente, para o qual o professor deve ser 
submetido a novo exame constituído de Avaliação escrita, Prova Didática e Defesa de Memorial. 
Não há níveis como nos anteriores. 

Vale ressaltar que o Ministério da Educação está trabalhando em uma proposta de revisão 
desses níveis, podendo  ocorrer alteração em breve. 

 

39. Procedimentos para designação/contratação de docentes 

O ingresso para a carreira de Magistério Superior na Universidade Federal de Goiás obedece a 
RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007 Reeditada com as alterações introduzidas 
pela Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2009. 

 

40. Mecanismos de formação e apoio à formação pedagógica dos docentes, indicando o nível de 
participação dos mesmos 

Os mecanismos de formação dos docentes da UFG são os cursos de pós-graduação stricto 
sensu, cujo apoio institucional ocorre por meio de concessão de licenças e de bolsas de estudos. A 
participação dos docentes é significativa visto que, dos 1.800 professores efetivos 42 são graduados, 
64 são especialistas, 583 são mestres e 1.111 são doutores. O apoio à formação pedagógica dos 
docentes se dá mediante a participação nas semanas de planejamento, nas quais são ministradas 
palestras sobre temas como: Ensino-aprendizagem, Metodologias de ensino, Avaliação, Elaboração 
de Planos de ensino, conforme a demanda das unidades acadêmicas. Nesse caso, a participação é 
de 100%, por se tratar de convocação.  

São realizados ainda, seminários e oficinas temáticas abordando assuntos como Integração 
Curricular, Interdisciplinaridade, Práxis Pedagógica, Casos de Ensino, Problematização, 
Aprendizagem Baseada em Problemas-PBL, Projetos de Intervenção como elemento formativo nos 
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Estágios Curriculares, Projetos Políticos-Pedagógicos, dentre outros. Além disso, em 2006 foi 
instituído o Programa de Formação para a Docência no Ensino Superior, composto dos seguintes 
cursos e projeto:  
1) Curso: Docência no Ensino Superior/Estágio Probatório (60h), de caráter obrigatório; 2) Curso: 
Docência no Ensino Superior/Formação Permanente (48h), de demanda espontânea; 3)Curso: 
Docência no Ensino Superior/Professores Substitutos (32h), de demanda espontânea; 4) Curso: 
Formação em Gestão Acadêmica (48h), de demanda espontânea, destinado a diretores, 
coordenadores, técnico-administrativos e o projeto: Seminários de Formação na Graduação da UFG 
(8h), que contempla discentes e docentes de todos os cursos e campi da instituição.  

No período de 2006 à 2011 participaram do Programa 738 professores dos quatro campi, 
50,81% pertencem ao sexo feminino e 49,19%, ao masculino. Destes, 680 informaram sua maior 
titulação, sendo 58,97% doutores, 39,26% mestres, 1,18% especialistas e 0,59% graduados.  

 

41. Pessoal técnico e administrativo 

Cargo Funções Quantidade 
de pessoal 

Qualificação 
profissional 

Dedicação (carga 
horária semanal) 

Assistente 
Administrativo 

Coordenador Administrativo 
Secretaria Acadêmica e 
Revista Eletrônica de 
Enfermagem 

6 Nível Superior (1 
em curso, 1 
Mestres e 1 
Mestranda) 

40 horas 

Enfermeira Técnico de Laboratório 2 Nível Superior 
(Mestrado) 

40 horas 

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de Laboratório 2 Superior (1 
completo e 1 em 
curso) 

40 horas 

Auxiliar de 
Nutrição 

Recepção Coord. 
Graduação 

1 Fundamental 30 

Cozinheiro Recepção Direção 2 Fundamental 30 

 
IV. Infraestrutura 
 

42. Existência de instalações na unidade que abriga o curso 

Instalações de apoio à docência Existe (marque com 
um X) 

Breve descrição 

Salas de aula X 

As salas de aulas, em geral, têm 
capacidade para 50 alunos, são 
construídas em obediência às 
normas sanitárias, estão 
disponibilizadas nos dois 
prédios, sendo salas amplas, 
bem iluminadas, climatizadas, 
equipadas com recursos de 
multimídia, com acesso a 
internet, possui um armário para 
guarda de material didático, 
quadro de giz. 
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Laboratórios ou salas de computação X 

Laboratórios de simulação de 
intervenções de enfermagem, 
subdividido em: 
Laboratório de Enfermagem 
Fundamental 
montado com  4  leitos 
hospitalares, manequins, mesas 
de avaliação clínica, 
instrumentais variados para 
qualificação e treinamento de 
pesquisadores em tecnologias 
de avaliação da saúde de 
adultos e de intervenções de 
enfermagem.  
Laboratório Materno- Infantil 
Dispõe de mesa de parto, leito 
hospitalar, berços, incubadoras, 
manequins de gestantes, recém-
nascidos, utilizados para 
treinamento e qualificação de 
pesquisadores em tecnologias 
de avaliação de saúde da mulher 
no ciclo gravídico-puerperal, do 
neonato, da criança e do 
adolescente. 
Laboratório de práticas 
especializadas: dispõe de 
cenário de UTI completo e de 
sala operatória, utilizados para 
treinamento e qualificação de 
pesquisadores em tecnologias 
de avaliação de saúde de 
pacientes críticos e no trans-
operatório. 
 
Laboratórios de informática: 
Acesso no piso 3, com 16 
microcomputadores, com 
configuração satisfatória, que 
possibilitam o desenvolvimento 
de qualificação na área de 
utilização de softwares de 
estatística e de gerenciamento 
de bancos de dados. Para o 
gerenciamento do laboratório a 
FEN conta com um monitor 
permanente, especialista na área 
de informática. 
Há um segundo laboratório de 
Informática com acesso 
preferencial aos alunos de Pós-
Graduação (Mestrado e 
Doutorado). 
 
Núcleos de Pesquisa, os quais 
possuem computadores com 
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acesso à rede “web” e disponível 
aos alunos de graduação que 
desenvolvem atividades de 
extensão, iniciação científica, 
etc. sob orientação dos docentes 
vinculados aos seguintes 
Núcleos:  
 
NEPIH - Núcleo de Pesquisa em 
Infecção Hospitalar  
NEPAQ - Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Paradigmas 
Assistenciais 
NECAIH - Núcleo de Estudos em 
Epidemiologia e Cuidados em 
Agravos Infecciosos com ênfase 
em Hepatites Virais 
NUCLAIDS - Núcleo de Ações 
Interdisciplinares em 
DST/HIV/Aids  
NEPEGETS - Núcleo de 
Pesquisa em Enfermagem na 
Gestão, Desenvolvimento de 
Pessoas e da Tecnologia de 
Grupo no Contexto do Trabalho 
em Saúde 
NEQUASE - Núcleo de Estudos 
Qualitativos em Saúde e 
Enfermagem 
NUTADIES - Núcleo de Estudos 
e Pesquisas em Tecnologia de 
Avaliação, Diagnóstico e 
Intervenção de Enfermagem e 
Saúde. 
GESMAC  - Núcleo de Estudos 
em Saúde da Mulher, do 
Adolescente e da Criança. 
GERHSEn – Núcleo de Estudos 
em Gestão e Recursos Humanos 
em Saúde e Enfermagem 
NEGISP - Núcleo de Estudos de 
Enfermagem em Gestão de 
Instituições de Saúde e 
Segurança do Paciente - 
PET - Programa de Educação 
Tutorial 

Salas multimídia X 

Espaço de uso misto entre 
atividades de ensino e pequenas 
reuniões, organizado em 
ambiente climatizado. Possui 
uma mesa oval para 
acomodação de 20 pessoas, 
equipamento de multimídia e 
videoconferência. Neste local 
são realizadas pequenas 
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reuniões, aulas com pequenos 
grupos, reuniões para diversos 
fins, inclusive aulas ou reuniões 
que exigem equipamento de 
videoconferência. 
Possui uma sala para 
videoconferência com 
equipamento de última geração 
para este tipo de atividade. Tem 
sido amplamente utilizado em 
diversos momentos, como 
reuniões, consultorias, 
assessorias, aulas para grupos 
até 25 pessoas, tanto para a 
graduação e pós graduação. 
Esta última também conta com o 
equipamento para exames de 
qualificação e/ou defesa de Tese 
de Doutorado ou Dissertação de 
Mestrado com convidado 
externo. 

Biblioteca   

Secretaria Acadêmica X 

Secretaria situada em local de 
fácil acesso aos professores, 
alunos e comunidade em geral 
para atendimento às questões 
vinculadas à graduação. Neste 
local existem 3 funcionários. 

Anfiteatro X 

Auditório para 124 pessoas, com 
sistema audiovisual completo 
(computador, projetor multimídia, 
4 caixas de som, 2 microfones), 
01 mesa de porte grande, 01 
mesa de porte pequena. 

Serviços para os alunos 
 

  

Salas de estudo X 

Sala de Estudos conhecida como 
“Sala de leitura” possui mobiliário 
que permite trabalhos em grupo 
de alunos dos Cursos de 
graduação e pós-graduação. 
Possui acervo bibliográfico que 
atende minimamente o curso de 
graduação e ainda acervo de 
dissertações de mestrado, teses 
de doutorados, periódicos, 
textos, vídeos entre outros 
recursos específicos da área de 
saúde-enfermagem e afins. 
Possui um computador e tem um 
funcionário para atendimento aos 
acadêmicos. 
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Posto de saúde para emergências dos 
estudantes 

  

Cafeteria X 

Hall no piso térreo, local onde 
fica instalada uma cantina, que 
funciona das 08h00min às 
18h00min horas no período de 
aulas. 

Restaurantes   

Instalações esportivas   

Instalações recreativas X 

Hall no piso térreo, onde são 
desenvolvidas atividades 
culturais e de lazer, como: 
apresentações musicais, festas 
juninas, almoços e jantares de 
comemoração, apresentação de 
pôsteres em eventos científicos, 
atividades da mostra cultural 
anual. 

Área específica para uso de organização 
estudantil X 

Centro Acadêmico com serviço 
de foto copiadora. O ambiente 
possui 1 televisão, 1 jogo de 
sofá, 1 armário de aço, 1 balcão 
e 1 estante.  Possuem também 
serviço próprio de fotocópias 
para atendimento dos próprios 
estudantes, professores e 
comunidade UFG. 

Outros (especificar)   

 

43. Imóveis de uso compartilhado com outros cursos 

 2009 2010 2011 

Total de metros quadrados 
construídos para salas de aula 

No prédio, a área da FEN/UFG, inclusive as salas de aula, não 
são compartilhadas com outros cursos. 

Número total de salas de aula 0 0 0 

Metros quadrados de salas de 
aula  

0 0 0 

Número total de cursos que 
utilizam os imóveis 

2 (Faculdade de Enfermagem e Faculdade de Nutrição dividem o 
mesmo imóvel, porém cada uma das Faculdades possui área 

específica. 

Número total de salas para uso 
dos cursos 

0 0 0 

Investimento anual (em dólares) 
para a construção de instalações 
de uso compartilhado 

0 0 0 
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44. Imóveis de uso exclusivo do curso 

 2009 2010 2011 

Total de metros quadrados construídos de 
salas de aula 283,29m² 283,29m² 283,29m² 

Número total de salas de aula 

Graduação: 4 
salas de aula. 

Pós-graduação: 
uma sala de aula 

Graduação: 4 
salas de aula. 

Pós-graduação: 
uma sala de aula 

Graduação: 4 salas 
de aula. 

Pós-graduação: 
uma sala de aula 

Número total de salas para uso do curso 44 44 44 

Investimento anual (em dólares) para a 
construção de instalações de uso 
exclusivo do curso 

0 0 0 

 

45. Gabinetes de trabalho e laboratórios compartilhados com outros cursos 

 2009 2010 2011 

Número total de gabinetes de trabalho e laboratórios 
compartilhados com outros cursos 0 0 0 

Metros quadrados totais de gabinetes e laboratórios 
compartilhados 0 0 0 

Valor total (em dólares) do equipamento dos laboratórios e 
gabinetes  0 0 0 

Investimento anual (em dólares) nos gabinetes e laboratórios 0 0 0 

Número máximo de cursos que os ocupam 0 0 0 

 

46. Gabinetes e laboratórios exclusivos do curso 

 2009 2010 2011 

Número total de gabinetes e 
laboratórios 

24 24 24 

Metros quadrados totais de 
gabinetes e laboratórios 

222,04m2 222,04m2 222,04m2 

Valor total (em dólares) do 
equipamento dos laboratórios e 
gabinetes 

U$1,300,000.00 U$1,320,000.00 U$1,360,000.00 

Investimento anual (em dólares) 
nos gabinetes e laboratórios 

U$20,000.00 U$20,000.00 U$20,000.00 
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47. Breve descrição do sistema de bibliotecas da instituição 

A Biblioteca Central foi criada em 24/08/1973 com a fusão de 13 bibliotecas departamentais que 
funcionavam em unidades de ensino, passando a reunir os acervos no mesmo prédio da Faculdade 
de Direito. Por volta do final da década de 80, um acordo da UFG com o Ministério da Educação 
possibilitou a construção de um prédio específico para a biblioteca no Campus 2, que passou a ser a 
Biblioteca Central (BC). A mudança exigiu a divisão do acervo existente entre duas bibliotecas: 
Biblioteca Central (BC), no Campus 2, e Biblioteca Campus 1 (BSCAMI), Praça Universitária. Com a 
criação dos Campi no interior do Estado, foram surgindo novas bibliotecas setoriais. 

Hoje o Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG), que é vinculado à Pró-reitora de Pesquisa 
e Pós-Graduação (PRPPG), é composto por oito unidades, sendo uma central e sete setoriais. Há 
ainda o projeto de construção de mais uma setorial, no Campus 2, entre as escolas de Agronomia e 
Veterinária, onde ficarão concentrados os acervos da área de Agrárias. 

As oito unidades do Sibi são:  
1- Biblioteca Central (BC) - Campus 2, saída para Nerópolis  
2- Biblioteca Campus 1 (BSCAMI) - Praça Universitária 
3- Biblioteca Centro de Ensino e Pesquisa Aplicados à Educação (BSCepae) - Campus 2 
4- Biblioteca Catalão (BSCAC) 
5- Biblioteca Goiás (BSCGO)  
6- Biblioteca Jataí (BSCAJ) - Unidade Riachuelo 
7- Biblioteca Jataí (BSCAJ) - Unidade Jatobá 
8- Biblioteca Letras e Linguística (BSLL) 

O Sibi/UFG reúne cerca de 200 mil volumes de livros e mais de 1.900 fitas em VHS e em 
DVD, além de um banco de teses e dissertações. As bibliotecas são informatizadas e participam do 
Portal Capes – que disponibiliza cerca de 12 mil títulos de periódicos eletrônicos com textos 
completos e mais 80 bases de dados com resumos de documentos científicos. Também mantém 
convênios com o IBICT e com a Bireme para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut). Oferece 
diversos serviços, alguns deles restritos à comunidade da UFG – que é composta por estudantes de 
graduação e de pós-graduação com matrícula atualizada na instituição, servidores docentes e 
técnico-administrativos ativos e inativos. O Sibi também é responsável pelo Portal de Periódicos da 
UFG, pela Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da instituição e pelo Repositório 
Institucional. Os três compõem o setor denominado Portal da Informação, coordenado pela Gerência 
de Informação Digital e Inovação (GIDI). 

Consciente de seu importante papel de disseminador da informação, o Sistema de Bibliotecas 
da UFG serve também de centro de pesquisa a todos os segmentos da sociedade que necessitam do 
insumo informacional para seu desenvolvimento. Neste sentido, seus acervos são abertos, a qualquer 
pessoa, para consulta. Bem como seus espaços de estudo podem ser utilizados por quaisquer 
interessados. 

 

48. Bibliotecas ou centros de documentação de uso compartilhado com outros cursos 

 2009 2010 2011 

Número de funcionários 
(bibliotecários) 

19 19 19 

Número de funcionários (outros 
profissionais e ajudantes) 

36 38 41 

Metros quadrados construídos 
(total) 

 

7.466,90m² 
 

 

7.466,90m² 
 

 

7.466,90m² 
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Metros quadrados das salas de 
leitura 

 

1.860,90m² 
 

 

1.860,90m² 
 

 

1.860,90m² 
 

Número total de títulos 294 294 294 

Número total de exemplares 1403 1403 1403 

Número de títulos da bibliografia 
básica do curso 

420 420 420 

Número de exemplares da 
bibliografia básica do curso 

1400 1400 1400 

Porcentagem da cobertura da 
bibliografia básica do curso 

* * * 

Número total de assinaturas de 
revistas científicas ou 
especializadas do curso 

 
Portal Capes 

 
Portal Capes 

 
Portal Capes 

Número total de empréstimos por 
ano 

 

275.853 
 

 

266.779 
 

 

199.149 
 

Número total de empréstimos por 
ano por curso 

5664 3072 3036 

Número total de computadores, 
com acesso à Internet, para uso 
dos estudantes disponíveis na 
biblioteca 

 

60 
 

 

60 
 

 

67 
 

Número total de usuários da 
biblioteca 

 

21.697 
 

 

23.582 
 

 

25.319 
 

Investimento anual na aquisição 
de livros e revistas (em dólares) 

 

510.000,00 
 

 

900.000,00 
 

 

1.255.201,44 
 

 

49. Existe uma biblioteca específica da unidade?  

Sim Não X 

A FEN não possui uma biblioteca, mas possui uma sala de estudos com alguns exemplares 
de livros e revistas científicas. Permanece aberta das 12:00Hs às 18:00Hs. Os títulos desta sala não 
fazem parte do acervo total (oficial) da Universidade. 

 
 

50. Bibliotecas ou centros de documentação de uso exclusivo do curso 

 2009 2010 2011 

Número de funcionários 
(bibliotecários) 
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Metros quadrados construídos 
(total) 

   

Metros quadrados das salas de 
leitura 

   

Número total de títulos    

Número total de exemplares    

Número total de assinaturas de 
revistas científicas ou 
especializadas 

   

Número de bases de dados de 
consulta na biblioteca 

   

Número total de empréstimos por 
ano 

   

Número total de computadores, 
com acesso à Internet, para uso 
de estudantes disponíveis na 
biblioteca 

   

Número total de usuários da 
biblioteca 

   

Investimento anual na aquisição 
de livros e revistas (em dólares) 

   

 

51. Dados da bibliografia mínima  

Informe a porcentagem de cobertura das bibliografias mínimas e complementares do projeto 
pedagógico segundo os atuais recursos existentes em: 

Porcentagem de bibliografia mínima Porcentagem de bibliografia complementar 

100% 75% 

Informe o número de exemplares por aluno dos livros de bibliografia mínima 

Exemplares/ Aluno 6,7 exemplares por aluno 

 

52. Características dos recursos computacionais existentes, considerando aqueles destinados à 
administração da unidade que abriga o curso, seus departamentos, alunos e biblioteca. 

Laboratório de informática- 12 microcomputadores 
Núcleos de pesquisa 
Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, do Adolescente e da Criança (GESMAC): 01 

Computador. 
Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em 

hepatites virais (NECAIH): 04 Computadores e 1 impressora. 
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Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e Terapias Alternativas (NEPATA): 04 
Computadores e 03 Impressoras; 

Núcleo de Prevenção e controle de infecções associadas a cuidados em saúde (NEPHI): 04 
Computadores e 01 Impressora 

Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids (NUCLAIDS): 02 computadores e 01 
impressora 

Núcleo de Pesquisa na Gestão de Grupos, Serviços e Formação de Recursos Humanos em 
Enfermagem e Saúde (NEPEGETS / NEQUASE): 04 Computadores 01 Impressora. 

PET: 06 Computadores (C) e 02 impressoras (I) e 01 scanner 
Salas de aula: São 4 salas de aulas, sendo que cada uma delas possui 1 computador, 1 

Datashow e 1 ar condicionado 
Sala da Revista Eletrônica de Enfermagem:  03 computadores e 1 impressora. 
Sala de multimídia: 01 televisão, 01 Datashow e 01 equipamento para videoconferência. 
Auditório:  01 computador e 01 mesa de som, 1 DVD-player, 1 amplificador de som e 

1computador, 1 projetor multimídia, 04 caixas de sons e 02 microfones. 
Sala de Estudos: 01 computador 
Sala do aluno de Pós-graduação Stricto Sensu: 09 computadores e 01 impressora 
Centro acadêmico: 01 computador 
Sala de Controle da Câmera de Segurança: 01 computador 
Segurança: 01 computador 
Sala da direção: 01 computador e 01 impressora/copiadora 
Recepção da direção: 1 computador e 1 telefone/fax 
Coordenação administrativa: 1 computador e 01 impressora, 2 notebooks, 2 projetores 

multimídia 
Sala de Coordenação do Curso de Graduação: 01 computador, 01 impressora/ copiadora e 1 

telefone/fax 
Secretaria da Coordenação do Curso de Graduação: 02 computadores e 02 impressoras e 01 

scanner 
Secretaria e Sala da Coordenação da Pós- Graduação Stricto Senso: 02 computadores, 02 

impressoras e 03 notebooks 
Secretaria e sala de Coordenação da Pós-Graduação Lato sensu: 03 computadores, 01 

impressora (multifuncional). 
Gabinetes dos docentes: 

Gabinete 1: 04 computadores e 01 impressora 
Gabinete 2: 02 computadores 02 impressoras 
Gabinete 3: 01 computador e 01 impressora 
Gabinete 4: 01 computador e 02 impressoras 
Gabinete 5: 01 computador e 01 impressora 
Gabinete 6: 03 computadores e 02 impressoras 
Gabinete 7: 01 computador, 1 notebook e 01 impressora 
Gabinete 8: 01 computador e 01 impressora 
Gabinete 9: 03 computadores e 01 impressora 
Gabinete 10: 01 impressora e 01 computador 
Gabinete 11: 1 computadores e 01 impressora 
Gabinete 12: 1 computador e 01 impressora 
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53. Informação dos computadores destinados ao uso exclusivo dos alunos do curso 

Número total de computadores 21 

Número total de usuários 280 

Número total de impressoras disponíveis 0 

Computadores/ usuário 21/280 = 0,07 

 
 

54. Programas de computadores importantes e disponíveis par o uso dos alunos (processadores de 
texto, planilhas de cálculo, programas estatísticos, software de formação, redes de informação, redes 
de busca bibliográfica, Internet, etc.)     

 
Os programas disponíveis para os alunos são LINUX, Open Office (BR-Office), Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Windows XP e 7, Microsoft Office, SPSS, End-Note, entre outros. 
 

 
 

55. Laboratórios ou instalações com que contam aqueles que tem acesso à unidade que abriga o 
curso. 

Devido à sua especificidade, os laboratórios da Faculdade de Enfermagem não são utilizados com 
frequência por pessoas externas ao curso. Porém todos os laboratórios estão disponíveis aos alunos 
de graduação e de pós graduação, dependendo da demanda de uso das disciplinas que cursam. 

Deles, descreva aqueles destinados prioritariamente à formação dos estudantes. 
Detalhe se contam com um profissional pessoal ou técnico dedicado, o número de unidades de 
trabalho e o número de alunos e cursos aos quais estão destinados.  

Conforme descrito no item 42, a FEN possui laboratórios de simulação de intervenções de 
enfermagem contam com um profissional técnico dedicado, bem como laboratórios de informática, 
além dos especificamente ligados aos Núcleos de Pesquisa. Estão subdivididos da seguinte 
maneira: 
Laboratório de Enfermagem Fundamental 
montado com  4  leitos hospitalares, manequins, mesas de avaliação clínica, instrumentais 
variados para qualificação e treinamento de pesquisadores em tecnologias de avaliação da saúde 
de adultos e de intervenções de enfermagem.  
Laboratório Materno- Infantil 
Dispõe de mesa de parto, leito hospitalar, berços, incubadoras, manequins de gestantes, recém-
nascidos, utilizados para treinamento e qualificação de pesquisadores em tecnologias de avaliação 
de saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal, do neonato, da criança e do adolescente. 
Laboratório de práticas especializadas: dispõe de cenário de UTI completo e de sala operatória, 
utilizados para treinamento e qualificação de pesquisadores em tecnologias de avaliação de saúde 
de pacientes críticos e no trans-operatório. 
Laboratórios de informática: 
Acesso no piso 3, com 16 microcomputadores, com configuração satisfatória, que possibilitam o 
desenvolvimento de qualificação na área de utilização de softwares de estatística e de 
gerenciamento de bancos de dados. Para o gerenciamento do laboratório a FEN conta com um 
monitor permanente, especialista na área de informática. 
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Há um segundo laboratório de Informática com acesso preferencial aos alunos de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado). 
Núcleos de Pesquisa, os quais possuem computadores com acesso à rede “web” e disponível aos 
alunos de graduação que desenvolvem atividades de extensão, iniciação científica, etc. sob 
orientação dos docentes vinculados aos seguintes Núcleos:  
NEPIH - Núcleo de Pesquisa em Infecção Hospitalar  
NEPAQ - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Paradigmas Assistenciais 
NECAIH - Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos com ênfase 
em Hepatites Virais 
NUCLAIDS - Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids  
NEPEGETS - Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Gestão, Desenvolvimento de Pessoas e da 
Tecnologia de Grupo no Contexto do Trabalho em Saúde 
NEQUASE - Núcleo de Estudos Qualitativos em Saúde e Enfermagem 
NUTADIES - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Avaliação, Diagnóstico e 
Intervenção de Enfermagem e Saúde. 
GESMAC  - Núcleo de Estudos em Saúde da Mulher, do Adolescente e da Criança. 
GERHSEn – Núcleo de Estudos em Gestão e Recursos Humanos em Saúde e Enfermagem 
NEGISP - Núcleo de Estudos de Enfermagem em Gestão de Instituições de Saúde e Segurança 
do Paciente - 

PET - Programa de Educação Tutorial 
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DIMENSÃO 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

COMPONENTE: CARACTERISTICAS DO CURSO E SUA INSERÇÃO INSTITUCIONAL. 

 

1. ÂMBITO UNIVERSITÁRIO  

 

O Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criado em 03 de junho 

de 1975, por meio da Resolução do Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás - CCEP nº. 090/1975 e aprovado pelo Egrégio Conselho Universitário/UFG em 

26/06/1975 sendo lotado, inicialmente, no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 

Medicina da UFG juntamente com o Curso de Nutrição. À época, foi prevista a abertura de 40 

(quarenta) vagas para Enfermagem e 15 (quinze) para Nutrição que seriam oferecidas no ano letivo 

de 1976.  

O Currículo Pleno do Curso de Enfermagem foi construído, por uma Comissão, que se 

fundamentou nos pareceres 163/72 e 672/69 do Conselho Federal de Educação nos Decretos Leis 

869 de 12/09/69 e 69.540 de 01/11/71 e no Estatuto e no Regimento Geral vigentes na Universidade 

Federal de Goiás.  

 Com a expansão das atividades e capacitação progressiva do corpo docente, em 17/06/1981, 

por meio da Resolução nº. 03/81 do Egrégio Conselho Universitário (ECU), do Conselho Coordenador 

de Ensino e Pesquisa (CCEP) e do Conselho de Curadores (CC) da UFG, os cursos de Enfermagem 

e Nutrição passaram a integrar a Faculdade de Enfermagem e Nutrição, instituída como unidade 

acadêmica independente e alicerçada em dois departamentos, o de Enfermagem e o de Nutrição. 

Esta passou a ter prédio próprio em 1990. 

No ano de 1996, os departamentos que compunham a Faculdade de Enfermagem e Nutrição 

foram extintos para a criação de duas unidades acadêmicas independentes. Estas permanecem até o 

presente momento ocupando o mesmo prédio, porém assumem identidades próprias e autônomas 

(Faculdade de Enfermagem – FEN; Faculdade de Nutrição – FANUT) no âmbito da Universidade 

Federal de Goiás - UFG. 

Ao longo dos seus 37 anos de existência integrando o Sistema de Educação Superior Público 

de Nível Federal, as atividades acadêmicas do Curso de Enfermagem se adequaram ao atendimento 

das estruturas curriculares que nortearam a formação do enfermeiro, bem como ajustadas às 

Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE n°. 3 do MEC, de 07/11/2001), no âmbito Federal. 

Vale destacar ainda, as adequações necessárias em função das mudanças e atualizações periódicas 

do modelo de gestão acadêmica e administrativa no nível local da UFG.  

No Brasil, a formação do enfermeiro, além das diretrizes e orientações oficiais, tem forte 

influência dos amplos debates promovidos pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), 

fundada em 1926 como personalidade jurídica que congrega enfermeiros, obstetrizes, técnicos, 

auxiliares de enfermagem e estudantes dos cursos de graduação e de educação profissional do nível 

técnico, que a ela se associam livremente. Trata-se de uma entidade de caráter não governamental e 

de direito privado, reconhecida como de utilidade pública, conforme Decreto Federal nº. 31.417/52, 
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publicado no DOU de 11 de setembro de 1952. É filiada à Federación Panamericana de 

Profesionales de Enfermeria - FEPPEN, desde 1970, junto à qual representa a enfermagem 

brasileira. 

A ABEn, nesse sentido, tem contribuído enormemente para o avanço da Enfermagem 

Brasileira, estando sempre a frente das discussões que envolvem as tendências na formação do 

enfermeiro, bem como a regulamentação da formação profissional. 

 A necessidade de atualização da estrutura curricular e a permanente atenção do curso de 

Enfermagem/UFG as tendências na formação do enfermeiro no Brasil conduziram a reorientação 

curricular de modo sistemático, merecendo destaque a reorganização decorrente do atendimento às 

Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN (Resolução CNE n°. 3 do MEC, de 07/11/2001), além de, 

mais recentemente atender aos pressupostos do programa PRO-SAÚDE, em parceria do Ministério 

da Saúde e do Ministério da Educação, que se constitui de um programa de reorientação da 

formação do profissional enfermeiro alicerçado nas necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Assim, a FEN-UFG vem se constituindo um importante polo de desenvolvimento da Enfermagem no 

Centro-Oeste do Brasil, como um local para reflexão e, principalmente, fórum de discussões sobre os 

grandes temas que permeiam o processo saúde-doença, especialmente em nível regional. 

O conteúdo e natureza do atual Projeto Político Pedagógico da FEN-UFG será detalhado na 

Dimensão II.  

Como já mencionado, o curso de Enfermagem, inserido no sistema público federal de ensino 

superior, é vinculado à Universidade Federal de Goiás, que oferece a sociedade cerca de 90 cursos 

de graduação (nas áreas de ciências biológicas, exatas, humanas, da saúde e agrárias), devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, dos quais atuam mais de 15.000 alunos, 2404 docentes e 

2224 técnicos administrativos da Educação (TAE), sendo estes dois últimos grupos servidores 

públicos federais, além de 730 servidores que são prestadores de serviço de natureza contínua 

(serviços terceirizados de segurança, limpeza ou outros). Como parte desse sistema, além das 

atividades de ensino, o desempenho da UFG também depende do envolvimento do corpo docente, 

discente e técnico administrativo, nas outras duas atividades fins da universidade, isto é, pesquisa e 

extensão. Para melhor compreensão da inserção institucional da FEN na universidade, detalharemos 

a seguir os aspectos pertinentes à estrutura organizacional da UFG.  

A Universidade Federal de Goiás (UFG) foi criada no dia 14 de dezembro de 1960 com a 

reunião de cinco escolas superiores que existiam em Goiânia: a Faculdade de Direito, a Faculdade de 

Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a Faculdade de 

Medicina. A partir desta data, Goiás passou a formar seus próprios quadros profissionais e a não 

depender de mão-de-obra qualificada vinda de outras regiões do país. Para os jovens goianos isso 

significou oportunidade de formação profissional e intelectual em uma instituição pública, gratuita e de 

qualidade. Foi um marco na história do Estado. 

Essa vitória da sociedade goiana foi antecedida por um processo que demandou grandes 

esforços por parte de professores e estudantes da época. Em 1959, os docentes das escolas que 

constituíram a UFG na sua fundação formaram o que se denominou Comissão Permanente para a 

Criação da Universidade do Brasil Central, presidida pelo Professor Colemar Natal e Silva, então 
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diretor da Faculdade de Direito de Goiânia. O objetivo era formular um projeto de criação da 

universidade para ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

Paralelamente à mobilização dos professores, os estudantes goianos envolveram-se em um 

movimento vigoroso pela criação de uma universidade pública, mantida pelo governo federal. Em 

abril de 1959, foi constituída a Frente Universitária Pró-Ensino Federal que promoveu reuniões, 

audiências e debates com autoridades em assembleias ou congressos estudantis, bem como 

organizou passeatas e comícios reivindicatórios. 

Ao projeto dos professores associaram-se colaborações dos parlamentares goianos, 

transformando em lei a criação da Universidade Federal de Goiás (UFG). Essa se deu oficialmente no 

dia de 18 de dezembro de 1961, em uma cerimônia realizada na Praça Cívica que reuniu milhares de 

pessoas. Nesse dia, o presidente Juscelino Kubitscheck assinou o ato de criação da UFG. A aula 

inaugural ocorreu no ano seguinte, no dia 7 de março, em solenidade que lotou o Teatro Goiânia. 

Para a elaboração do projeto pedagógico a UFG realizou a Semana de Planejamento, que 

reuniu expositores e personalidades importantes da área cultural e pedagógica do país, como os 

sociólogos Darcy Ribeiro e Ernesto de Oliveira Júnior. Desse evento resultou o propósito de a UFG 

superar o modelo clássico de ensino que vigorava no Brasil, para se aproximar mais da realidade 

contemporânea mundial. Por conseguinte, “a instituição deveria ser um centro de transformação 

pedagógica, cultural, social e política, inspirada na cultura e sem concepção ideológica pré-

concebida”, segundo palavras do então Reitor Colemar Natal e Silva. Concorreram para a 

materialização dessa ideia a intensificação da vida cultural da universidade e uma maior integração 

entre estudantes, professores e a comunidade. 

 

1.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA UFG 
 

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

Atualmente a administração central da UFG é constituída pela Reitoria e pelo Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) e Conselho 

de Curadores (CC). A Reitoria tem como função administrar a Universidade e planejar seu futuro, 

ouvindo sempre a comunidade (interna e externa) por meio de seus órgãos representativos e de seus 

membros.  

A Reitoria compreende o gabinete do Reitor, as Pró-reitoras de Graduação (PROGRAD), de 

Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), de Administração e Finanças (PROAD), de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH), de Extensão e Cultura (PROEC) e de Assuntos da 

Comunidade Universitária (PROCOM), as coordenadorias e assessorias especiais, os órgãos 

suplementares, complementares, os campi do interior e os órgãos administrativos. 

As atribuições básicas das Pró-reitoras são de ordem administrativa. Cabe a cada uma delas 

a assessoria direta ao Reitor no estabelecimento da política de atuação da UFG por meio de 

atividades correspondentes à sua área específica. Assim, as Pró-reitorias devem formular os 

diagnósticos dos problemas da Instituição em sua área (ensino, pesquisa, extensão, recursos 
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humanos, etc.), elaborar políticas de atuação e coordenar as atividades dos órgãos responsáveis pela 

execução dessas políticas. Cabe-lhes ainda assessorar os órgãos colegiados nos processos de 

deliberação sobre as matérias relacionadas aos seus campos de atuação. As atribuições específicas 

de cada Pró-reitoria estão definidas no Regimento e Estatuto da UFG e, em síntese, configura-s da 

seguinte forma:  

 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) (Clique na sigla para acesso ao sítio de web) 

Pró-Reitora: Profa. Dra. Sandramara Matias Chaves. 

Função: Coordenar e desenvolver meios adequados para assegurar o alto nível de 

ensino de graduação e a plena integração da comunidade com a Universidade. 

 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PRPPG)  

Pró-Reitora: Profa. Dra. Divina das Dores de Paula Cardoso 

Função: Coordenar, apoiar e incentivar as atividades de pesquisa e pós-graduação na. 

Universidade. 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROAD)  

Pró-Reitor: Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral 

Funções: Fornecer suporte administrativo e financeiro às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

da UFG; coordenar as atividades da UFG relativas ao planejamento e execução do orçamento da 

Instituição, à aquisição dos bens e materiais de consumo, à edificação de prédios e sua manutenção 

de equipamentos, ao controle do patrimônio e à preservação de áreas verdes, parques e jardins. 

 
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS (PRODIRH) 

Pró-Reitor: Prof. Dr. Jeblin Antônio Abraão 

Função: Promover o desenvolvimento humano e institucional da UFG por meio da gestão: (a) do 

planejamento, (b) da avaliação, (c) da informação e (d) dos talentos humanos, oferecendo suporte 

aos projetos estratégicos da UFG. 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA (PROEC) 
Pró-Reitor: Dr. Anselmo Pessoa Neto 

Funções: Coordenar as atividades de extensão e cultura; estimular a criação e a institucionalização 

de projetos e programas que estabeleçam interações com a sociedade. 

 

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA (PROCOM) 

Pró-Reitor: Júlio Cesar Prates 

Funções: Coordenar a política de assistência social, integração e bem-estar da comunidade 

universitária constituída de professores, servidores técnico-administrativos e estudantes, por meio do 

Serviço Social, dos programas e Serviços de Saúde, moradia estudantil e creche. 
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CONSELHOS DELIBERATIVOS 

 

Os conselhos deliberativos são instâncias que compõem a administração da Universidade. Nas 

unidades acadêmicas, o Conselho Diretor é o órgão máximo deliberativo e de recurso em matéria 

acadêmica, administrativa e financeira. Esse fórum de discussão é composto pelo diretor, vice-diretor, 

chefes de departamento, coordenadores de curso de graduação e pós-graduação (stricto sensu), 

além de representantes dos docentes, dos servidores técnico-administrativos e dos estudantes. Nas 

unidades em que não há departamentos, como é o caso da FEN, o Conselho Diretor é composto por 

todos os professores e, proporcionalmente, pelos técnicos administrativos e alunos (respectivamente 

15% para cada categoria com base no número total de professores do quadro efetivo). 

Na Universidade, juntamente com a Reitoria, constituem a administração central o CONSUNI, o 

CEPEC e o CC. O CONSUNI é soberano na UFG e tem funções normativa, deliberativa e de 

planejamento. Esse fórum de discussão, além de outras atribuições, estabelece as diretrizes 

acadêmicas e administrativas da UFG e se constitui a instância máxima recursal. É composto pelo 

reitor, vice-reitor, pró-reitores, diretores das unidades acadêmicas e representantes docentes, 

técnicos administrativos, estudantil, além de representantes da comunidade. 

O CEPEC é o organismo de supervisão que tem atribuições deliberativa, normativa e 

consultiva sobre as atividades didáticas, científicas, culturais e de interação com a sociedade. É 

composto pelo Reitor, Vice-Reitor, Pró-Reitores, por representantes das câmaras e dos três 

segmentos da comunidade universitária. Esse conselho é uma instância de recursos das decisões de 

suas câmaras. 

O Conselho de Curadores é um organismo de fiscalização econômico-financeira da 

Universidade, podendo se estruturar em câmaras, cujas composições e competências são definidas 

em seu regimento. 

Além dos Conselhos, destacam-se como instancias de deliberação as Câmaras de Pesquisa e 

Pós-Graduação, a Câmara de Extensão e Câmara de Graduação.  

 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

 

Rádio Universitária 
É um veículo de política educacional, científica e cultural da UFG. Seus objetivos principais 

são: divulgar os acontecimentos de interesse da UFG e da comunidade em geral, com a preocupação 

de educar e instruir; proporcionar à comunidade um espaço para divulgação da produção artístico-

cultural, inclusive registrando e preservando essa produção; servir de laboratório para os estudantes 

da UFG. A rádio opera numa frequência de 870 kHz. 

 

Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF) 

É um órgão da UFG formado pela Editora e pela Gráfica. A Editora tem como finalidade editar 

e divulgar, isoladamente ou em conjunto com outras editoras, trabalhos que interessam ao ensino, à 

pesquisa e à extensão, de forma a permitir o acesso do público em geral aos resultados da intensa 
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atividade acadêmica desenvolvida na Universidade. A Editora da UFG oferece significativos 

descontos nos preços de suas obras para a comunidade universitária, principalmente em títulos 

adotados nos cursos desta Universidade. Em termos da UFG também é considerado um serviço. 

 

Museu Antropológico 

O Museu Antropológico é uma instituição sem fins lucrativos, aberta ao público e que se 

destina à coleta, inventário, documentação, preservação, segurança, exposição e comunicação de 

seu acervo. Vinculado à PRPPG, o museu tem em seu caráter dinâmico e pedagógico suas principais 

características. 

 

Hospital das Clínicas (HC) 

O Hospital das Clínicas da UFG, órgão suplementar vinculado à Reitoria, tem por objetivo 

promover e manter a saúde da comunidade, integrando-se com os órgãos federal, estadual e 

municipal de assistência à saúde, bem como contribuir para um elevado padrão de formação e 

aperfeiçoamento dos profissionais da área da saúde, servindo-lhes de campo de pesquisa, ensino e 

treinamento. 

 

Biblioteca Central (BC) 

A Biblioteca Central foi criada em 1973 com a fusão das 13 bibliotecas departamentais das 

unidades de ensino, passando então a funcionar no prédio da Faculdade de Direito. Na década de 

1980 foi construído, no Campus Samambaia, um prédio específico para a biblioteca, que passou a 

ser a Biblioteca Central. Isso exigiu a divisão do acervo entre as duas bibliotecas. Com a criação dos 

campi avançados, foram surgindo novas bibliotecas setoriais. Hoje, o Sistema de Bibliotecas da UFG 

(SIBI/UFG), que é vinculado à PRPPG, é composto por cinco unidades: uma central e quatro setoriais 

– a do Campus Colemar Natal e Silva (BSC-1), a do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (BSCEPAE) e a dos campi avançados de Jataí (BSCAJ) e de Catalão (BSCAC). 

O Sibi/UFG reúne cerca de 200 mil volumes de livros e mais de 1.900 fitas em VHS e em DVD, 

além de um banco de teses e dissertações. As bibliotecas são informatizadas e participam do Portal 

Capes – que disponibiliza cerca de 12 mil títulos de periódicos eletrônicos com textos completos e 

mais 80 bases de dados com resumos de documentos científicos. Também mantém convênios com o 

IBICT e com a Bireme para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut). Oferece diversos serviços, 

alguns deles restritos à comunidade da UFG – que é composta por estudantes de graduação e de 

pós-graduação com matrícula atualizada na instituição, servidores docentes e técnico-administrativos 

ativos e inativos. O Sibi também é responsável pelo Portal de Periódicos da UFG, pela Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da instituição e pelo Repositório Institucional. Os três 

compõem o setor denominado Portal da Informação, coordenado pela Gerência de Informação Digital 

e Inovação (GIDI). Outros detalhes do Sistema de Bibliotecas da UFG serão detalhados na Dimensão 

4. 
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Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP) 

O Centro de Recursos Computacionais tem como objetivos: implementar a Política de 

Tecnologia da Informação (TI) da UFG, aprovada pelo Conselho Universitário; administrar a 

infraestrutura de TI da UFG e, em particular, a da rede de dados da UFG, tanto no seu âmbito interno 

como externo; informatizar processos organizacionais da UFG, de forma a promover uma execução 

eficaz e eficiente do trabalho de funcionários, professores e alunos; projetar, desenvolver e manter 

sistemas computacionais corporativos de acordo com as necessidades da UFG; elaborar e executar o 

seu planejamento estratégico de TI de forma a atender a política de TI da UFG; Coordenar o 

processo de aquisição de produtos e serviços de TI na UFG; estudar, promover, implementar e 

divulgar novos recursos de Tecnologia da Informação que contribuam para a melhoria geral das 

atividades da UFG; assessorar e capacitar os colaboradores dos órgãos administrativos, das 

unidades acadêmicas e dos campi do interior da UFG no uso adequado de seus recursos de TI.  

 

ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS 

 
Centro de Manutenção de Equipamentos (CEMEQ) 

Os objetivos propostos pelo CEMEQ são: ampliar os serviços prestados tanto para a própria 

universidade quanto para a comunidade externa; dar manutenção a todos os equipamentos da UFG; 

Implantar outras duas oficinas: uma de reciclagem de cartuchos para impressoras a jato de tinta e a 

laser, e outra de aparelhos de ar-condicionado; aumentar a participação dos usuários particulares – 

pessoa física e empresas privadas; Ampliar o espaço físico do órgão, com a construção de duas 

salas para lavagem e pintura dos equipamentos em reparo; Oferecer cursos regulares de 

capacitação técnica para a equipe, dada a variedade de equipamentos e aparelhos importados 

existente na Universidade.  

 

Centro de Gestão do Espaço Físico (CEGEF) 

O CEGEF tem como missão a Gestão do Espaço Físico da UFG no que se refere ao 

planejamento, a produção, a manutenção, a conservação, a segurança do patrimônio e demais 

atividades relacionadas com as edificações, áreas abertas e infraestrutura física. Sua principal tarefa 

é gerar a satisfação e o bem-estar dos usuários relativamente aos espaços físicos da UFG. 
 

Centro de Gestão Acadêmica (CGA) 

O DAA/UFG é um órgão administrativo vinculado à Pró-reitora de Graduação, que tem por 

objetivo administrar os dados acadêmicos dos alunos de graduação e ofertar à comunidade, por meio 

de editais, vagas disponíveis de acordo com a legislação específica. 

 

Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) 

Ao DCF serão encaminhados os pedidos de Diárias, em caso de viagens de servidores, a 

serviço da UFG, fora do município de Goiânia e dos municípios que integram a grande Goiânia, após 

aprovação da autoridade competente. 
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Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

O DRH tem como missão potencializar os talentos humanos, buscando a valorização do 

profissional como ser universal cidadão, que se desenvolve na perspectiva do crescimento coletivo. 

 

Departamento de Material e Patrimônio (DMP)   

Os objetivos do DMP são: aquisição e distribuição de consumo e de equipamentos solicitados 

pelas Unidades e Órgãos; armazenagem e distribuição de material de consumo de uso comum para 

atender aos órgãos e Unidades da UFG; contratação de empresas para realização de manutenção 

preventiva e/ou corretiva aos equipamentos; controle patrimonial, através da Divisão de Patrimônio, 

dos bens e equipamentos pertencentes à UFG; recolhimento e alienação dos bens e equipamentos 

inservíveis; cadastramento de fornecedores no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores); fornecimento de Atestado de Capacidade Técnica aos fornecedores; realizar o 

desembaraço aduaneiro junto à Receita Federal, de equipamentos e materiais de consumo 

adquiridos através de Importação. 

 
Departamento de Pessoal (DP) 

O Departamento do Pessoal - DP, está vinculado à Pró-reitora de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH, e tem como objetivos orientar, administrar e gerenciar 

tudo que se refere aos servidores Docentes e Técnico-Administrativos da UFG. 

 

Centro de Seleção (CS) 

Com sua atual estrutura e a experiência adquirida ao longo destes anos, o Centro de Seleção 

oferece o que há de mais seguro, ágil e eficiente em matéria de concursos públicos ou processos 

seletivos (vestibulares). Todos os profissionais envolvidos, permanentes ou temporários, são 

qualificados e periodicamente submetidos a cursos de atualização ou aperfeiçoamento, no intuito de 

oferecer segurança e credibilidade tanto a quem se utiliza de nossos serviços quanto àqueles que se 

submetem aos concursos que realizamos. O seu objetivo é, portanto, colocar esta estrutura à 

disposição de órgãos públicos municipais, estaduais e federais, de empresas públicas e privadas, de 

universidades e faculdades isoladas, na certeza de oferecer um serviço condizente com a nossa 

vasta experiência. 

 

ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

 

Planetário  

O Planetário da UFG, modelo Space Máster, inaugurado em 23 de outubro de 1970, fabricado 

pela empresa Zeiss Jena. Através de seus recursos didáticos e dos programas elaborados pela 

própria equipe do Planetário, além de oferecer cursos regulares de Astronomia na graduação, atende 

ao público através de cursos de iniciação à Astronomia, aulas práticas, programas gravados e 

exposições. Soma-se ao complexo do Planetário o telescópio do observatório astronômico Canopus, 

no Campus II da UFG. 
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Centro Integrado de Aprendizagem em Rede (CIAR) 

O CIAR tem como princípio a articulação entre ensino-pesquisa em processos de 

aprendizagens formais e não formais em projetos de ensino e extensão. Este Centro é um espaço de 

construção e realização de projetos que desenvolve redes de aprendizagem por meio de práticas que 

incorporem a tecnologia de redes de informação, comunicação e educação e formação de 

professores. O CIAR desenvolve estratégias para a implementação das políticas educacionais de 

integração das tecnologias em processos de formação acadêmica do ensino superior público e 

gratuito, por meio de propostas alternativas voltadas para melhoria do ensino, democratização, 

ampliação do acesso e inovação técnico-pedagógica. 

 

Núcleo de Estudos e Coordenação de Ações para a Saúde do Adolescente (NECASA) 

O NECASA, criado em novembro de 1988 como um projeto de extensão da UFG vinculado à 

Pró Reitoria de Extensão e Cultura, tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento de ações 

voltadas à saúde integral e o exercício da cidadania dos adolescentes. Assim, a partir da experiência 

com os adolescentes, produz e socializa o conhecimento, por meio de estudos e pesquisas sobre a 

condição dos jovens na contemporaneidade. Atua prioritariamente na formação de educadores, 

através de projetos específicos. Desta forma, além de trabalhar diretamente com o adolescente em 

situações conflituosas ou violentas, tais como gravidez, maus tratos no interior da família, dificuldade 

escolar, etc., promove cursos, seminários e jornadas visando a contribuir com aqueles que 

cotidianamente convivem com os jovens nas escolas e instituições responsáveis pelas medidas 

socioeducativas ou de protetoras. 

 

SERVIÇOS 
 

Centro de Línguas  

O Centro de Línguas é  um Projeto de Extensão da Faculdade de Letras da UFG criado em 

1995, que oferece cursos de línguas estrangeiras como Inglês, Inglês Instrumental, Espanhol, 

Espanhol Instrumental, Francês, Francês Instrumental e Italiano, com a finalidade de suprir as 

necessidades de alunos, professores, funcionários e da comunidade em geral, no que diz respeito à 

aprendizagem de línguas, ampliando, dessa forma, a oferta de ensino de línguas e a extensão em 

nossa Universidade. Com isso, torna-se também, um campo de estágio aos alunos do Curso de 

Letras. 

 

Farmácia Escola da Faculdade de Farmácia 

A Farmácia Escola é um estabelecimento de saúde que além de desenvolver atividades de 

ensino, pesquisa e extensão nas áreas magistral e de dispensação de especialidades farmacêuticas, 

cosméticos e correlatos, proporciona aos acadêmicos do curso de Farmácia oportunidade de aliarem 

os conhecimentos teóricos adquiridos à prática diária das atividades do farmacêutico no exercício da 

profissão, aprimorando a relação entre o futuro profissional e a sociedade. Tem por objetivos servir 

como campo de estágio aos alunos do curso de Farmácia com a orientação de professores e 
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farmacêuticos; prestar atendimento farmacêutico com a dispensação de medicamentos e produtos 

manipulados ou industrializados, orientado os usuários sobre o uso racional dos medicamentos; 

formação de grupos multiplicadores de ensino. 

 

Clínica-Escola da Faculdade de Odontologia 

Clínica escola que atende a comunidade em geral por meio de serviços gratuitos, desde 

procedimentos simples de prevenção e promoção da saúde até procedimentos complexos. 

 

Hospital das Clínicas 

O Hospital das Clínicas (ver site do HC) constitui-se de uma unidade hospitalar de grande porte 

escola ligada ao Sistema Único de Saúde que atende à população em geral por meio de serviços 

técnicos especializado em regime ambulatorial, e de internação. Oferece importante campo de 

estágios acolhendo alunos de diversas unidades da UFG (medicina, enfermagem, odontologia, 

farmácia, nutrição) em vários níveis de formação, além de atender a outros centros de ensino na 

medida de sua capacidade (fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia entre outros).  

 

Hospital Veterinário (HV) 

O Hospital Veterinário da UFG, órgão suplementar vinculado à Escola de Veterinária da 

EV/UFG e de outras universidades ou instituições, visa, por meio de programas de estágio: dar 

suporte aos experimentos de mestrado e doutorado do curso de pós-graduação em Ciência Animal 

da EV/UFG; atender à comunidade goianiense e de cidades circunvizinhas, prestando serviços de 

prevenção e tratamento clínico-cirúrgico de doenças que acometem os animais domésticos. 

 

1.2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Universidade Federal de Goiás estrutura-se da seguinte forma: 

a) Assembleia Universitária; 

b) Conselho de Integração Universidade-Sociedade (CIUS); 

c) Administração Central; 

d) Unidades Acadêmicas, Órgãos Suplementares e Complementares; 

e) Campus do Interior. 

 

A ASSEMBLEIA UNIVERSITÁRIA é a reunião da comunidade universitária, constituída pelos 

professores, estudantes e servidores técnico-administrativos em educação da Universidade e não 

tem caráter deliberativo. Será convocada e presidida pelo Reitor com as seguintes finalidades: (a) 

conhecer, por exposição do Reitor, as principais ocorrências da vida universitária e o plano anual de 

suas atividades; (b) assistir à entrega de diplomas honoríficos e medalhas de mérito. 

 
O CONSELHO DE INTEGRAÇÃO UNIVERSIDADE - SOCIEDADE (CIUS) é um organismo 

consultivo da Administração Central e se constitui em espaço privilegiado de interlocução com vários 

setores da sociedade, não possuindo caráter deliberativo. O CIUS será presidido pelo Reitor e será 
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convocado com as seguintes finalidades não deliberativas: (a) conhecer o plano de gestão da 

Universidade, suas políticas, estratégias gerenciais, projetos e programas; (b) discutir a política 

científica, cultural, artística e tecnológica da Universidade; (c) examinar as demandas existentes na 

Sociedade, propondo novos empreendimentos, parcerias e atividades a serem desenvolvidas com 

diversos setores do poder público e da sociedade civil. 
 

Constituem a ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFG: (a) Conselho Universitário (CONSUNI); 
(b) Conselho de Ensino, Pesquisa , Extensão e Cultura (CEPEC); (c) Conselho de Curadores; e (d) 

Reitoria. O Conselho Universitário é o órgão máximo de função normativa, deliberativa e de 

planejamento da Universidade. O CEPEC é órgão de supervisão, com atribuições deliberativas, 

normativas e consultivas sobre atividades didáticas, científicas, culturais, artísticas, de interação com 

a sociedade e se estrutura em duas instâncias de deliberação, o Plenário e as seguintes Câmaras 

Setoriais: (a) Câmara de Graduação; (b) Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação; e (c) Câmara de 

Extensão e Cultura. O Conselho de Curadores é o órgão de fiscalização econômico-financeira da 

Universidade. A Reitoria, órgão executivo central que administra, coordena, fiscaliza e superintende 

todas as atividades universitárias, é exercida pelo Reitor, nomeado na forma da lei, auxiliado pelo 

Vice-Reitor e assessorado pelas Pró-reitorias, Chefia de Gabinete, Procuradoria Jurídica, 

Coordenadorias, Assessorias Especiais e Órgãos Suplementares, Complementares e 

Administrativos. 
 

As UNIDADES ACADÊMICAS de Goiânia, os Órgãos Suplementares, Órgãos 

Complementares e os Campus do Interior constituem os locais em que a UFG desenvolve suas 

atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão. A Universidade possui ainda, na sua 

estrutura acadêmica, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada a Educação (CEPAE) que oferece os 

diversos níveis da educação básica e atua como colégio de aplicação. Constituem as Unidades 

Acadêmicas dos Campus de Goiânia: o Conselho Diretor; a Diretoria; a Coordenadoria dos Cursos de 

Graduação; a Coordenadoria dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu; e os Departamentos, 

quando houver. 
 

Os ÓRGÃOS COMPLEMENTARES E SUPLEMENTARES com atribuições técnicas, culturais, 

desportivas, recreativas, assistenciais e outras, fornecerão apoio às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade. 
 

Os CAMPUS DO INTERIOR desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão, no 

sentido de democratizar o acesso à Universidade e interiorizar a sua atuação. Os Campus do Interior 

em que a UFG desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável são os 

de Catalão, Jataí e Cidade de Goiás. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - UFG

*Revisado pela PRODIRH/UFG - Abril 2012

UNIDADES

CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA - EEC, EMC, FANUT, FD, FE, FEN, FF, 
FM, FO, IPTSP

CÂMPUS SAMAMBAIA - CEPAE, EA, EMAC, EVZ, FACE, FACOMB, FAFIL, FAV, 
FCS, FEF, FH, FL, ICB, IESA, IF, IME, INF, IQ

CÂMPUS JATAÍ
CÂMPUS CATALÃO
CÂMPUS GOIÁS

ÓRGÃOS

SUPLEMENTARES - BC, CDIM, CEGRAF, CIAR, CERCOMP, HC, MA, RÁDIO

ADMINISTRATIVOS - CEGEF, CEMEQ, CGA, Creche, CS, DCF, DDRH, DMP, DP   

COMPLEMENTARES - CIDARQ, Unid. Conservação, NECASA, SOC 

CÂMPUS AVANÇADO FIRMINÓPOLIS
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Colegiada / Linear-Funcional

Organograma UFG - Sintético: Administração e Órgãos Executivos Centrais

*Revisado pela PRODIRH/UFG – Abril 2012

CD: Conselhos Deliberativos 

CS: Câmaras Setoriais

CND: Conselhos não Deliberativos

R / VR: Reitoria / Vice - Reitoria

CE: Comissões Especiais – Permanentes / Provisórias

AE: Assessorias Especiais

PR: Pró - Reitorias

CI / UA – Câmpus Interior / Unidades Acadêmicas

OS: Órgãos Suplementares

OA: Órgãos Administrativos

OC: Órgãos Complementares

Legendas

Relacionamento de Interlocução

Relacionamento de Interlocução Hierárquica

Relacionamento de Supervisão e Fiscalização

Entidades Formais

CD

CS

R / VR

PR

Administração 
Central

CND

CE AE

CI/UA

OS OA

OC
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Colegiada / Linear-Funcional

Organograma UFG – Analítico: Administração e Órgãos Executivos Centrais

CuradoresCEPECCEPEC

Ass. Universitária

Int. Univ. Sociedade

GraduaçãoExt. e Cultura Pesquisa e PG

CPAD¹

CPPD¹

CIS-PCCTAE²

Ouvidoria

ASCOM/ARP

CAI

PROJUR

PROGRAD PROCOM

HC

Auditoria

SOC

Rádio

CEGRAF

CIAR

CGA MA CDIM BC DCFDMP CERCOMP DDRH DPCIDARQCS

PROEC PRPPG PROAD

Unid. Conserv.

ADM. CENTRAL

GABINETE

CONSUNI

Legenda:
Relacionamento de Subordinação Hierárquica

Relacionamento de Supervisão e Fiscalização

Relacionamento Consultivo

Relacionamento Técnico-Normativo

Relacionamento de Aconselhamento    

Conselhos Deliberativos

Câmaras Setoriais

Conselhos Não Deliberativos

Administração Central

Órgãos Suplementares

Órgãos Complementares

Assessorias Especiais

Comissões Especiais – Permanentes ¹/ Provisórias²

Pró- Reitorias

Órgãos Administrativos

*  A CPA, no âmbito da UFG, é a CAVI (Resolução CONSUNI 14/2009)
Revisado pela PRODIRH / UFG – Fevereiro / 2012¹  Comissão Especial - Permanente

²  Comissão Especial - Provisória

CPA*/CAVI¹

CEGEF CEMEQ

PRODIRH

Creche

ASCOM / ARP - Assessoria de Comunicação Social /Assessoria de 
Relações Públicas
Ass. Universitária – Assembléia Universitária
Auditoria – Auditoria Interna
BC - Biblioteca Central
CAI - Coordenadoria de Assuntos Internacionais
CAVI - Comissão de Avaliação Institucional
CDIM - Centro de Documentação, Informação e Memória
CEGEF - Centro de Gestão do Espaço Físico
CEGRAF - Centro Editorial Gráfico
CEMEQ - Centro de Manutenção de Equipamentos
CEPEC - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
CERCOMP - Centro de Recursos Computacionais
CGA - Centro de Gestão Acadêmica
CIAR - Centro Integrado de Aprendizagem em Rede
CIDARQ - Centro de Informação e Documentação Arquivística 
CIS-PCCTAE - Comissão Interna de Superv. Plano Carreira Técnicos
CONSUNI - Conselho Universitário
CPA - Comissão Própria de Avaliação
CPAD - Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente
Creche – Creche da UFG
CS - Centro de Seleção

DCF - Departamento de Contabilidade e Finanças
DDRH - Departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos
DMP - Departamento de Material e Patrimônio
DP - Departamento de Pessoal
Ext. e Cultura – Câmara de Extensão e Cultura
GABINETE – Gabinete do Reitor
Graduação – Câmara de Graduação
HC - Hospital das Clínicas
Int.Univ. Sociedade – Conselho de Integração Universidade-Sociedade
MA - Museu Antropológico
NECASA – Núcleo Est. e Coord. Ações para Saúde do Adolescente
Ouvidoria – Ouvidoria da UFG
Pesquisa e PG – Câmara de Pesquisa e Pós Graduação
PROAD - Pró-Reitoria de Administração
PROCOM - Pró-Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária
PRODIRH - Pró-Reitoria de Desenv. Institucional e Recursos Humanos
PROEC - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
PROJUR - Procuradoria Jurídica
PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Rádio - Rádio Universitária
SOC - Secretaria de Órgãos Colegiados
Unid. Conserv. – Unidade de Conservação
Curadores – Conselho de Curadores

NECASA
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Universidade Federal de Goiás
Estrutura Organizacional Linear-Funcional
Organograma* UFG: Unidades Acadêmicas

ADM. CENTRAL

Catalão

Goiás

Jataí

EMC

EEC

FANUT

FD

FEN

FE

FF

FM

FO

IPTSP

EA

CEPAE

EMAC

EVZ

FACOMB

FACE

FAFIL

FAV

FEF

FCS

FH

FL

ICB

IESA

IF

IME

INF

IQ

Situação em 2012

Legenda:

Relacionamento+Técnico.Normativo+e/ou+de+Apoio+
Financeiro+e/ou+de+Parceria+Didático.Científica

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus+(+Outras+Localidades+
– Estado+de+Goiás

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus++Colemar+
Natal+&+Silva+(Goiânia+– GO)

Unidades+Acadêmicas:+Câmpus+Samambaia+
(Goiânia+– GO)

Administração+e+Órgãos+Executivos+Centrais+
(Goiânia+– GO)

*Revisado+pela:+PRODIRH/UFG+. Abril/2012

CEPAE+. Centro+de+Ensino+e+Pesquisa+Aplicada+à+Educação
EA+. Escola+de+Agronomia+e+Engenharia+de+Alimentos
EEC+. Escola+de+Engenharia+Civil
EMC+. Escola+de+Engenharia+Elétrica,+Mecânica+e+de+Computação
EMAC+. Escola+de+Música+e+Artes+Cênicas
EVZ+. Escola+de+Veterinária+e+Zootecnia
FACE+. Faculdade+de+Administração,+Contabilidade+e+Economia
FACOMB+. Faculdade+de+Comunicação+e+Biblioteconomia
FAFIL+. Faculdade+de+Filosofia
FANUT+. Faculdade+de+Nutrição
FAV+. Faculdade+de+Artes+Visuais
FCS+. Faculdade+de+Ciências+Sociais
FD+. Faculdade+de+Direito
FE+. Faculdade+de+Educação

FEF+. Faculdade+de+Educação+Física
FEN+. Faculdade+de+Enfermagem
FF+. Faculdade+de+Farmácia
FH+. Faculdade+de+História
FL+. Faculdade+de+Letras
FM+. Faculdade+de+Medicina
FO+. Faculdade+de+Odontologia
ICB+. Instituto+de+Ciências+Biológicas
IESA+. Instituto+de+Estudos+Sócio.Ambientais
IF+. Instituto+de+Física
IME+. Instituto+de+Matemática+e+Estatística
INF+. Instituto+de+Informática
IPTSP+. Instituto+de+Patologia+Tropical+e+Saúde+Pública
IQ+. Instituto+de+Química

Firminópolis

Câmpus++Avançado+de+Estágio
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A UFG foi sendo edificada ao longo dos anos, alcançando hoje um total de 5.216.490,32m2 

ou 107,78alqueires ou 521,65ha, distribuídos nos seus vários campi e áreas de atividades, como 

pode ser observado no quadro 01 a seguir:  

 

TERRENOS DA UFG 

TERRENOS CAMPUS PRAÇA UNIVERSITÁRIA DETALHADO   

QUADRAS ÁREA (m2) 

Quadra 68 - (Hospital das Clínicas) 61.605 

Quadra 62 - (Fac. Educação) 35.375 

Quadra 86 - (Engenharias) 42.428 

Quadra 71 - (PROCOM) 23.262 

Quadra 87 - (Museu) 17.687,5 

Quadra 88 - (invasão) 28.892,5 

ÁREA TOTAL PRAÇA UNIVERSITÁRIA: 20.9250 

 
* computada a área da quadra 88 com invasão sem posse da UFG e desconsiderada a área da UEE 
  
** não computada a área do Campus de Ciências Agrárias por falta de escritura 
  
*** nãocomputada a área de Caldas Novas por falta de escritura 

 
Fonte: CEGEF - Gerência de Projetos - Arq. Ana Domitila - 10/03/07 - http://www.cegef.ufg.br/pages/22370 

 

 

 

A UFG, como já citado anteriormente, atualmente oferece à sociedade mais de 90 cursos de 

graduação, 36 Mestrados Acadêmicos, 01 Mestrado Profissional, 18 Doutorados e diversos cursos de 

Especialização/ano, além de cursos de Aprimoramento de menor duração. A maioria dos cursos é na 

modalidade presencial, mas existem aqueles oferecidos na modalidade Educação à distância (EAD) 

que estão em expansão, em particular, nas modalidades graduação, especialização, licenciatura ou 

ainda os de aprimoramento. No ano de 2009 atendeu a 16.233 alunos nos cursos de graduação; 

1521 no Mestrado; 570 no Doutorado e, embora ainda seja uma experiência recente, atende também 

a um grande número na modalidade de Educação à Distância (EAD), tanto no nível de graduação 

como no de Pós-graduação lato sensu (especialização). 

Porém, a sociedade tem exigido das universidades a expansão e diversificação das 

atividades vinculadas à sua esfera. No entanto, há a necessidade de se reconhecer que a 

dependência de financiamento é responsável pela existência de entraves para a capacidade 

acadêmica das instituições. Ao se apresentar um plano de reestruturação e expansão de uma 

instituição pública de educação superior, mais precisamente de uma Instituição Federal de Ensino 

Superior (IFES), há, obrigatoriamente, que se discutir o que se espera dessa instituição, 

considerando sua inserção social, seu papel regional, sua história e tradições. Ciente disso e sob 

muitas tensões, a UFG elaborou seu Plano de Reestruturação e Expansão (aprovado em 27 de 
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novembro de 2007 pelo Ministério da Educação), que previa recursos em diversas áreas nas quais a 

instituição desenvolve e desenvolverá ações. Estes recursos contemplam além do investimento em 

infraestrutura, a elevação do quantitativo de professores e técnicos administrativos em educação 

(TAE), os quais possibilitam a ampliação da oferta de cursos de graduação e pós-graduação na UFG. 

Nesse sentido, para cumprir suas metas, a UFG em 2009 contou com 2224 servidores técnicos 

administrativos, que são servidores públicos federais e 730 servidores que são prestadores de 

serviço de natureza contínua. Contou ainda com 2404 docentes, também servidores públicos 

federais, sendo que destes 1206 são doutores e 2325 trabalham 40 horas em regime de dedicação 

exclusiva. Dados sobre o projeto de expansão e sua aplicação podem ser acessados nos relatórios 

sistemáticos apresentados pela Pró-reitora de Administração e Finanças (PROAD) podem ser 

acessados no website http://www.proad.ufg.br. 
Portanto, nos últimos anos a UFG tem expandido sua capacidade em todas as suas áreas 

prioritárias de ação (ensino, pesquisa e extensão), destacando-se entre essas a adesão ao plano de 

expansão da educação superior, por meio do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI, que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a 

permanência na educação superior. 

O Curso de Enfermagem da FEN-UFG, que ora se coloca nesse processo de avaliação, está 

localizada no Campus I da UFG. Contudo, seus alunos utilizam também as dependências de outras 

unidades acadêmicas, centros de aulas e laboratórios dos Institutos localizados, também, no Campus 

II. Seus docentes atuam em ensino, pesquisas e atividades de extensão em outras 

unidades/laboratórios. De um modo geral, a área em que a FEN se localiza encontra-se ilustrada na 

figura 5, porém será mais bem (antes de particípio) detalhada na Dimensão 4.  

 

Figura 5. Campus Praça Universitária. Planta Geral 

 

Uma análise global desse componente mostra que nos últimos anos a UFG tem aprimorado 

sua missão institucional, estando alinhada aos pressupostos da administração superior e em 

FEN 
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consonância com os propósitos do governo federal para a expansão do ensino público superior de 

qualidade.  Por essa razão tem se pautado em um modelo de gestão inovador, participativo e 

democrático, o que exige da comunidade universitária compromisso com seus valores e objetivos. 

Nesse contexto, o Curso de Enfermagem da FEN-UFG se consolida, particularmente ao se 

fortalecer como instituição formadora que oferece distintos níveis no ensino de Enfermagem, 

organizado de forma a integrar o ensino, a pesquisa e a extensão. O compromisso mais relevante do 

Curso se constitui na formação de profissionais que sejam capazes de viabilizar os propósitos do 

sistema nacional de saúde, consequentemente, a qualidade da atenção em saúde.  

Para garantir a qualidade pretendida de suas ações a UFG e a FEN, consequentemente, tem 

se pautado no PGE e no PDI como formas de aprimoramento permanente do seu fazer e pensar a 

educação superior, tendo clara a importância da sua responsabilidade social para garantia da 

soberania nacional e qualidade de vida da sociedade brasileira.    

 

2. MISSÃO, OBJETIVOS E PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

 
2.1. Missão e objetivos da UFG 

A UFG é uma autarquia educacional de regime especial, pertence ao sistema nacional de 

ensino superior vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Criada pela Lei Nº. 3.834 C em 1960, e 

reestruturada pelo Decreto nº. 63.817, de 16 de dezembro de 1968, a UFG registra uma história 

firmada em seu compromisso com a qualidade de ensino, pesquisa e a extensão, com as questões 

sociais e com o desenvolvimento regional e nacional. Na sua missão de gerar, sistematizar e 

socializar o conhecimento e o saber, formando cidadãos capazes de promoverem a transformação e 

o desenvolvimento da sociedade, a UFG norteia-se pelos princípios estabelecidos no seu Estatuto e 

Regimento.   

Nestes documentos está estabelecido que, na organização e no desenvolvimento de suas 

atividades, a UFG respeitará os seguintes princípios: (a) a gratuidade do ensino, cuja manutenção é 

responsabilidade da União; (b) a diversidade e ao pluralismo de ideias, sem discriminação de 

qualquer natureza; (c) a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; (d) a universalidade do 

conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; (e) o compromisso com a qualidade, com a 

orientação humanística e com a preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas 

atividades; (f) o compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, à 

igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios; (g) o compromisso 

com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, tecnológico e 

socioeconômico do País; e (h) o compromisso com a paz, a defesa dos direitos humanos e a 

preservação do meio ambiente. 

Tendo como base estes princípios norteadores, a Universidade Federal de Goiás, por meio 

de sua Administração Superior e de todos os membros da comunidade universitária, procura cumprir 

os seus compromissos com a Sociedade, oferecendo cursos de graduação com qualidade, formando 

mestres e doutores em várias áreas do conhecimento, desenvolvendo pesquisas relevantes para a 
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região Centro-Oeste e para o país em todos os campos do conhecimento e oferecendo um complexo 

de atividades que provocam uma forte interação com a sociedade.  

Atuando ainda conforme os princípios estabelecidos, tem por finalidade transmitir, 

sistematizar e produzir conhecimentos, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o 

exercício profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, objetivando alcançar 

uma sociedade mais justa, em que os cidadãos se empenhem na busca de soluções democráticas 

para os problemas nacionais. 

Para consecução de suas finalidades, a Universidade Federal de Goiás: 

• promoverá, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, todas as formas de 

conhecimento; 

• ministrará o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício 

 da investigação e do magistério, bem como para os diferentes campos do trabalho e                                                            

das atividades culturais, políticas e sociais; 

• manterá ampla e diversificada interação com a sociedade através da articulação entre os 

diversos setores da universidade e as entidades públicas e privadas de âmbito regional, 

nacional e internacional; 

• estudará os problemas socioeconômicos da comunidade, com o propósito de contribuir para 

o desenvolvimento regional e nacional, bem como para melhorar a qualidade de vida 

humana; 

• constituir-se-á em fator de integração da cultura nacional e da formação de cidadãos, 

desenvolvendo na comunidade universitária uma consciência ética;  

• cooperará com os poderes públicos, universidades e outras instituições científicas, culturais e 

educacionais brasileiras e estrangeiras; e desempenhará outras atividades na área de sua 

competência. 

 

2.2 Missão e objetivos do Curso de Enfermagem  

Sustentado na missão, objetivos e finalidades da UFG. O Curso de Graduação em 

Enfermagem tem como propósito formar enfermeiros generalistas, críticos e reflexivos com 

referenciais éticos, humanistas e ecológicos capazes de: 

- atuar nos níveis de atenção primária, secundária e terciária, em instituições de saúde tanto 

no âmbito de municípios do estado de Goiás como em outras regiões do país, ou em outros países; 

- trabalhar na equipe de enfermagem, exercendo a supervisão destes trabalhadores no 

exercício da profissão, buscando a integralidade, qualidade e humanização do atendimento de 

enfermagem prestado no contexto da saúde; 

- realizar ações em educação em saúde, cuidado de enfermagem e administração de serviços 

de enfermagem e de saúde, com base na análise crítica do conhecimento científico disponível. 

  Sua Visão consiste de "ser um centro de excelência da área de saúde formando pessoas e 

profissionais críticos, reflexivos, éticos e humanistas, capazes de transformar a prática, cuidando com 

responsabilidade social e promovendo a saúde do indivíduo, família, comunidade e meio ambiente”. 

Sua Missão é "ser referência nacional, respeitada pelos profissionais na área da saúde; formar 



 
 

79 

indivíduos críticos, humanos, construtivos e felizes para cuidar do ser humano. Ser referência 

nacional e internacional na produção de conhecimento, formação e qualificação de pessoas e de 

profissionais críticos, humanistas na área de saúde, capazes de potencializar o cuidado humano”. 

As atividades desenvolvidas pela FEN são planejadas e realizadas respaldadas num conjunto 

de valores, como: responsabilidade, ética, respeito, democracia, responsabilidade social, trabalho em 

equipe, conhecimento, agir profissional, compromisso, solidariedade, sensibilidade, liberdade, 

afetividade, criatividade, bem-estar físico e mental, bioética, companheirismo, estética, preservação 

do meio ambiente, pensar, saber e fazer o cuidado humano. Ao mesmo tempo, são estruturadas 

reconhecendo o cenário político, social e econômico no qual se inserem, visando atender às Políticas 

Nacionais de Saúde, o Mercado de trabalho/leis trabalhistas, a Política 

educacional/interdisciplinaridade, a Política econômica, a Globalização, a Mudança de modelo 

assistencial, a Transição demográfica e epidemiológica, o Avanço técnico-científico e as Políticas 

ambientais, entre outras. 

O Curso de Graduação em Enfermagem, oferta anualmente 50 vagas em regime semestral e 

a proposta de duração mínima do curso é de 10 (dez) e máxima de 16 (dezesseis) semestres.  O 

aluno pode fazer opção por cursar apenas o Bacharelado, com carga horária total de 4359 horas, ou 

incluir na sua formação a Licenciatura, totalizando 5215 horas de carga horária. Esporadicamente, de 

acordo com a demanda, são ofertadas vagas adicionais para alunos estrangeiros que fazem parte de 

programas de intercâmbio institucional sem, contudo, concorrer com as vagas do processo seletivo 

público, isto é, aquelas vagas ofertadas no concurso vestibular. O detalhamento do ensino de 

graduação será feito na dimensão II - Projeto Acadêmico, quando serão explicitados os aspectos 

relativos ao seu desenvolvimento e avaliação. 

No âmbito da Pós Graduação stricto sensu é ofertado pela Faculdade de Enfermagem, por 

meio do Programa de Pós Graduação um curso em nível de Mestrado (cerca de 23 vagas/ano) 

realizado em até 24 meses e de Doutorado (9 vagas/ano) em até 36 meses. O referido programa foi o 

primeiro aprovado na Região Centro Oeste do Brasil, existe há sete anos e tem nota 4 na avaliação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério de Educação e 

Cultura (CAPES/MEC). Possui, ainda, cursos em nível de Especialização e/ou Aprimoramento 

oferecidos conforme demandas dos serviços de saúde, dos profissionais de saúde ou de chamadas 

do Ministério da Saúde. Entre o ano de 2009/2012, por exemplo, está sendo ou foram ofertados: 

 

a) Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde da Família - modalidade Semipresencial, 

em convênio com o Ministério da Saúde, com recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. 

Possui 600 vagas para as seguintes categorias profissionais: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, 

Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, 

Educador Físico. O curso utilizou tecnologia de última geração, com aulas em EAD - Educação à 

Distância, por meio da Plataforma Moodle e também por vídeo conferência, além de aulas 

presenciais. Foi iniciado em 2009 e concluído no final de 2010 com 160 alunos e outra turma no 

período de 2010/2011 com 660 alunos. 
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b) Curso de Especialização Multiprofissional em Saúde Mental - realizado na modalidade 

presencial, o qual se desenvolveu em 2011, atendendo a 80 profissionais da área de Saúde Mental 

vinculados aos serviços de saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado de Goiás. 

 

c) Curso de Residência Multiprofissional em Saúde da Família - está sendo oferecido em 

convênio com o Ministério da Saúde e em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

com recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, para 15 alunos das seguintes categorias 

profissionais: Enfermagem, Nutrição, Farmácia e Odontologia, o qual foi concluído em junho de 2012. 

 

d) Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador. A última turma realizou o curso entre os 

meses de julho 2010/agosto 2011 com um total de 160 alunos, utilizando-se da Plataforma Moodle 

para os módulos à distância. Foi financiado integralmente pelo Centro de Referência em Saúde do 

Trabalhador/ CEREST da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás. 

 
e) Curso de Atualização Multiprofissional em Saúde do Trabalhador: No período de 2012 a 2014 

há previsão de capacitação de cerca de 4.000 servidores de nível médio e superior do estado de 

Goiás. Financiado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador/ CEREST da Secretaria 

Estadual de Saúde de Goiás e Ministério da Saúde. Este curso está sendo oferecido em fluxo 

contínuo, para atender à demanda de profissionais existentes. Em outubro de 2012 terá início a VI 

Turma do Curso com 126 alunos selecionados. 

As atividades de ensino são desenvolvidas levando em consideração a política nacional de 

educação, as diretrizes curriculares e ainda obedecem as prerrogativas determinadas pelas Pró-

reitoras de Graduação e Pesquisa e Pós Graduação que as normatizam.   

 

2.3. Planos de Desenvolvimento 

 

A UFG ao longo dos 51 anos de existência norteada por sua missão e princípios tem se 

dedicado na formação de profissionais qualificados nas diferentes áreas de conhecimento, pautada 

no propósito de sua inserção social como importante centro de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural do estado de Goiás e da Região Centro Oeste do Brasil.  

Para tanto vive um processo de constantes mudanças em sintonia com o processo de 

reestruturação do ensino superior em âmbito nacional, conduzido sua expansão e a consolidação das 

suas atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão tendo como referência 

a autoavaliação institucional. 

Esse processo é mediado por meio do Programa de Gestão Estratégica (PGE), que articula a 

avaliação, o planejamento e as informações institucionais. A elaboração do PGE, concebido em 2002, 

considerou marcos teóricos, muitos deles reiterados, em 2003, pela Comissão Especial de Avaliação 

(CEA) e contemplados nos princípios do SINAES, conforme se evidencia a seguir: 
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a) Integração e participação são elementos importantes na execução do PGE para que os 

compromissos, as responsabilidades sociais e as ações da UFG possam divulgar valores 

democráticos, com respeito à diversidade e sempre em busca de uma maior autonomia e da 

afirmação de sua identidade como universidade pública. 

b) O PGE “é uma construção a ser assumida” por todos que trabalham e estudam na UFG, de modo 

que o planejamento, a avaliação e as informações institucionais possam ser utilizadas “para tomadas 

de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria institucional, autorregulação, 

emancipação, elevação da capacidade educativa e do cumprimento das demais funções públicas” da 

UFG. 

c) A participação de todos os envolvidos com o ambiente universitário é parte da “exigência ética 

própria” na área da educação e, portanto, é preciso conclamar “todos os agentes da comunidade de 

educação superior, das instâncias institucionais, (...) governamentais e membros concernidos da 

sociedade” a participarem dos processos previstos no PGE, “respeitados os papéis, as 

especificidades e as competências científicas, profissionais, formais, políticas, administrativas das 

distintas categorias”. 

d) Os processos constantes do PGE não são neutros, mas objetos de disputa no interior da UFG, 

parte da estrutura de poder da instituição que age sobre os indivíduos e todos os setores 

institucionais. Assim, os trabalhos no âmbito do PGE devem “mover-se dentro de um marco ético, em 

que devem estar garantidos alguns critérios: liberdade no debate argumentativo, negociação, 

solidariedade (cooperação), equidade (tratamento justo e adequado), compromisso com o 

conhecimento, com os valores socialmente distinguidos e com a responsabilidade pública”. 

e) A execução do PGE, pela complexidade da educação superior, “requer a utilização de múltiplos 

instrumentos e uma combinação de diversas metodologias”.  

f) As ideias que implementam o PGE são as de solidariedade e cooperação institucional, e não “a 

ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso individual”. Além disso, o PGE trata a 

educação superior como um bem social e não como uma mercadoria. 

g) A concepção do PGE explicitou que a sua implementação poderá contribuir para que a UFG atue 

com mais qualidade, cumprindo dois dos “mais importantes critérios da qualidade da educação 

superior que consistem na relevância da formação e da produção de conhecimentos para o 

desenvolvimento do conjunto da população e para o avanço da ciência, e na sua eficácia para 

fortalecer as preferências éticas e políticas dominantes em um determinado momento histórico”. Para 

cumprir essas condições, a “instituição precisa de liberdade, especialmente para criar, pensar, 

criticar, aprender, produzir conhecimentos e, enfim, educar”. 

h) O PGE deve ser essencialmente educativo e, portanto, formativo “sem que para isso deixe de 

utilizar também instrumentos e procedimentos de controle. É um projeto, pois se trata de movimento 

que, examinando e julgando o passado e o presente, visa promover transformações, ou seja, tem o 

futuro em perspectiva. É uma construção social, pois não é um já dado de propriedade exclusiva de 

algum ente em particular e para benefícios de setores restritos, e sim um processo a ser concebido e 

executado coletivamente, buscando sempre atender a interesses coletivos”. 
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i) Cada local de trabalho da UFG tem uma história que precisa ser respeitada e, no desenho do PGE, 

cada local deve submeter-se ao cumprimento das normas, critérios e indicadores e procedimentos 

gerais, “porém, ao mesmo tempo, exercitar sua liberdade para desenvolver, no que for possível e 

desejável, processos (...) que também correspondam a objetivos e necessidades específicos”. Além 

disso, o PGE deve servir de instrumento para aumentar a consciência sobre a identidade e, portanto, 

as prioridades e potencialidades de cada local da UFG. 

j) O PGE não deve ser constituído por processos fragmentados, mas deve “integrar diversos 

procedimentos e instrumentos, na forma de estudos, discussões, juízos de valor a respeito de todas 

as dimensões e estruturas institucionais. Essas ações (...) podem ter como objeto aspectos 

determinados, como a administração, a docência, a pesquisa, as relações com a sociedade, a vida 

comunitária, as unidades, os cursos, os programas, etc., mas jamais podem perder de vista a 

perspectiva da globalidade”. 

k) Os processos do PGE “devem ser contínuos e permanentes, não episódicos, pontuais e 

fragmentados”. 

 

Na execução do processo auto avaliativo por estudantes, professores e técnicos 

administrativos são utilizados oito instrumentos de coleta de informação, a saber, três roteiros de 

entrevista de grupos de enfoque e cinco questionários, contemplados no Caderno nº. 7 – 

Instrumentos de Avaliação Institucional 2006-2010, disponível em http://www.cavi.prodirh.ufg.br. 
 O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFG para o período 2011-2015 (PDI 

2011/2015) foi elaborado a partir do planejamento constante do Programa de Gestão Estratégica, do 

Plano de Reestruturação e Expansão da UFG para o período 2008-2012, dos relatórios de gestão 

encaminhados ao Tribunal de Contas da União, de propostas apreendidas da comunidade 

universitária e da sociedade goiana quando dos dois últimos processos eleitorais para eleição do 

Reitor, das propostas encaminhadas pelas Unidades Acadêmicas de Goiânia e Campus do Interior, e 

de reuniões no âmbito das Pró-reitorias da Universidade. 

Em seu primeiro capítulo, o PDI traduzir o perfil institucional da UFG, constando os itens 

relacionados ao histórico, à inserção regional da Universidade, às áreas de atuação acadêmica, à 

responsabilidade social, à missão, aos princípios e finalidades, às políticas e aos objetivos e metas. A 

gestão institucional da Universidade será tratada no segundo capítulo, em que a Organização 

Administrativa, Organização e Gestão de Pessoal e Políticas de Atendimento aos Discentes são 

abordadas. No terceiro capítulo, a organização acadêmica será descrita, contemplando os seguintes 

itens: a Organização Didático-Pedagógica e a Oferta de Cursos e Programas Presenciais e à 

Distância. No quarto capítulo, propõe-se destacar a infraestrutura da UFG, com os seguintes tópicos: 

Infraestrutura Física, Infraestrutura Acadêmica, Adequação da Infraestrutura para o Atendimento à 

Comunidade Universitária, inclusive aos Portadores de Necessidades Especiais, e Estratégias e 

Meios para Comunicação Interna e Externa. O quinto capítulo tratará dos aspectos financeiros e 

orçamentários, consistindo no Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira. O PDI da 

UFG se concluirá no sexto capítulo expondo a Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento 

Institucional, subdividindo-se em Metodologia, Dimensões e Instrumentos Utilizados no Processo de 
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Autoavaliação, nas Formas de Participação da Comunidade Acadêmica, Técnica e Administrativa, e 

nas Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações.  

Assim, o PDI da UFG representa a articulação entre os principais componentes formadores 

do Programa de Gestão Estratégica (PGE), tais como informação, a avaliação e o planejamento que 

permitem contemplar, sobretudo, o desenvolvimento institucional e humano na universidade. O 

esforço conjunto do grupo da gestão que compõe o reitorado da UFG – período 2006-2010 / 2014 – e 

da atuação efetiva do grupo que compõe, em especial, a Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional 

e Recursos Humanos (PRODIRH), com a colaboração da Comissão de Avaliação Institucional 

(CAVI), está sendo essencial e decisivo para o desenvolvimento desse trabalho. Os dados que 

mostram a evolução e implementação dos PGE são acessados publicamente pelo site da 

universidade (http://www.cavi.prodirh.ufg.br). 

Esse contexto de avanços na UFG nos últimos dez anos tem repercutido no Curso de 

Graduação em Enfermagem. Este, apesar de não ter aderido ao programa REUNI, de forma indireta 

tem sido beneficiado com a melhoria da infraestrutura física e acadêmica, em razão do investimento 

da UFG no seu crescimento de forma global. Outro reflexo bastante positivo e, talvez, mais 

significativo, pode ser observado na melhoria das atividades acadêmicas do curso a partir da 

implantação do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, consolidado em nível de Doutorado a 

partir de 2010. 

A FEN ao se apoiar na política institucional da UFG, desenvolve suas atividades articulando a 

tríade ensino, pesquisa e extensão nos níveis de graduação e de pós-graduação stricto sensu 

(Mestrado e Doutorado) e lato sensu (Especialização ou Aprimoramento). A sua política de 

desenvolvimento, portanto, busca seguir as normativas e metas institucionais da UFG, buscando 

constante melhoria do seu quadro docente e de pessoal técnico administrativo, incentivando a 

qualificação de ambos os segmentos e apoiada no PDI. Desde 2002, faz revisões em seu 

planejamento estratégico, o que tem permitido avaliação constante de suas metas e cumprimento de 

objetivos e ainda vislumbrando avanços.  

 Uma análise desse aspecto permite indicar que o processo constante de aprimoramento do 

PGE e o PDI da UFG têm repercutido positivamente nas ações do Curso de Enfermagem, uma vez 

que colocam as ações da FEN-UFG em avaliação permanente. Esse processo possibilita identificar 

fortalezas e limitações do Curso e indica caminhos para sua melhoria. Nesse processo de 

autoavaliação, em particular, vislumbramos o quanto ainda é preciso avançar no delineamento de um 

planejamento estratégico que focalize as metas com clareza, indicando prazos mais precisos para a 

implantação de inovações e consolidação de objetivos. A manutenção das reuniões sistemáticas de 

planejamento estratégico constitui-se na estratégia mais eficiente para garantir a qualidade de modo 

permanente do aprimoramento da FEN-UFG.   

 

3. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA  

 

A UFG como uma universidade pública desenvolve sua autonomia universitária, sendo 

transparente na sua administração e reafirmando seus compromissos sociais e a defesa permanente 
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da justiça social, da democracia e da cidadania. Seus princípios são guiados pela oferta de ensino 

gratuito respeitando a diversidade, o pluralismo de ideias, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, e o compromisso com a universalidade do conhecimento, democratização da educação, 

entre outros. Para tanto, orienta seu processo decisório de modo a garantir ampla participação e a 

contribuição efetiva dos diversos segmentos da comunidade universitária, em todas as instâncias 

administrativas conforme previsto no Estatuto e no Regimento da UFG. 

Os princípios descritos nesses documentos deixam claro que a UFG trabalha focada nos 

mecanismos de participação da comunidade universitária para deliberação dos rumos de suas ações, 

discutidas nos seus diversos conselhos. Essa estrutura é reconhecida por toda a comunidade 

universitária, que a respeita e garante o seu funcionamento. Em todos os níveis de deliberação a 

representação está garantida a presença do executivo e de todos os segmentos da comunidade 

universitária (docentes, discentes e servidores técnico-administrativos) e, em algumas delas, a 

participação de representantes da comunidade.  

Para a implementação de seus Planos de Gestão, apresentados a cada quatro anos, 

acompanhando o mandato do reitorado, toda a comunidade deve ser consultada. A indicação do 

Reitor na UFG é delegação de competência do Ministro da Educação, que o faz após análise de lista 

tríplice indicada pelo “Colégio Eleitoral” composto pelos três principais Conselhos Universitários 

(Conselho Universitário - CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura - CEPEC; e 

Conselho de Curadores -  CC). Porém, estes três Conselhos respeitam uma consulta aberta à 

comunidade universitária, que conta com a participação de todos os segmentos da comunidade 

(Professores, Técnicos Administrativos e Alunos). Na história da UFG a comunidade tem sido 

respeitada na sua escolha, pois o candidato escolhido por voto direto, que ocupa a primeira posição 

na lista, tem sido ao longo de sua história nomeado para o cargo de Reitor. O mandato de Reitor é 

valido por período de quatro anos, sendo possível sua recondução por mais quatro anos, após nova 

eleição. A composição da equipe de gestão constitui-se em indicação de competência do Reitor, 

sendo cargo de confiança do mesmo, elencada assim que o mesmo é empossado.   

Em geral, o Plano de Gestão da universidade, é elaborado a partir de uma Carta Programa 

apresentada à comunidade universitária, durante o processo eleitoral, de sugestões e informações 

obtidas em reuniões realizadas, posteriormente, em unidades acadêmicas e órgãos. Nestes estão 

explicitados os princípios, valores, políticas e ações que servirão de base para a atuação da equipe 

de gestão. Assim, a base dos planos de gestão é construída com ampla participação da comunidade 

universitária, que também acompanha e avalia sua execução. Com a implementação das ações que 

estão previstas, espera-se que a UFG, sempre integrada à sociedade, possa contribuir para o 

crescimento econômico, social, cultural, científico e tecnológico. 

Estatutariamente, as eleições diretas são obrigatórias para os cargos de Reitor, Diretores de 

Unidades Acadêmicas e Institutos, Chefes de Departamento e Coordenadores de Curso. Todos são 

eleitos pela comunidade acadêmica representada pelos segmentos docente, técnico-administrativo e 

discente. Os demais cargos gestores (Pró-Reitores, diretores de órgãos complementares, 

suplementares e comissões técnicas especializadas) são ocupados por representantes da 

comunidade universitária indicados pelo Reitor. A partir de 1997, os cargos eleitos de diretores de 
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Unidades Acadêmicas e Institutos são ocupados, preferencialmente por professores portadores do 

título de Doutor. 

 Todos os órgãos colegiados, nas diversas instâncias de ação da universidade (ensino, 

pesquisa e extensão) contam com a participação de todos os segmentos da comunidade universitária 

para direcionamento das decisões. Para a implementação do plano de gestão, em geral, são 

discutidas em cada instância aquilo que lhe compete particularmente e suas decisões são divulgadas 

por meio dos seus representantes, além de serem publicas na medida em que estão explicitas no site 

da universidade. Além disso, a Reitoria mantém uma relação com Unidades Acadêmicas e Órgãos, 

orientando e avaliando sistematicamente o Planejamento Institucional. Cabe às unidades acadêmicas 

organizar suas atividades de acordo com o plano de gestão e aplicação das diretrizes determinadas 

por cada Pró Reitoria, no cumprimento de suas metas e objetivos, que são realizadas também em 

forma de colegiado. 

O Curso de Enfermagem acompanha as diretrizes da UFG, no que diz respeito à garantia de 

participação de todos os segmentos da comunidade universitária para os processos decisórios, tendo 

o Plano de Gestão Estratégica (PGE) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) como guias 

de suas ações que serão mais bem detalhados no componente sistemas de avaliação e processo de 

gestão. Valores como democracia, respeito às diferentes opiniões e participação coletiva que 

permeiam a política organizacional na UFG também se vê presente no âmbito do Curso de 

Enfermagem, que tem esses como seus pressupostos para a condução da gestão acadêmica. De 

forma relevante, os docentes e técnicos administrativos do Curso de Enfermagem tem participado 

ativamente nesse processo nas diversas representações a que tem direito, nos diversos órgãos 

colegiados e instâncias decisórias na Universidade como um todo. Isso tem garantido a presença 

singular do Curso de Enfermagem nestas, o que garante a FEN-UFG estar em sintonia com todos os 

movimentos, tendências e políticas institucionais.   

Nesse processo avaliativo, detectamos a importância de estimular a participação estudantil 

com mais efetividade na instâncias decisória da unidade acadêmica, isto é, no Conselho Diretor. A 

estratégia adotada, mais recentemente, junto ao corpo discente, como forma de garantir sua 

participação mais efetiva, tem sido convocatórias mais assertivas e aproximação estratégica dos 

gestores junto ao corpo discente. Os alunos, por meio de seus representantes (Centro Acadêmico) 

tem participado efetivamente em parceria com o Curso de Enfermagem em atividades científico-

culturais (Mostra Científica da FEN), Seminários de Avaliação do Curso, entre outras. 

 

4. POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE INVESTIGAÇAO E EXTENSÃO 

 

Por sua característica de organizar suas ações pela associação da tríade ensino, pesquisa e 

extensão, a UFG desenvolve atividades nestes setores de modo associado e com base no Plano de 

Gestão. Os aspectos relacionados ao ensino serão detalhados na Dimensão II e os de pesquisa e 

extensão são sintetizadas a seguir.  

4.1. Pesquisa 
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A organização da pesquisa na UFG fica a cargo da Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

que integra três Coordenações, que envolvem a Pós-Graduação, a Pesquisa e a Transferência e 

Inovação Tecnológica. 

A Pós-Graduação vem sendo delineada e implantada a partir dos objetivos de consolidar, 

implantar e avaliar uma política de Cursos de Pós-Graduação lato sensu; qualificar e expandir os 

Cursos de Mestrado e de Doutorado; buscar a ampliação e otimização das bolsas de estudos para 

alunos dos Cursos de Mestrado e de Doutorado; expandir o contingente de professores portadores de 

título de Mestre e/ou de Doutor; efetivar uma política de qualificação, em nível de pós-graduação, 

para funcionários técnico-administrativos; estreitar e fortalecer a relação entre a pós-graduação e a 

graduação; incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da pós-graduação; buscar a 

ampliação de recursos financeiros materiais e humanos para os Programas de Pós-Graduação.  

A Pesquisa vem sendo construída, tendo como suporte os objetivos de: valorizar a identidade 

regional na pesquisa; priorizar, incentivar e fortalecer as pesquisas inter e multidisciplinares; 

consolidar e induzir equipes de pesquisa; proporcionar condições para o incremento de pesquisa nos 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação; efetivar parcerias com o Estado, com o setor produtivo e 

outros organismos da sociedade civil, nos diversos campos da produção científica e tecnológica; 

incentivar mecanismos de a de acompanhamento e avaliação da pesquisa. 

Destacam-se ainda nesse contexto os programas “Incubadora de Empresas” e “Transferência e 

Inovação Tecnológica”. 

A expansão das atividades de pesquisa na UFG se alinha à expansão do ensino de Pós-

Graduação de forma mais efetiva a partir de 1998, sendo que atualmente oferece 75 cursos de Pós-

Graduação stricto sensu (47 Mestrados Acadêmicos, 05 Mestrados Profissionais e 23 Doutorados), 

reunindo mais de 2000 (dois mil) alunos, tendo participação singular na formação de profissionais em 

todo o Estado nesta área. 

A Pós-Graduação é responsável pelo funcionamento da maior base de grupos e projetos de 

pesquisa e dos cursos de Pós-Graduação no estado de Goiás, tendo um crescimento notável na 

expansão dos grupos de pesquisa. No inicio da década de 1990, segundo dados do CNPq 

(http://dgp.cnpq.br/censos/series_historicas/index_grupos.htm) existia na UFG 49 grupos de pesquisa 

consolidados, mas na atualidade, vai além de três centenas grupos reconhecidos e em consolidação. 

Muitos desses grupos trabalham em colaboração com outras Instituições acadêmicas do país e 

estrangeiras, conferindo-lhe crescente destaque nacional e internacional. A UFG disponibilizou 

recentemente um censo dos grupos com dados atualizados para 2010, porém apenas na versão 

impressa, onde mostra um total de 50 grupos de pesquisa na área de Ciências da Saúde, sendo oito 

deles ligados à FEN, conforme detalhado adiante. 

Nesses grupos de pesquisa ainda estão os alunos da graduação envolvidos no Programa de 

Iniciação Científica (PIBIC) por meio de bolsas de pesquisa. Esse programa tem por finalidade 

despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação 

universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, orientados por pesquisador qualificado. 

O PIBIC é financiado pelo CNPq e pela UFG que concedem bolsas aos alunos da graduação que tem 

acesso ao mesmo por meio de um processo seletivo. Este é divulgado por edital público, divulgado 
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na pagina da universidade. A avaliação ocorre em duas fases, em que na primeira etapa, os projetos 

dos orientadores com os respectivos planos de trabalho, são encaminhados para avaliação de 

consultores ad hoc externos a UFG, doutores que trabalham na área específica do projeto. A 

segunda etapa acontece com a análise dos projetos e planos de trabalho por um Comitê Externo, 

cujos membros são Pesquisadores Doutores com Bolsa Produtividade do CNPq. 

Após esse processo são concedidas bolsas aos alunos com melhor desempenho e aqueles 

classificados, mas não contemplados com bolsas desenvolvem o programa de iniciação cientifica 

voluntário, conhecido por PIVIC. A distribuição do número de bolsas da cota institucional (PIBIC - 

CNPQ e UFG) é realizada proporcionalmente à demanda qualificada por grande área do 

conhecimento. Nesse contexto, a UFG possui, atualmente, cerca de 200 bolsistas PIBIC e 230 alunos 

voluntários de Iniciação Científica (PIVIC), estando a maioria deles integrados aos Grupos de 

Pesquisa. Estes dados, associados àqueles de formação de alunos de Pós-Graduação, reforçam o 

grande papel da instituição na formação de recursos humanos para a pesquisa e atuação nos 

diferentes segmentos profissionais que também se revela no grau de titulação do seu corpo docente 

e na produção cientifica dos grupos de pesquisa.   

Quanto ao suporte financeiro e de outra natureza, as atividades de pesquisa têm recebido 

apoio de diversas instituições oficiais de fomento à pesquisa (Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - CAPES, entre outras). A execução do conjunto 

destas ações conta também com uma parceria com a Fundação de Amparo a Pesquisa da UFG 

(FUNAPE) e o governo do estado de Goiás, por meio da sua Fundação de Apoio à Pesquisa de 

Goiás (FAPEG). 

As atividades de Pesquisa do Curso de Enfermagem mantêm estreita relação com o ensino 

da Pós-Graduação, o que tem influenciado, substancialmente, os caminhos da pesquisa na FEN. O 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem foi criado em 2003 com o nível Mestrado oferecendo, 

inicialmente 11 vagas. Desde o seu inicio foi estruturado buscando íntima relação com o ensino da 

graduação, destacando-se nesse processo o estímulo do Estágio Docência dos alunos do mestrado 

desde seu inicio e atualmente tem oferecido por volta de 20 vagas anuais para o Mestrado e nove 

para o Doutorado. O Estágio Docência contribui no fortalecimento da integração entre a pós-

graduação e a graduação, sendo utilizado pelos cursos de pós-graduação do país. Trata-se de um 

instrumento, criado pela CAPES como atividade obrigatória para os alunos bolsistas, que tem por 

objetivo inserir os alunos da pós-graduação (mestrandos e doutorandos) nas atividades de ensino da 

graduação. No Programa de Pós-Graduação em Enfermagem este é obrigatório a todos os alunos, 

que desenvolvem atividades de ensino na graduação sob a supervisão do seu orientador e/ou do 

professor responsável pela disciplina.  

O balanço dessas atividades tem indicado resultados satisfatórios para todos os envolvidos. 

Os alunos de pós-graduação ressaltam a oportunidade em compartilhar com seu orientador ou 

demais professores a experiência, tecnologias de ensino, o que para muitos se constitui em uma 

primeira oportunidade de atuar no ensino superior, e aproveitar essa vivência para um futuro 

exercício profissional na área. Os alunos da graduação apontam a possibilidade de conviver com os 
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alunos da pós-graduação e de suas experiências, o que para muitos acabam se tornando referencias 

para empregos futuros. Os docentes têm apontado a importância de poder compartilhar parte de sua 

carga horária e experiência acadêmica com profissionais em formação.  

Os professores envolvidos na Pós-Graduação mantêm seu vinculo com a graduação, o que 

tem garantido no planejamento das atividades de pesquisa a participação articulada dos alunos de 

graduação e pós-graduação, o que além de incentivar o envolvimento do estudante de enfermagem 

na pesquisa, ainda o estimula a manter-se vinculado a ela enquanto profissional ou a buscar a pós-

graduação precocemente.     

Em 2009, ao completar seis anos de existência, e em decorrência do seu crescimento e 

fortalecimento, o Programa passou por um processo interno de avaliação e de reestruturação, o que 

resultou na reformulação das Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa e das disciplinas até 

então oferecidas. A partir desse processo, vislumbrou-se a possibilidade de propor o Doutorado, que 

foi aprovado no Comitê Técnico Científico (CTC) da CAPES em julho de 2009. O Doutorado teve 

suas atividades iniciadas em abril de 2010. 

Considerando a estreita relação da pesquisa no âmbito da FEN estar vinculada a Pós-

Graduação, esta é desenvolvida em torno de quatro linhas de pesquisa, por pesquisadores de 

diferentes níveis (docentes, alunos da pós-graduação, alunos de graduação em iniciação científica, 

profissionais de serviço) que integram os Núcleos de Pesquisa da unidade, todos cadastrados no 

Diretório de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). 

 

Quadro 03. Grupos de Pesquisa FEN-UFG. Goiânia, 2012  

 

NÚCLEOS DE PESQUISA COORDENADOR 
Núcleo de Prevenção e controle de infecções 
associadas a cuidados em saúde (NEPHI); Dra. Anaclara Ferreira V. Tipple 

Núcleo de Pesquisa na Gestão de Grupos, Serviços e 
Formação de Recursos Humanos em Enfermagem e 
Saúde (NUPEGETS/RH); 

Dra. Denize Bouttelet Munari 

Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids 
(NUCLAIDS); Dra. Sandra Maria Brunini Souza 

Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e 
Qualidade de Vida (NEPAQ); Dra. Maria Alves Barbosa 

Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em 
Agravos Infecciosos, com ênfase em hepatites virais 
(NECAIH); 

Dra. Sheila Araújo Teles 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de 
Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de Enfermagem 
e Saúde (NUTADIES); 

Dra. Maria Márcia Bachion 

Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, do 
Adolescente e da Criança (GESMAC);  Dra. Ana Karina Marques Salge 

Núcleo de Estudos em Pesquisa Qualitativa em 
Enfermagem e Saúde (NEQUASE); Dr. Marcelo Medeiros 

Núcleo de Estudos em Gestão e Recursos Humanos 
em Saúde e Enfermagem (GERHSEn); Dra. Ana Lúcia Queiroz Bezerra 

Núcleo de Estudos de Enfermagem na Gestão em 
Instituições de Saúde e Segurança do Paciente 
(NEGISP). 

Dr. Ana Elisa Bauer de Camargo Silva 
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A missão e produção de cada núcleo pode ser encontrada na Home Page da FEN 

(http://www.fen.ufg.br/). A FEN integra ainda outros grupos de pesquisa, em parceria com outras 

unidades da UFG: 

• Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) – formado pelas Faculdades de Enfermagem, de 

Medicina, de Nutrição e pelo Instituto de Patologias Tropicais e Saúde Pública; 

• Liga da Mama – formada pelas Faculdades de Enfermagem, de Medicina e Hospital das 

Clínicas; 

• Liga de Hipertensão Arterial – formada pelas Faculdades de Enfermagem, de Medicina e de 

Nutrição, além do Hospital das Clínicas. 

O aluno do curso de Graduação em Enfermagem é estimulado a buscar os Núcleos de 

Pesquisas e, com isso, inserir-se precocemente no desenvolvimento de pesquisas, uma vez que tem 

incluído na grade curricular, além de disciplina específica de metodologia de pesquisa, a 

obrigatoriedade de realizar um trabalho de final de curso em forma de artigo científico, além de dispor 

de programas oficiais de iniciação científica. As investigações desenvolvidas na FEN são 

basicamente focadas nas demandas relacionadas ao perfil epidemiológico da nossa região, sendo 

mais bem discriminada e detalhada no item investigação e desenvolvimento tecnológico. 

O impacto do ensino de pós-graduação e da pesquisa na formação do aluno de graduação 

em enfermagem pode ser evidenciado pelo(a): 

a) aumento crescente de alunos (bolsistas ou voluntários) de iniciação científica em projetos de 

pesquisa/extensão; 

b) participação expressiva dos professores doutores do Programa de Pós-Graduação no ensino da 

Graduação; 

c) aumento na procura de vagas no Programa de Pós-Graduação por egressos da UFG, de outras 

universidades do estado e de outras regiões do país; 

d) melhoria da infraestrutura de equipamentos dos núcleos de pesquisa, sobretudo dos laboratórios, 

que são compartilhados por discentes da graduação e da pós-graduação; 

e) desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa que preveem a participação de alunos de 

graduação e pós-graduação nas suas diversas etapas; 

f) obrigatoriedade da participação discente da Pós-Graduação em atividades de ensino na 

Graduação, por meio do Programa de Estágio Docência; 

g) incentivo da participação compartilhada dos produtos de pesquisa envolvendo alunos dos níveis de 

pós-graduação e graduação em eventos científicos em âmbito local, regional, nacional e 

internacional;  

Vale destacar a importante integração entre a graduação e a pós-graduação em um evento 

anual na UFG, obrigatório aos alunos bolsistas da graduação e pós-graduação, facultativo aos 

demais no Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão da UFG (CONPEEX) que congrega estudantes 

de todas as áreas e participação de pesquisadores convidados, além da Mostra Cientifica e Cultural 

da FEN, que ocorre, normalmente, de forma paralela ao evento.   

Essa atmosfera acadêmica vem exercendo efeito multiplicador, inclusive junto aos alunos 

não-bolsistas, que buscam meios de divulgação de seus trabalhos disciplinares e de conclusão da 
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graduação em eventos científicos regulares dentro e fora da UFG, tais como: a Mostra Parceria 

Ensino Serviço (MOPESCO); Semana Brasileira de Enfermagem (SEBEn/ABEn); Reunião Anual da 

SBPC; Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn/ABEn), entre outras de nível regional, nacional e 

internacional. Alguns deles têm demonstrado níveis de completude e rigor acadêmico inéditos, 

comprovado pelo grande número de premiações nos referidos eventos e pela participação com seus 

professores orientadores em eventos mais complexos de caráter profissional, de abrangência 

nacional e internacional. 

Destacamos finalmente no âmbito da pesquisa, a relevante contribuição da Revista Eletrônica 

de Enfermagem (REE/ ISSN 1518-1944) sediada na FEN, que se constitui desde a sua criação em 

1999 como o primeiro periódico eletrônico de acesso livre e gratuito da área de Enfermagem no Brasil 

e na América Latina. Trata-se de importante veiculo de divulgação do conhecimento cientifico que 

tem crescido graças ao envolvimento da comunidade cientifica. Destaca-se no processo de 

editoração da REE, a participação de alunos da graduação em enfermagem como monitores ou 

voluntários em atividades de conferencia de referencias, montagem de planilhas, entre outras. Essa 

participação tem permitido a esses alunos apreenderem como se dá o processo de editoração, 

avaliação e manutenção de um periódico científico, o que lhe dá um diferencial no seu processo de 

formação.  

 

4.2. Extensão 

 

 No âmbito da UFG a extensão universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articulado ao ensino e à pesquisa, de forma indissociável, viabiliza a relação transformadora entre a 

Universidade e a Sociedade. No seu programa de extensão, a UFG vem apoiando iniciativas 

governamentais, não-governamentais ou mesmo particulares que tenham como princípio a busca de 

alternativas visando à melhoria da condição de vida de todos, reconhecendo a diferença entre ações 

paliativas, que se destinam a atender situações críticas e emergenciais, e ações voltadas para 

soluções definitivas dos problemas, não assumindo, no entanto, como sua a responsabilidade 

exclusiva na resolução desses problemas identificados.  

A extensão tem pautado suas ações por três grandes objetivos: (a) integrar ensino e pesquisa 

na busca de alternativas, visando apresentar soluções para problemas e aspirações da comunidade; 

(b) organizar, apoiar e acompanhar ações que visem à interação da universidade com a sociedade, 

gerando benefícios para ambas; e c) incentivar a produção cultural da comunidade acadêmica e 

comunidades circunvizinhas. 

A partir dessas referências, a extensão é desenvolvida no sentido de organizar, apoiar e 

acompanhar ações voltadas para a educação do cidadão nas áreas de educação pública, educação 

especial, cultura, lazer e recreação, saúde e meio ambiente, criando mecanismos institucionais que 

permitam avançar o processo de integração entre a Universidade e diversos setores da Sociedade. 

Sistematizadas na forma de cursos, eventos, prestação de serviços, projetos e programas, as ações 

e suas produções acadêmicas devem ter seus resultados considerados no planejamento e na tomada 

de decisões da UFG nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 



 
 

91 

Os instrumentos legais que normatizam a extensão na Universidade Federal de Goiás 

evidenciam o compromisso institucional para a estruturação e efetivação das atividades de interação 

da Universidade com a sociedade. Estão regulamentadas ações nas categorias cursos, eventos, 

prestação de serviços e projetos, além de programas que englobam diversas ações. 

Os coordenadores de ações de extensão e cultura cadastram “on line” as propostas através do 

Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC, o qual oferece aos “extensionistas” 

ferramentas para gerenciamento, como controle de pessoas beneficiadas, inscrições, envio de 

resumos no caso de eventos, emissão de certificados e construção de página na internet. As ações 

aprovadas nas unidades acadêmicas e registradas no SIEC ficam abertas à consulta na página da 

Pró-reitora de Extensão e Cultura. O sistema traz benefícios que incentivam o cadastro das ações de 

extensão, o que se observa em seus primeiros meses de funcionamento. Além disso, a organização 

dos dados é feita pelo sistema, como importante instrumento de gestão. O incentivo à sistematização 

de ações de extensão em Programas faz parte da política de extensão da UFG para induzir práticas 

interdisciplinares que envolvam diversas unidades acadêmicas e parcerias entre instituições. Os 

focos temáticos representam as linhas de extensão presentes no documento elaborado pelo 

FORPROEX, Fórum de Pró-Reitores de Extensão e Cultura. 

Na UFG existem recursos destinados à extensão, advindos de 2% do orçamento, além de 

convênios externos estabelecidos pela participação em editais públicos. A instituição oferece 90 

bolsas para alunos vinculados às ações de extensão, no Programa de Bolsas de Extensão e Cultura, 

PROBEC. O valor da bolsa se equipara à bolsa de iniciação científica PIBIC. 

Encontra-se em fase inicial a preocupação com a avaliação da extensão na UFG. A relevância 

acadêmica e social, a interdisciplinaridade e a relação dialógica com os setores sociais têm sido 

consideradas, assim como outros indicadores destacados no documento de Avaliação Nacional da 

Extensão Universitária.  

A política cultural da UFG se desenvolve ao tentar fortalecer e combinar as potencialidades da 

instituição com as demandas da sociedade, ampliando parcerias/intercâmbios com as secretarias de 

cultura e instituições ligadas à cultura local, regional, nacional e internacional, visando à valorização e 

divulgação das populações que produzem e vivem suas manifestações culturais e à consequente 

superação de desigualdades sociais. A concepção de cultura no seu sentido mais amplo, como o 

conjunto de práticas e valores que orientam a conduta e as ações dos sujeitos, deve representar uma 

alavanca de desenvolvimento individual e social. 

O fortalecimento da Política Cultural passa pela necessidade de expandir a participação 

artístico-cultural da UFG, por meio de iniciativas que combinem as potencialidades da instituição com 

as demandas da sociedade. Da mesma forma, a UFG deve fortalecer os seus mecanismos de 

conhecimento e valorização das culturas regional, nacional e latino-americana, caracterizadas pelo 

pluralismo e diversidade cultural. A valorização das culturas traz a consequente valorização e 

dignificação das populações que as produzem e vivem. O reconhecimento do pluralismo cultural é 

uma ferramenta para superação de desigualdades sociais. 

A capacitação e o desenvolvimento de pessoal para o exercício de atividades na área cultural, 

considerando tanto as necessidades pedagógicas do ensino, quanto a criação artística, é condição 
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para o crescimento e desenvolvimento cultural, como direito de cidadania. A preservação, 

manutenção, dinamização e gestão de espaços culturais, em geral, pressupõem o estabelecimento 

de um conjunto de medidas que envolvam pessoal especializado e os diversos organismos do setor e 

das universidades. Portanto, implementar o papel da universidade enquanto agente cultural é um 

imperativo. 

As ações de extensão, em geral, alicerçadas ou articuladas as atividades de ensino e 

pesquisa, tem como parâmetro a política institucional para a extensão e ação com a comunidade. 

Estas são realizadas tendo como princípio a busca de alternativas visando à melhoria da condição de 

vida de todos, reconhecendo a diferença entre ações paliativas, que se destinam a atender situações 

críticas e emergenciais, e ações voltadas para soluções definitivas dos problemas, não assumindo, 

no entanto, como sua a responsabilidade única pela solução desses problemas. 

A UFG tem buscado aprimorar e expandir suas ações junto à sociedade, cumprindo sua 

finalidade e objetivos. As mesmas são realizadas nos mais diversos níveis, temas e áreas de 

abrangência, sendo que em 2009, foram realizadas 2622 ações de extensão pelas diversas unidades 

acadêmicas e órgãos da universidade.  

No Curso de Enfermagem as ações de extensão são sistemáticas e contínuas, sempre 

buscando o envolvimento do aluno nas atividades propostas. Bolsas são oferecidas pela UFG 

àqueles alunos com desempenho acadêmico satisfatório e que se interesse na atividade oferecida no 

projeto específico. No ano de 2009 a FEN-UFG ofereceu 639 ações de extensão, envolvendo cerca 

de 253 alunos (graduação e pós graduação Mestrado e Doutorado) e 79 professores (da FEN e 

outras unidades da UFG) no atendimento a um número estimado de 38.881 pessoas, conforme 

registros da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. A lista atualizada de projetos de extensão em 

desenvolvimento consta no Formulário de Coleta de Dados, o qual se constitui parte desse 

documento de avaliação. 

 

COMPONENTE: ORGANIZAÇÃO, GOVERNO, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

5. COERÊNCIA: GOVERNO, ESTRUTURA, GESTÃO E PROJETO ACADÊMICO. 

 

De acordo com o apresentado no componente anterior, a administração universitária da UFG 

é feita, de forma integrada e articulada, por seus órgãos colegiados deliberativos e executivos, nos 

níveis da administração central e dos diversos órgãos suplementares e complementares, nos quais 

se apoia a sua estrutura organizacional.  

A partir dessa estrutura, o Curso de Graduação em Enfermagem, sediado na FEN-UFG é 

organizado e administrado para atender aos princípios da universidade, tendo como parâmetros o 

PDI. 

 Tal como em toda a UFG, o processo de gestão é colegiado, ou seja, conta com participação 

da comunidade universitária, isto é, em todas as suas instâncias de deliberação e decisão existem os 

membros representantes dos três segmentos: docentes, técnicos administrativos e alunos.  
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No momento de preenchimento do presente relatório em setembro de 2012 a comunidade 

universitária que compõe a FEN compreende: 

 

• 50 Docentes  

• 12 Técnicos administrativos; 

• 245 Alunos de Graduação; 

• 66 alunos de Pós Graduação Stricto Sensu (42 - Mestrado; 22 - Doutorado); 

• 650 Alunos de Pós Graduação Lato Sensu (Especialização/Aprimoramento); 

 

Para o gerenciamento das atividades da unidade acadêmica a FEN conta com uma equipe de 

gestão central, responsável pelo quadriênio 2010-2014 que se encontra assim constituída conforme 

se apresenta do Quadro 02. 

 

Quadro 02. Equipe de Gestão FEN-UFG -2010/2013, de acordo com cargo, nome do 

responsável e formação. Goiânia, 2010. 
 

CARGO NOME FORMAÇÃO 

DIRETOR Marcelo Medeiros Doutor em Enfermagem 

VICEDIRETORA/ COORDENADORA DE 

CURSO DE 

GRADUAÇÃO/PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DE ENSINO/NDE 

Ana Luiza Lima Sousa Doutora em Enfermagem 

COORDENADORA DE ESTÁGIOS 
Ana Lúcia Queiroz 

Bezerra 
Doutora em Enfermagem 

COORDENADORA DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

(Mestrado e Doutorado) 
Sheila Araújo Teles 

Doutora em Ciências 

(Biologia Parasitária) 

COORDENADORA DE CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 
Maria Alves Barbosa Doutora em Enfermagem 

PRESIDENTE DA COMISSAO DE 

PESQUISA 

Marinésia Aparecida do 

Prado Palos 
Doutora em Enfermagem  

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Nilza Alves Marques de 

Almeida 

Doutora em Ciências da 

Saúde  

 

As instâncias de deliberações do processo de gestão estão diretamente vinculadas aos 

órgãos colegiados, a saber: 

 

Conselho Diretor: é um dos Conselhos Deliberativos da Universidade e tem por princípios a 

publicidade dos seus atos e das informações; o planejamento e a avaliação periódica de atividades. 

Para tanto é imprescindível, tal como em quaisquer outro Conselho e estabelecido pelo Estatuto e o 
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Regimento da Universidade, o quórum mínimo para seu funcionamento. As competências do 

Conselho Diretor estão definidas no Estatuto da UFG, Seção 1, Art. 38, Incisos I a XXIX. 

O Conselho Diretor reúne-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Diretor ou a requerimento da maioria de seus membros. Participam 

destas reuniões docentes, técnico-administrativos e acadêmicos. Está aberta a pessoas e entidades 

a participação em reuniões de instâncias colegiadas, a critério destas, com direito ao uso da palavra. 

O comparecimento dos membros do Conselho Diretor às sessões é obrigatório e prefere a qualquer 

outra atividade da unidade acadêmica.  São membros do Conselho Diretor todos os docentes da 

FEN, uma vez que o mesmo não possui departamentos segundo o estabelecido no Regimento da 

UFG; 15% do total de professores devem ser de representantes dos Técnicos Administrativos da 

Educação (TAE) e igual número deve ser de representantes dos alunos, em ambos os casos, eleitos 

por seus pares.  

 

Comissão de Ensino: A Comissão de Ensino do Curso de Graduação da FEN-UFG (CEFEN) tem 

caráter consultivo e educativo, instituída pelo Conselho Diretor da FEN-UFG. Tem por finalidade 

coordenar e zelar pelo processo ensino-aprendizagem do Curso de Graduação em Enfermagem da 

FEN-UFG, tendo como referência o Projeto Político Pedagógico da unidade.  

A CEFEN é composta pelo Coordenador de Curso de Graduação da FEN-UFG e de seu 

suplente; pelos Coordenadores de Períodos do Curso de Graduação, pela Comissão da Licenciatura, 

por um dos membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE), por representantes do corpo discente 

indicado por seus pares; por um funcionário técnico administrativo. A CEFEN será presidida pelo 

Coordenador do Curso de Graduação ou seu suplente. A Comissão de Ensino reúne-se 

ordinariamente a cada mês e extraordinariamente, por motivo relevante, com convocação do 

presidente. 

Compete à Comissão de Ensino analisar os planos de ensino de cada disciplina que compõe 

o currículo, propostos pelos responsáveis por essas disciplinas e acompanhar seu desenvolvimento, 

na perspectiva de integração dos conteúdos ministrados, atendendo o Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC); manter-se atualizada a respeito da qualidade do ensino na graduação, zelando pela melhoria 

do processo ensino-aprendizagem; acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico 

do Curso; propor e/ou coordenar a reestruturação curricular; propor e/ou coordenar projetos de 

capacitação docente, com ênfase na integração curricular e metodologias inovadoras de ensino; 

incentivar a realização de atividades culturais e científicas que visem o conhecimento e a 

operacionalização do PPC; propor e incentivar a participação da comunidade docente da FEN no 

equacionamento da problemática dos recursos necessários à qualidade do ensino, elaborando e 

colaborando no encaminhando de propostas para a resolução de problemas; organizar, conduzir e 

avaliar a programação da Semana Pedagógica, com vistas ao planejamento das atividades de 

ensino; propor, executar, coordenar e divulgar o processo seletivo para preenchimento de vagas 

remanescentes no Curso (vacância por morte, abandono ou transferência); discutir, avaliar e 

encaminhar questões apresentadas pelos coordenadores de período; analisar as necessidades das 

diferentes áreas do curso para propor alocação de professores a serem contratados no quadro 
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permanente. Propor a alocação de monitores, professores substitutos e efetivos ao Conselho Diretor, 

de acordo com a necessidade do Curso; organizar, coordenar e executar o processo de 

transferências de alunos de outras IES; discutir e estabelecer propostas para os cenários de prática 

do Curso de Graduação em Enfermagem; estabelecer e acompanhar o desenvolvimento das 

atividades dos coordenadores de período; definir e acompanhar as atividades complementares 

necessárias para integração do Curso em atendimento ao RGCG; estabelecer, acompanhar e avaliar 

políticas para definição de disciplinas de núcleo-livre. 

 

Coordenação de estágios: O estágio é um componente curricular de caráter teórico-prático que tem 

como objetivo principal proporcionar aos alunos a aproximação com a realidade profissional, com 

vistas ao aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e pedagógico de sua formação acadêmica, no 

sentido de prepará-lo para o exercício da profissão e cidadania. Segundo a Resolução CONSUNI 

06/2002, compete ao coordenador de estágio coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o 

caso, a escolha dos locais de estágio; solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de 

estágio; apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio; 

promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; e manter 

registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso. O professor orientador de estágio terá 

as seguintes atribuições: proceder, em conjunto com o grupo de professores do seu curso e com o 

coordenador de estágio, à escolha dos locais de estágio; e planejar, acompanhar e avaliar as 

atividades de estágio juntamente com o estagiário e o profissional colaborador do local do estágio, 

quando houver. Ao estagiário compete: participar do planejamento do estágio e solicitar 

esclarecimentos sobre o processo de avaliação de seu desempenho; seguir as normas estabelecidas 

para o estágio; solicitar orientações e acompanhamento do orientador ou do profissional colaborador 

do local do estágio sempre que isso se fizer necessário; e solicitar à coordenação de estágio a 

mudança de local de estágio, mediante justificativa, quando as normas estabelecidas e o 

planejamento do estágio não estiverem sendo seguidos. 

 

Núcleo Docente Estruturante (NDE): A partir de 2010 foi criado o NDE em concordância com a 

legislação vigente, o qual passou a assumir grande parcela das responsabilidades da Comissão de 

Ensino. Assim, conforme a Res. CEPEC 1066/11, são atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; zelar pela integração 

curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC); acompanhar e atuar no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do PPC; indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas 

com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; zelar pelo cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação; atuar em conjunto com a 

coordenação de curso na organização e desenvolvimento das semanas de planejamento 

administrativo e pedagógico das unidades acadêmicas; acompanhar as práticas pedagógicas 

desenvolvidas ao longo do curso; auxiliar no processo de avaliação e fomentar a discussão dos 
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resultados dos diferentes processos avaliativos do curso, envolvendo os diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica; auxiliar a gestão do curso na resolução de conflitos no campo pedagógico 

que podem prejudicar o andamento do curso. Todas as decisões do Núcleo Estruturante Docente são 

deliberadas no Conselho Diretor da Faculdade de Enfermagem. 

 

Coordenadoria de Pós Graduação: A CPG tem por finalidade coordenar e zelar pelo processo 

ensino-aprendizagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – níveis: Mestrado e 

Doutorado, tendo as seguintes funções deliberar sobre alterações a serem introduzidas no 

Regulamento do programa, bem como sobre casos omissos; eleger, dentre os membros 

permanentes do corpo docente do Programa, o Coordenador e o Subcoordenador, conforme o 

Regimento Geral da UFG; instituir resoluções internas que normatizem atividades relacionadas ao 

programa, de acordo com as normas institucionais vigentes; elaborar calendário de atividades do 

Programa; reexaminar em grau de recurso as decisões do Coordenador; aprovar o credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de docentes do Programa; aprovar o número de vagas 

oferecidas pelo Programa a cada processo seletivo, considerando a disponibilidade de orientadores; 

aprovar nomes de orientadores entre o corpo docente do Programa, para os ingressantes no 

processo seletivo; aprovar edital de processo seletivo de acordo com as normas institucionais 

vigentes; aprovar o planejamento de oferta de disciplinas do Programa; aprovar a constituição das 

comissões de Bolsas, de Seleção, e outras que julgar necessário; aprovar a indicação de docente 

sugerido pelo orientador, para atuar como co-orientador; aprovar nomes dos professores que 

comporão as bancas para os exames de qualificação e defesa do produto final; deliberar sobre o 

aproveitamento de disciplinas cursadas pelos discentes em programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu; deliberar sobre a inscrição de alunos especiais em disciplinas; decidir sobre os pedidos de 

trancamento de matrícula nos casos previstos nas normas em vigor; apreciar solicitações de 

prorrogação de prazos, formuladas por discentes, acompanhadas de justificativa do orientador; 

deliberar sobre demais solicitações de discentes e docentes do programa, emitindo parecer 

conclusivo; Aprovar os critérios elaborados pela Comissão de Bolsas. Para concessão de bolsas e 

para o acompanhamento dos bolsistas do Programa; acompanhar e avaliar o desenvolvimento das 

linhas de pesquisa; deliberar sobre a aplicação de recursos destinados ao Programa pela UFG, ou 

agências financiadoras externas; apreciar e aprovar a prestação de contas da aplicação dos recursos 

financeiros alocados no Programa; propor convênios de interesse do programa; apreciar o relatório 

anual das atividades do Programa. 

 

Comissão de Pesquisa: Em linhas gerais trata-se de uma Comissão especial designada pelo 

Conselho Diretor como suporte às ações de pesquisa da FEN. Atualmente é composta por 

Professores Mestres e Doutores da FEN e tem como principal objetivo aglutinar os assuntos relativos 

aos projetos de pesquisa dos professores-pesquisadores e alunos da graduação e da pós-graduação 

desta unidade. Com o intuito de auxiliar no aprimoramento de um pensamento científico a Comissão 

de Pesquisa analisa os projetos encaminhados pelos docentes, alunos de graduação e de Pós 

Graduação, emitindo parecer sobre o mérito técnico do projeto, bem como dos aspectos éticos da 
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pesquisa envolvendo seres humanos, conforme os pressupostos da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Os projetos recebidos pela Presidente da Comissão são 

encaminhados aos membros da Comissão de Pesquisa para apreciação e recomendações de 

adequações necessárias. A análise é apreciada posteriormente pelo Conselho Diretor que emite 

parecer conclusivo sobre o mérito do projeto. Outra tarefa da Comissão de Pesquisa está relacionada 

à manutenção atualizada de um Cadastro de Pesquisas em andamento na unidade. Da mesma 

forma, orienta os pesquisadores ao correto preenchimento de formulários de cadastro das pesquisas 

junto à Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação bem como dos documentos necessários à 

submissão do projeto em um Comitê de Ética em Pesquisa quando a pesquisa envolver direta ou 

indiretamente seres humanos. Assim, a Comissão de Pesquisa da FEN-UFG desempenha um papel 

de fundamental importância para a unidade na construção de uma cultura em pesquisa pautada na 

ética e na qualidade. 

 

Comissão de Interação com a Sociedade: Reconhecida como Comissão de Interação com a 

Sociedade (CIS) é regulamentada pela Resolução CONSUNI nº 03/2008 do CONSUNI/UFG, sendo 

representada nas unidades acadêmicas ou órgãos por uma presidência que se responsabiliza pela 

coordenação geral das ações de extensão e cultura, e na ausência desta, pela direção da FEN-UFG. 

A CIS/FEN consiste de uma Comissão Especial designada pelo Conselho Diretor como suporte às 

ações de extensão propostas por professores da FEN. Tem por finalidades, intermediar a 

comunicação entre a Pró-reitora de Extensão e Cultura (PROEC) FEN; acompanhar o 

desenvolvimento de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços e convênios no 

âmbito da extensão da FEN-UFG junto a PROEC; orientar a elaboração de programas, projetos, 

cursos, eventos e prestação de serviços para encaminhamento e cadastro junto a PROEC; apreciar e 

avaliar as propostas encaminhadas à CIS de acordo com os critérios descritos no art. 12 da 

Resolução CONSUNI nº 03/2008 e emitir parecer circunstanciado sobre mérito e relevância das 

mesmas, com o intuito de instruir as deliberações do Conselho Diretor da FEN; subsidiar a direção da 

FEN e órgãos colegiados na formulação de diretrizes e projetos de extensão universitária; avaliar 

relatórios de ações de extensão apresentados e emitir parecer; e avaliar e selecionar o projeto de 

extensão para o Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (PROBEC) e Programa de Voluntários 

de Extensão e Cultura (PROVEC), que tenha relevância para a FEN. Os componentes da CIS são 

designados pelo Conselho Diretor da FEN, por meio de portaria específica. Entre seus membros são 

escolhidos o Presidente e o Vice-Presidente, aos quais compete representar a FEN junto à PROEC; 

convocar e presidir as reuniões da Comissão; divulgar, no âmbito da FEN, todas as informações 

relativas às ações de extensão deliberadas pela PROEC; encaminhar à PROEC as deliberações da 

CIS e Conselho Diretor da FEN; representar a FEN nos demais Colegiados da Universidade, no que 

diz respeito às ações de extensão universitária; assessorar a Direção da Unidade sobre todos os 

assuntos que envolvam atividades de extensão no âmbito da FEN. 

Além dessas instâncias, a gestão das atividades da FEN ainda são organizadas por meio de 

Comissões e Representações internas de apoio às ações de ensino, pesquisa, extensão e 

administração, nas quais há participação dos docentes em pelo menos uma delas, estando assim 
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dispostas para o ano de 2011 (lista de componentes atualizada vide: 

http://www.fen.ufg.br/pages/22708): 

 

ENSINO  

 

COMISSÃO DE 

ENSINO 

Objetivo: acompanhar e zelar pelo processo ensino-aprendizagem do Curso de 

Graduação em Enfermagem da FEN-UFG, tendo como referência o Projeto 

Político Pedagógico da unidade, assessorando o Coordenador do Curso de 

Graduação no exercício de sua função. 

Membros: Ana Bauer de Camargo Silva (Presidente); Virginia Visconde Brasil 

(Vice-Presidente); Ana Lúcia Queiroz Bezerra (Coordenação de Estágios); Adelia 

Kiosen Nakatani (Licenciatura e Pró-Saúde); Karina Suzuki (1º período); Barbara 

Souza Rocha (2º. período); Heliny Carneiro Cunha Neves (3º período); Hélio 

Galdino Júnior (4º. período); Marcos André de Matos (5º. período); Dalete 

Delalibera C de Faria Mota (6º período); Ruth Minamisawa (7º período) Cleusa 

Alves Martins (8º período); Claci Fátima Weirich Rosso (9º período); Marinésia 

Aparecida do Prado Palos (10º período); Flaviana Vieira (Pró-Saúde); Angela 

Alessandri, Elizabeth Esperidião. 

NÚCLEO 

DOCENTE 

ESTRUTURANTE 

Objetivos: contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no Projeto Pedagógico de Curso (PPC); 

acompanhar e atuar no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do PPC; 

Membros: Ana Elisa Bauer de Camargo Silva (Presidente); Adelia Kiosen 

Nakatani; Ana Lúcia Queiroz Bezerra; Denize Bouttelet Munari; Elizabeth 

Esperidião; Sheila Araújo Teles; Maria Márcia Bachion; Virginia Visconde Brasil. 

COMISSÃO DE 

LICENCIATURA 

Objetivo: acompanhar e zelar pelo processo ensino-aprendizagem do Curso de 

Graduação em Enfermagem da FEN-UFG, tendo como referência o Projeto 

Político Pedagógico da unidade, assessorando o Coordenador do Curso de 

Graduação no exercício de sua função. 

Membros: Adelia Kiosen Nakatani (Coordenadora); Ana Elisa Bauer de C Silva; 

Ana Luiza Lima Sousa; Angela Alessandri; Carmen Luci Rodrigues Lopes;  
Márcia Maria de Souza; Marinésia Aparecida do Prado Palos. 

PRÓ-SAÚDE 

Objetivo: Planejar, executar e avaliar as atividades inerentes ao Projeto Pró 

Saúde da FEN; elaborar relatórios técnicos de execução das cartas-acordo. 

Membros: Adelia Kiosen Nakatani; Jacqueline Rodrigues de Lima  (Presidente); 

Camila Caixeta; Ana Elisa Bauer de Camargo Silva; Ana Luiza Lima Sousa; 

Flaviana Vieira (Vice-Presidente); Marcelo Medeiros. 
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COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO À 

DISTÂNCIA 

Objetivo: Assessorar todas as propostas e projetos da FEN que envolvam 

atividades relacionadas com Educação a Distância (EAD) e uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC) e Avaliar atividades de EAD/TIC 

desenvolvidas no âmbito da FEN com vistas a sua adequação às normas e leis 

regulamentares vigentes. 

Membros: Ana Luiza Lima e Sousa (presidente); Marinésia Aparecida Prado 

Palos; Cleusa Alves Martins; Claci Fátima Weirich Rosso; Elizabeth Esperidião; 

Karina Suzuki; Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto. 

 

 

PESQUISA  

 

COMISSÃO DE 

PESQUISA 

Objetivo: Comissão especial da FEN, designada pelo Conselho Diretor como 

suporte às ações de pesquisa da FEN. 

Membros: Marinésia Aparecida Prado Palos (Presidente); Ana Luiza Neto 

Junqueira; Anaclara Ferreira Veiga Tipple; Márcia Maria de Souza; Regiane 

Aparecida S S Barreto; Sandra Brunini de Souza; Selma Montefusco; Sheila 

Araújo Teles. 

REVISTA 

ELETRÔNICA 

DE 
ENFERMAGEM 

Objetivo: disseminar o conhecimento científico desenvolvido por pesquisadores 

e trabalhadores da área das Ciências da Saúde, com ênfase na Enfermagem 

brasileira e estrangeira; proceder análise por pares dos manuscritos escritos em 

Português, Inglês ou Espanhol e submetidos para publicação na REE; publicar 

trimestralmente a REE apenas na versão eletrônica para acesso livre e gratuito 

no sítio http://www.fen.ufg.br/revista/. 

Membros: Marcelo Medeiros (Editor); Denize Bouttelet Munari (Editora 

Executiva); Dalete Delalibera Correa de Faria Mota, Sheila Araújo Teles, Virginia 

Visconde Brasil (Comissão Editorial); Claudet Miranda Silveira, Gabriel Peres de 

Oliveira (Técnicos Administrativos). 

Apoio Técnico: Bárbara Souza Rocha; Flaviana Vieira; Heliny Neves; Jaqueline 

Leão; Juliana Roque Lima; Karina Siqueira; Karina Suzuki,; Marcos André de 

Matos; Michele Dias, Regiane Barreto; Selma Montefusco.. 
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EXTENSÃO 

 

COMISSÃO DE 

INTERAÇÃO 

COM A 

SOCIEDADE – 

CIS 

Objetivo: Comissão especial da FEN, designada pelo Conselho Diretor como 

suporte às ações de extensão da FEN, bem como representar a unidade em 

órgãos colegiados da Reitoria – Pró Reitoria de Extensão e Cultura. 

Membros: Nilza Alves Marques de Almeida (Presidente); Ana Luiza Neto 

Junqueira; Cleusa Alves Martins; Heliny Carneiro Cunha Neves; Jaqueline Leão; 

Lilian Varanda Pereira; Marcos André de Matos; Michelle Dias S Oliveira; 

Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto.  

 

 

COMISSÕES ESPECIAIS 

 

COMISSÃO DE 

APOIO AOS 

APOSENTADOS 

Objetivo: Comissão especial da FEN, designada pelo Conselho Diretor para 

promover interação entre os professores aposentados e os da ativa, bem como 

propor ações de suporte caso necessário. 

Membros: Maria Alves Barbosa; Ângela Alessandri Monteiro de Castro. 

COMISSÃO 

SOCIAL DE 

EVENTOS 

Objetivo: Comissão especial da FEN, designada pelo Conselho Diretor para 

promover ações de interação entre os docentes, bem como propor ações de 

suporte caso necessário. 

Membros: Bárbara Souza Rocha; Denize Bouttelet Munari; Michelle Dias da 

Silva Oliveira; Selma Rodrigues Alves Montefusco; Dulcelene Souza Melo; 

Sandra Brunini de Souza. 

CAD/FEN-UFG 

Objetivo: Comissão especial da FEN, designada pelo Conselho Diretor para 

promover a avaliação do desempenho docente, conforme políticas institucionais 

(UFG). 

Membros: Virginia Visconde Brasil; Sandra Brunini de Souza; Jacqueline Leão; 

Regiane Barreto. 

Programa de 

Educação 

Tutorial – 

Enfermagem 
(PET – FEN-

UFG) 

Objetivos: Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 

excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e 

interdisciplinar; contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica 

dos alunos de graduação; estimular a formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; formular novas 

estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no país; 

estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, 

pela cidadania e pela função social da educação superior. 

Membros: Maria Alves Barbosa (Tutora); alunos de graduação bolsistas (12) e 

voluntários. 
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Programa de 

Educação pelo 

Trabalho para a 

Saúde (PET – 

SAÚDE / Pró-

Saúde) 

Objetivo: Planejar, executar e avaliar ações constantes do projeto aprovado 

conforme Edital Interministerial do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Educação (Proposta aprovada, aguardando publicação da Portaria e liberação 

dos recursos) 

Membros: Ana Luiza Lima Sousa; Bárbara Souza Rocha; Camila Caixeta; 

Flaviana Vieira; Jaqueline Leão; Karina Siqueira; Sandra Maria Brunini de Souza; 

Selma Montefusco; Valeria Pagoto; Ruth Minamisawa; Virginia Visconde Brasil. 

Programa de 

Educação pelo 
Trabalho para a 

Saúde – 

Vigilância (PET 

– VIGILÂNCIA) 

Objetivo: Planejar, executar e avaliar ações constantes do projeto aprovado 

conforme Portaria Interministerial Nº 421 e 422/2010 do Ministério da Saúde e do 

Ministério da Educação.  

Membros: Sandra Brunini de Souza;  

COMISSÃO DE 

REVALIDAÇÃO 

DE DIPLOMAS 

Objetivo: Analisar e emitir parecer consubstanciado sobre submissão de 

solicitação de revalidação de diplomas de Enfermeiro obtido em instituições 

estrangeiras. Comissão designada pela Reitoria da UFG – Pró Reitoria de 

Graduação. 

Membros: Nilza Alves Marques de Almeida (Presidente); Camila Caixeta; 

Marcos André de Matos; Selma Montefusco. 

 

 

REPRESENTANTES DA FEN EM COLEGIADOS DA UFG OU OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

Comissão Permanente do Pessoal Docente 

(CPPD – UFG) 

Membros: Lizete Malagoni de Almeida Cavalcante 

Oliveira. 

Conselho Diretor do Hospital das Clínicas – 

UFG 

Representantes: Marcelo Medeiros; Ana Lúcia 

Queiroz Bezerra. 

PIBIC – UFG/PRPPG Membro: Virginia Visconde Brasil 

Conselho Consultivo da Biblioteca Central - 

UFG 

Representantes: Lilian Varanda Pereira; Ana 

Cláudia Afonso Valladares. 

Associação dos Docentes da UFG (ADUFG) 
Representantes: Regiane Aparecida dos Santos 

Soares Barreto; Karina Machado Siqueira. 

Coordenação de Assuntos Internacionais 

(CAI – UFG) 
Representante: Marcelo Medeiros 

Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC – 

UFG) 
Representante: Ana Lúcia Queiroz Bezerra 

Comissão Interinstitucional de DST/Aids do 

Estado de Goiás (Secretaria Estadual de 
Saúde – Goiás) 

Representante: Sandra Brunini de Souza 

Comitê Estadual de Prevenção da Representantes: Flaviana Vieira (Titular); Ana 
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Mortalidade Infantil (Secretaria Estadual de 

Saúde – Goiás) 

Karina Marques Salge (Suplente). 

Comitê Estadual da Prevenção da 

Mortalidade Materna (Secretaria Estadual de 

Saúde – Goiás) 

Representantes: Nilza Alves Marques de 

Almeida; Cleusa Alves Martins. 

Divisão de Prevenção e Controle de Infecção 

em Serviços de Saúde (Secretaria Municipal 

de Saúde – Goiânia) 

Representantes: Anaclara Ferreira Veiga Tipple; 

Regiane Aparecida dos Santos Soares Barreto. 

Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFG 

Representantes: Regiane Aparecida dos Santos 

Soares Barreto; Silvana de Lima Vieira dos 

Santos. 

Comissão de Acolhimento da Graduação 

Ana Luiza Lima e Souza; Marinésia Aparecida do 

Prado Palos; Ana Claudia Afonso Valadares; 

Carmen Luci Rodrigues Lopes; Regiane Barreto. 

 

 

6. SISTEMA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

O sistema de informação da UFG é conhecido e acessível a toda a comunidade universitária 

e ao público em geral. Possui diversos canais, com características específicas que apresentamos de 

modo sucinto. Vale salientar que a FEN-UFG faz parte de todo o esquema de informação e como 

uma unidade da UFG utiliza de todo o sistema para promover a comunicação. 

Os canais de comunicação das decisões administrativas e sistemas de registro e 

processamento de informações satisfazem as necessidades da Unidade Acadêmica, em termos de 

confiabilidade, eficiência e atualização. Desde o início de 2010, por meio de uma Resolução 

CONSUNI (02/2010) foi extinta a Divisão de Comunicações e criado o Centro de Informação, 

Documentação e Arquivo (CIDARQ) da UFG, o qual está vinculado à Pró-reitora de Administração e 

Finanças. Este órgão passou então a ser o responsável pelo planejamento e desenvolvimento da 

gestão técnica da informação e de documentação de valor administrativo, acadêmico ou histórico no 

âmbito da UFG. Tem como atribuições estabelecer normas e procedimentos relativos à produção, 

tramitação, uso, arquivamento, eliminação e guarda permanente de documentos convencionais e 

digitais com valor administrativo ou acadêmico; estabelecer normas e procedimentos para garantir a 

autenticidade das informações e documentos convencionais e digitais no âmbito da UFG, de forma a 

assegurar a defesa dos interesses da universidade e dos direitos da comunidade acadêmica; elaborar 

plano de classificação da informação quanto à produção, acesso de forma a garantir a sua 

organização, recuperação, acesso ou sigilo; coordenar a rede de arquivos e protocolos setoriais; 

entre outras. 

A tramitação de processos e outros documentos é feita pelo serviço de Comunicação e 

Protocolo, também vinculado à PROAD, por meio dos seguintes encaminhamentos: tramitação 

interna: via malote, entre Campus I e Campus II; tramitação externa: via correio, com os Campi 
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Avançados e com outras instituições e localidades nacionais e internacionais. No caso de 

documentos internos, encaminha-se em duas vias de igual valor e teor, acompanhadas do formulário 

"Memorando", também em duas vias, para que uma retorne à unidade remetente com atestado de 

recebimento pelo órgão/unidade de destino. As correspondências de caráter externo deverão ser de 

encaminhadas por meio de serviços postais de menor custo para a UFG. A segurança com as 

correspondências/pacotes, enviados pelo correio, via SEDEX, AR (Aviso de Recebimento) ou 

registradas é a mesma; o que diferencia as modalidades é a rapidez da chegada ao destinatário e o 

custo para a instituição. Com AR, o acréscimo é de R$ 1,20 e somente deverá ser usado após a 

devida justificativa de necessidade. Em caso de extravio de correspondência, o fato deverá ser 

oficializado à PROAD para as providências devidas. 

 A política de informação da UFG consiste ainda de um sistema informatizado que atende a 

professores, técnicos administrativos (Portal do Servidor) e alunos (Portal do Aluno). O acesso aos 

sistemas é por meio de um código de acesso e senha individuais. Este serviço atende a diversas 

necessidades como registro acadêmico, controle de processos, cadastro de atividades docentes 

(ensino, pesquisa, extensão e administrativas), matrículas, solicitações de serviço, sistema de 

bibliotecas entre outras. O Centro de Recursos Computacionais (CERCOMP), ligado à Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, é o setor responsável pelo desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas administrativos e acadêmicos da UFG. Está composto de uma diretoria, 

uma secretaria, um serviço de atendimento ao usuário (SAU), três divisões de produção (a saber: 

Divisão de Sistemas, Divisão de Redes e Divisão de Suporte e Treinamento), um grupo de comissões 

técnicas e um conselho técnico. 

A UFG conta ainda com a Assessoria de Comunicação que funciona com uma estrutura 

organizacional dividida em três coordenações: Imprensa, Relações Públicas e Publicidade 

Institucional. Apesar de terem funções específicas, a atuação das respectivas áreas é pautada por 

um trabalho conjunto e sinergético, em conformidade com os princípios da Comunicação Integrada. 

Nesse modelo, deve-se adotar uma política de comunicação capaz de aglutinar e harmonizar as 

várias habilidades profissionais, integrando Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda 

e Ciências da Informação. Isso implica – tal como em uma orquestra – coordenar as ações, projetos e 

atividades de comunicação e informação de maneira integrada e interativa, sejam elas dirigidas aos 

públicos internos ou externos à UFG.  

Por meio dessa assessoria é publicado o “Jornal da UFG” que tem por objetivo divulgar a 

produção acadêmico-científica e cultural da Universidade, promovendo a visibilidade e a 

transparência dos atos e fatos concernentes à instituição. Assim, busca garantir acesso à informação 

sobre a vida da UFG, apresentando à comunidade universitária e à sociedade em geral o que existe 

de relevante no ensino, na pesquisa e na extensão e cultura. Também publica a Revista “UFG 

Afirmativa”, que tem por objetivo socializar informações sobre a história institucional, acadêmica, 

científica e cultural da universidade. Pauta-se pela realização de amplas reportagens sobre temas 

que se cristalizam na memória viva da instituição, destacando as realizações desenvolvidas no 

ensino, na pesquisa e na extensão e cultura. Outro veículo de informação é o boletim informativo 

“UFG-Notícias” que objetiva divulgar, por meio da internet, uma síntese de informações de interesse 
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da comunidade universitária: professores, pesquisadores, estudantes, técnicos administrativos e 

gestores. Além disso, diariamente ou na medida em que se fizer necessário, é divulgado na página 

inicial da UFG (sítio), notícias de interesse da comunidade acadêmica e em geral. 

No que se refere à FEN-UFG, esta possui desde 1999 um periódico eletrônico que se propõe 

a divulgar o conhecimento científico produzido pela Enfermagem brasileira e mundial. A Revista 

Eletrônica de Enfermagem (REE) – ISSN 1518-1944 foi a primeira experiência brasileira de um 

periódico exclusivamente eletrônico e de acesso "livre e aberto" na área de Enfermagem 

(http://www.fen.ufg.br/revista/). Desde 1999, quando lançada, tem se tornado uma referência para 

outras revistas brasileiras, e conquistado a confiança e a credibilidade no campo profissional e 

acadêmico como um recurso de difusão de conhecimentos produzidos por pesquisadores e 

profissionais das áreas de Saúde e Enfermagem.  

Esta afirmação se baseia em numerosos comentários recebidos por e-mail de nossos leitores 

do Brasil e de outros países dos cinco continentes. Outro indicador relevante da REE no campo 

acadêmico e científico é a origem de diversos autores de vários Estados brasileiros, Américas, 

Oriente Médio e Europa. A maioria deles está ligada a instituições de ensino superior, institutos de 

pesquisa e/ou Pós-Graduação. A ferramenta de análise de acessos à página da web disponível pela 

“Google Analytics” indicou para o mês de setembro 201, picos aproximados de 4900 acessos no dia, 

sendo apresentado um mínimo também aproximado de 1500/dia. Essa média tem se mantido nos 

últimos 3 anos, tempo em que iniciamos o acompanhamento do acesso. 

A REE integra a Biblioteca Virtual em Enfermagem (BVS - Enfermagem), desde 2007 que é 

financiado pela OPAS, apoiada pela BVS, que visa apoiar os periódicos de enfermagem com vistas à 

melhoria de sua qualidade.  A revista está incluída no Portal de Periódicos Eletrônicos de 

Enfermagem (http://www.revenf.bvs.br/), disponível na metodologia desenvolvida pelo "SciELO". Além 

disso, integra também, importantes bases de indexação tais como, DOAJ, BDENF, LILACS/BVS, 

CINAHL, CUIDEN, PERIÓDICA, Index Copernicus, entre outras, o que indica que a REE tem 

cumprido sua missão na socialização do conhecimento, buscando excelência em atender normas e 

padrões internacionais, mantendo-se como “Open Access Journal”, tal como fora pensada em 1999. 

O fortalecimento e a consolidação da REE são comprovados, principalmente, devido ao 

aumento do número das submissões ano a ano desde 2006, devido à qualificação obtida, à época, do 

Qualis-CAPES (C-Internacional 2006/2008, B2-Enfermagem 2009 e B-1 Enfermagem em 2001/12). A 

REE tem recebido em média nos últimos cinco anos cerca de 500 submissões/ano e até o mês de 

Setembro de 2012 recebeu por volta de 400 submissões. Ao mesmo tempo, recursos institucionais da 

Universidade Federal de Goiás investidos na REE permitiram ao periódico: oferecer aos leitores uma 

revista de melhor qualidade; assegurar a sua manutenção nos principais bancos de dados 

reconhecidos nacional e internacionalmente, bem como garantir condições para apresentar a 

indexação em outras bibliotecas e coleções nacionais (SciELO) e internacionais (Scopus e MedLine).  

A Comissão Editorial tem como meta permanente a garantia da periodicidade, regularidade, 

padronização, bem como o atendimento das regras estabelecidas pelas bases de indexação.  

Importante destacar que desde o V.11, N.1 de (2009) temos conseguido lançar os números 

com antecedência às datas limite (31 março, 30 junho, 30 setembro e 31 dezembro). Adotamos no 
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mesmo período o Sistema “Preview”, isto é, tão logo os artigos tenham recebido aprovação dos 

consultores e da comissão editorial, o título/autor(es) é disponibilizado na página, sendo que o “link” 

para o arquivo torna-se disponível somente nas datas de lançamento do número.  

Portanto, de um modo geral, no campo da comunicação e da divulgação de seus produtos, o 

trabalho que a UFG e, por conseguinte, a FEN tem desenvolvido busca consolidar o conceito que 

gozam junto à sociedade, ou seja, uma universidade pública, gratuita, comprometida com o interesse 

social, reconhecida regional e nacionalmente pela excelência do ensino, da pesquisa, da extensão e 

da cultura. 

 

7. REGULAMENTOS  

 

Toda a normativa que rege os processos de gestão dos Órgãos Colegiados Deliberativos e 

Órgãos Executivos na Administração Superior e Acadêmica está contida no Regimento Geral e no 

Estatuto da UFG, já referidos anteriormente.  Esta define as competências e o modelo de gestão da 

UFG, também estabelece os critérios de eleição/designação do corpo dirigente e dos representantes 

da comunidade universitária nos órgãos colegiados de cada unidade administrativa.   

Além destes o Curso de Enfermagem vem construindo os regulamentos de funcionamento da 

FEN, processo esse que também no momento da autoavaliação mostra certa fragilidade do processo 

de gestão do Curso, pois não se encontra totalmente regularizado.   

Como pode ser observado no item 5, algumas instancias já dispõe de normativas pré-

estabelecidas, porém estas encontram-se em discussão para posterior aprovação no Conselho 

Diretor, instancia máxima de deliberação da Unidade Acadêmica, exceto o Regulamento de Pós-

Graduação que, além de aprovado internamente, é também aprovado no contexto da Câmara de 

Pesquisa e Pós-Graduação.  

Diante dessa constatação nesse processo avaliativo, a comunidade da FEN se comprometeu 

a finalizar o seu regulamento interno até o final de 2012, considerando a necessidade de adequações 

e aprovações em diversas instâncias. Porém, a Universidade Federal de Goiás está em pleno 

movimento de revisão de seu Estatuto e Regimento, o que nos levou a aguardar a versão final 

prevista para dezembro de 2012 para que, então, possamos fazer as possíveis adequações e 

finalizar nosso próprio Regimento interno. Assim atualmente o organograma da FEN-UFG se 

apresenta tal como disposto a seguir: 
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Figura 6: Organograma da FEN-UFG, Goiânia, 2011. 

 

8. PERFIL ACADEMICO DAS AUTORIDADES 

A admissão do corpo docente e de técnicos administrativos na FEN, assim como em toda a 

UFG é feita, exclusivamente, por meio de concurso público, divulgado por meio de Edital, que é 

elaborado definindo o perfil, título e demais requisitos para ocupação dos cargos. Atualmente, a 

tendência na UFG e na FEN é contratar docentes com o título de Doutor. Para a composição das 

Comissões e representações, bem como a ocupação dos cargos da equipe de gestão central da FEN 

é feita a partir de processos eleitorais ou decisões colegiadas, a depender de cada cargo ou 

atividade, respeitado ainda o Estatuto e o Regimento da UFG. 

 Para os cargos de Diretor, Vice Diretor/Coordenação de curso a indicação é feita a partir de 

consulta aberta à comunidade universitária. Podem candidatar-se ao cargo de Diretor ou a Vice-

Diretor da FEN-UFG da UFG, os docentes integrantes da Carreira do Magistério Superior, nas classe 

Titular, Associado ou Adjunto, portador do título de Doutor, lotados na FEN-UFG há pelo menos 03 

(três) anos e que estiverem no exercício de suas funções.  

Para a eleição é composta uma Comissão Eleitoral que organiza o processo, respeitando 

todos os termos estatutários da UFG. Esta é feita por meio do voto secreto e considerado o critério de 

voto paritário, onde se considera os eleitores aptos a votar, na proporção de dois terços dos votos 

para professores e servidores técnico administrativos, calculados sobre o número de docentes e 

funcionários votantes. Para os estudantes é considerada a proporção de 1/3 (um terço) dos votos, 

calculados sobre o número de estudantes votantes. Finalizado o processo, o Reitor recebe seu 

resultado e por delegação de competência indica o Diretor e Vice Diretor/Coordenador de Curso a 

partir de lista tríplice, que também, a exemplo do cargo de Reitor, é respeitada a decisão da 

comunidade.  

O mandato do cargo de Diretor e Vice-Diretor é de quatro anos sendo possível recondução 

por mais quatro anos, após novo processo eleitoral. Para o cargo de Coordenador de Curso o 
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mandato é de dois anos sendo permitida sua recondução por mais dois, sem necessidade de eleição 

ampla, mas de consulta ao Conselho Diretor, que tem representatividade de toda a comunidade 

universitária. A FEN ao longo dos anos tem tido como postura apoiar docentes ao cargo de 

Coordenador de Curso, aqueles Doutores que demonstram em suas propostas de trabalho o respeito 

e compromisso com as tendências e diretrizes nacionais para o processo de formação de enfermeiros 

no Brasil. 

O Coordenador de Pós-Graduação Stricto Sensu, de acordo com o Regulamento Geral de 

Pós Graduação da UFG (Resolução n. 972/CEPEC/UFG) é delegação de competência do Reitor, 

feita após consulta a Coordenadoria de Pós Graduação que indica, após eleição direta, até três 

nomes de professores regulares do Programa. Essa indicação pelo Reitor é feita por meia de uma 

lista tríplice. O Coordenador é indicado por mandato de 2 anos, sendo possível sua recondução por 

mais 2 anos em gestão consecutiva. 

A indicação dos docentes que compõe as demais Comissões ou Representações é feita por 

decisão do Conselho Diretor após apreciação dos candidatos às mesmas, considerado, nesses 

casos, a disponibilidade e competência dos candidatos. O Presidente e o Vice-Presidente destas 

comissões são escolhidos entre os membros da própria Comissão, respeitando a disponibilidade e 

interesse em exercer a função, em geral, para um mandato de dois anos, sendo possível sua 

recondução. Ao perfil acadêmico das autoridades que compõe a gestão das atividades acadêmicas 

na FEN já demonstrado nos quadros anteriores, se somam os coordenadores dos núcleos ou grupos 

de pesquisa, todos portadores do título de Doutor, conforme se observa no quadro 03. 

 

9. E 10. PREVISÕES ORÇAMENTARIAS(9) – FINANCIAMENTO (10) 

 
Tratando-se de uma Instituição Federal de Ensino Superior que oferece ensino gratuito, a 

UFG é totalmente financiada pelo Governo Federal, de quem recebe os recursos financeiros 

necessários para a sua subsistência e, assim, garantir as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Estes recursos, uma vez liberados para a Universidade, são repassados às unidades acadêmicas 

que a compõem, de modo proporcional à produtividade de cada uma delas. A distribuição dos 

recursos, portanto, está atrelada à análise dos relatórios anuais de cada docente informada no 

Sistema de Cadastro de Informação Docente (SICAD), gerando um consolidado da unidade 

acadêmica. O orçamento oficial da FEN nos últimos cinco anos tem sido em média R$110.000,00 

(+U$55,000.00) para material de consumo e cerca de R$50.000,00 (+U$27,500.00) para material 

permanente.   

Além do financiamento advindo da União, por meio do orçamento institucional, a FEN tem 

buscado outros recursos por meio da elaboração de projetos que concorrem a editais públicos que 

são mais comumente disponibilizados pelo Ministério da Educação, da Saúde e da Ciência e 

Tecnologia, além de Fundações de Amparo à Pesquisa e outros órgãos de fomento a pesquisa, em 

particular, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), entre outras agências de 

fomento e de financiamento.   
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Vale destacar um projeto contemplado mais recentemente, de um milhão e quinhentos mil 

reais, por meio do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ 

SAUDE). Este deriva do esforço do Governo Federal na implementação de políticas de inclusão 

social que têm expressões concretas nas áreas sociais, especialmente na Saúde e na Educação.  

Na área de Saúde há um consistente esforço para a substituição do modelo tradicional de 

organização do cuidado em saúde, historicamente centrado na doença e no atendimento hospitalar. 

Neste sentido, o referido programa foi criado por iniciativa do Ministério da Saúde, por meio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com a Secretaria 

de Educação Superior (SESU) e com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), e com o apoio da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS).  

O objetivo do programa é a integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação 

profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na 

Atenção Básica, promovendo transformações na prestação de serviços à população. O projeto foi 

iniciado em 2006 e tem previsão de finalização prevista para 2010, porém estendida para 2013, 

sendo implementado por meio da execução de três cartas acordo. A forma da liberação e 

implementação do recurso é gradual, acontecendo à medida que as metas previstas vão sendo 

cumpridas e avaliadas durante o processo de execução. No ano de 2012 foi liberada pelo Ministério a 

última parcela financeira por meio da III-Carta Acordo.   

Vale ressaltar aqui, que a adesão da FEN ao PRO SAÚDE foi decisivo na adequação da 

estrutura curricular e da formação do enfermeiro na nossa unidade acadêmica, repercutindo nos 

diferentes níveis de ensino que a instituição oferece (graduação e pós graduação – Doutorado, 

Mestrado, Especialização e Aprimoramento).  

Além do financiamento buscado por meio de projetos pela FEN enquanto unidade acadêmica 

há esforço do corpo docente, em particular os doutores, na demanda de solicitações de auxilio para 

pleitear recursos em editais abertos para o financiamento da pesquisa e de ações de extensão em 

diferentes organizações governamentais e não governamentais de fomento no Brasil e no Exterior.   

No entanto, essa ainda se constitui uma fragilidade que vislumbramos entre o corpo docente, 

haja vista a sobrecarga de trabalho e de atividades que limitam a captação de informações dos 

editais em tempo hábil para o envio de propostas em condições de serem contempladas.    

Outro aspecto considerado frágil, a partir de nossa análise nesse processo de autoavaliação 

é a limitação da possibilidade de expansão da infraestrutura devido, principalmente, às restrições do 

espaço da própria unidade acadêmica. O prédio em que a FEN está acolhida, construído há 20 anos, 

já mostra sinais de esgotamento de sua capacidade para ampliar sua área, embora no momento da 

construção do presente relatório esteja acontecendo uma ampliação das suas instalações que 

possibilitará ajustes na distribuição das atividades previstas. Esse aspecto será detalhado no item 

que trata da infraestrutura.   

 

 

 



 
 

109 

11. ADMISSÃO 

 

As formas de acesso do estudante, de qualquer nível, na UFG é feito por meio de concurso 

público, quer seja para os estudantes ingressantes nos cursos de graduação ou pós- graduação ou 

para aqueles que concorrem a vagas de transferência disponíveis. 

O acesso de candidatos às vagas ao curso de graduação em Enfermagem é feito por meio de 

vestibular, em que são oferecidas 50 vagas ao ano. O interessado pode buscar informações 

permanentes no site da UFG: http://www.ufg.br/vestibular, local onde pode explorar todas as suas 

possibilidades de ingresso e formas de acesso. Todo o processo é detalhado em edital público, o que 

também é utilizado quando dos processos seletivos para a Pós-graduação stricto e lato sensu 

(Doutorado, Mestrado, Especializações e Aprimoramento). A UFG possui também um programa de 

acolhimento de estudantes estrangeiros, realizado por meio de parcerias internacionais, além de um 

programa de mobilidade acadêmica. Esse assunto será detalhado também na dimensão Comunidade 

Universitária Item 1. Estudantes.  

A organização e administração das atividades da FEN tem sido um desafio aos gestores da 

unidade acadêmica ao longo de sua existência, considerando as metas e objetivos da UFG, do 

ensino superior no Brasil e ainda das diretrizes nacionais para a formação do enfermeiro. Sujeita a 

mudanças rápidas na produção do conhecimento mundial e ainda as propostas governamentais de 

mudanças, melhoria e expansão nas áreas de saúde e educação, a FEN tem buscado se manter 

atualizada nesse processo, tentando se superar em suas dificuldades e limitações, tendo como alvo a 

qualidade do ensino em todos os níveis que oferece, bem como de sua produção no âmbito da 

pesquisa e da extensão. 

 Em meio a esse processo rápido e os desafios colocados em nível institucional, a FEN tem 

tido reconhecido papel na formação de enfermeiros no Estado de Goiás e na Região Centro Oeste, já 

que disponibilizou a sociedade o primeiro programa de Pós-Graduação da região, tem obtido sucesso 

no Exame Nacional de Desempenho do Estudante ano a ano, tendo recebido nota 4 num total de 5. 

O Guia do Estudante, publicado pela Editora Abril, tem avaliado a FEN com nota máxima nos últimos 

5 anos. Esta publicação é um importante veículo de informação aos estudantes secundaristas, 

pretensos candidatos às Universidades. Possui ampla divulgação nacional e reconhecimento no meio 

acadêmico. 

O acelerado ritmo de trabalho e as inúmeras demandas, no entanto, nos colocam algumas 

limitações no processo administrativo e de gestão, que embora já tenham sido identificados no 

planejamento estratégico da unidade, é necessário retomá-los para a determinação de prazos 

pretendidos para solução dessas limitações. 
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COMPONENTE 3. SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO 

 

12. Informações do Curso 

 

O Curso de Enfermagem, desde a sua criação em 1975, passou por várias reformulações 

curriculares, que demonstram o aspecto dinâmico do processo de formação do enfermeiro na FEN e 

no Brasil. Tais reformulações sempre estiveram alinhadas às tendências políticas e sociais que 

envolvem a formação desse profissional e ainda responderam as determinações do sistema federal 

de ensino superior.  

Todas essas atenderam as indicações para o aprimoramento da formação do enfermeiro e a 

última alteração significativa do currículo do Curso ocorreu em decorrência do desejo do corpo 

docente em atender ao chamado dos Ministérios da Educação e Saúde por meio do Programa 

Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRÓ-SAÚDE) o que é um movimento 

da política nacional, de aproximação dos referidos Ministérios para reorganização e adequação do 

ensino superior dos cursos da área da saúde para melhor atender e consolidar a política nacional de 

saúde.   

Esse processo veio lapidar um processo anterior de atendimento as recomendações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) aplicadas aos cursos de graduação em todas as áreas. Na 

Enfermagem, em particular, as diretrizes foram publicadas em 2001 por meio de uma resolução do 

Conselho Nacional de Educação, conforme explicitada anteriormente. Antes de ser apenas uma 

reestruturação curricular, esse processo indicava a necessidade de se conceber os projetos de 

formação dos profissionais para além dos aspectos estritamente pedagógicos. Nesse contexto, era 

esperada a construção de um Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que contemplasse a dimensão 

pedagógica contextualizada com as exigências sociais e o mercado de trabalho. 

  Nesse sentido, o envolvimento do curso nesses processos levou, consequentemente, a 

necessidade de permanente atenção aos processos avaliativos e de acompanhamento do processo 

de formação de forma continua e permanente. 

 Associado a esse envolvimento e movimento do curso de Enfermagem, a política institucional 

de avaliação favorece e fortalece a lógica da avaliação se consideramos as orientações do PGE e 

PDI. 

 Nesse sentido, podemos dizer que a cultura da avaliação, embora não seja algo recente no 

Curso de Enfermagem, nos últimos 6 anos tem sido mais organizada e sistematizada, consistindo de 

um processo em construção que tem nos últimos anos sendo mais fortalecida. 

 

13. Avaliação contínua 

 

Em razão desse processo, no que diz respeito à avaliação continua podemos dizer que o 

Curso de Enfermagem da FEN-UFG conta com os seguintes mecanismos de avaliação: 

a) Mecanismos formais: A gestão dos processos de avaliação do Curso de Graduação em 

Enfermagem é organizada para atender os pressupostos do Sistema Nacional de Avaliação do 
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Ensino Superior no Brasil (SINAES) que inclui a avaliação institucional, a avaliação dos cursos 

de graduação e o exame nacional de desempenho dos estudantes (ENADE). Esse sistema é 

destinado apenas à avaliação dos cursos de graduação, porém como contamos com os níveis 

de mestrado e doutorado, ainda atendemos as normativas da Comissão Aperfeiçoamento do 

Pessoal do Ensino Superior (CAPES), área do Ministério da Educação que atua na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do 

país.  

Nesse contexto, para viabilizar os processos de avaliação do Curso de Enfermagem, nos 

diferentes níveis de ensino, a FEN-UFG é norteada pela ação de três Pró-reitoras da UFG.  A 

Pró-reitora de Graduação acompanha o processo de desenvolvimento dos cursos, cuidando para 

que sejam seguidas as normativas do MEC quanto a incorporação das diretrizes nacionais da 

graduação do Curso de Enfermagem, assim como se essas estão de acordo com o 

Regulamento Geral de Cursos de Graduação RGCG/UFG. Ainda é responsável pela 

organização do processo de avaliação externo, obrigatório para alunos ingressantes e 

concluintes1, realizado pelo Exame Nacional de Desempenho de Estudantes da Graduação 

(ENADE). Esse exame tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação 

aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 

geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e 

mundial. Compõe o ENADE uma prova individual, um questionário de impressões dos 

estudantes sobre a prova, um questionário do estudante e o questionário do coordenador do(a) 

curso/habilitação. 

A Pró-reitora de Pós-Graduação, igualmente, percorre o mesmo caminho, porém focada no 

ensino da pós-graduação, que envolve os níveis lato sensu (especializações) e stricto sensu 

(Mestrado e Doutorado), de modo a garantir os padrões de qualidade dos cursos e, sua 

convergência com os indicadores prescritos pela Comissão Aperfeiçoamento do Pessoal do 

Ensino Superior (CAPES).  

À Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos (PRODIRH) cabe o 

acompanhamento do desempenho docente e institucional. Trata-se de um órgão da 

administração superior da Universidade Federal de Goiás (UFG), vinculada a Reitoria, que tem 

por objetivo viabilizar a missão da UFG promovendo o desenvolvimento humano e institucional 

por meio da gestão do planejamento, da avaliação, da informação institucional e dos talentos 

humanos. O acompanhamento das ações desse órgão é dirigido para o desenvolvimento da 

unidade e do seu pessoal docente e técnico administrativo. 

 
b) Mecanismos institucionais: Na UFG, assim como nas demais instituições federais de ensino 

superior no Brasil o planejamento e a avaliação fazem parte de um sistema que orienta a gestão 

                                                
1 Ingressantes são alunos que tenham cumprido entre 7% e 22% (inclusive), da grade curricular mínima do 
curso na IES e que concluintes são aqueles estudantes que até 1º/08/2010 tenham cumprido no mínimo 80% 
da grade curricular mínima do curso na IES 
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universitária. Esse processo se constituiu de forma mais efetiva desde a década de 1990, 

quando foi criado o PAIUB pelo MEC/SESU em 1993. Esta avaliação se realiza em nível 

nacional, por meio do SINAES, já referido e na UFG por meio do PDI global que envolve uma 

perspectiva futura de 5 anos – período 2008-2012. Contempla os eixos temáticos essenciais do 

PDI, sugeridos pelo Ministério da Educação (MEC), e o Sistema de Acompanhamento de 

Processos das Instituições de Ensino Superior (SAPIENS) do MEC.  

O processo de avaliação da UFG está concebido no interior de um projeto maior chamado 

Programa de Gestão Estratégica (PGE), que articula a avaliação, o planejamento e as 

informações institucionais. Por sua vez, este se propõe a fornecer elementos essenciais para a 

elaboração do Plano de Gestão Institucional (PDI). O PDI prevê a aplicação de instrumentos 

(reuniões, oficinas, entrevistas e aplicação de questionários) que, aplicados de forma articulada e 

periódica constituem meios de avaliação do desempenho das metas estabelecidas pelo Plano. 

Este modelo é parte integrante do SINAES e tem como finalidade o desenvolvimento de uma 

sistemática de avaliação que busca elementos para a melhoria e o aperfeiçoamento permanente 

da instituição. O acompanhamento e a avaliação do Plano Geral de Ação permitem, portanto, a 

comparação das ações contidas em seus programas estruturantes e as metas alcançadas 

anualmente. 

Assim, na FEN o planejamento estratégico orienta os caminhos que se alinham aos da 

instituição e sua avaliação permanente nos permite identificar problemas e instituir metas a 

serem alcançadas. Esse é orientado e monitorado pela Comissão de Avaliação Institucional 

(CAVI), que envolve entre outros aspectos, aqueles relativos ao acompanhamento e avaliação 

da implantação do currículo do curso. Destacamos nesse processo a avaliação discente das 

disciplinas e docentes, o que tem permitido e indicado o que é necessário aprimorar no processo 

de ensino. 

 

c) Mecanismos internos: Os mecanismos internos de avaliação do curso são organizados a partir 

do trabalho da Coordenação do Curso e da Comissão de Ensino que tem a missão de implantar, 

monitorar, acompanhar e avaliar a implementação das mudanças curriculares.  

Para tanto, já é institucionalizado na FEN as Semanas Pedagógicas, que ocorrem 

semestralmente, constituindo-se em momento de congregar docentes, alunos e técnicos 

administrativos em processos de planejamento e avaliação. Essas acontecem regularmente, 

desde 1998, e são palco das importantes decisões de mudanças e definições de projetos 

institucionais que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão no Curso de Enfermagem. 

Destaca-se nesse processo, que a partir de uma das Semanas foi iniciado a construção coletiva 

e reestruturação do atual Projeto Político Pedagógico que atendeu as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais. Na FEN, esse processo se constitui um marco, pois apesar dos debates 

e diferentes opiniões, conseguimos construir o projeto de forma participativa e colegiada, mesmo 

considerando as dificuldades e complexidade que envolve a construção do PPP numa 

perspectiva coletiva.  
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Parte desse processo foi registrada, por meio de uma tese de doutoramento de uma docente do 

Curso de Enfermagem, defendida em 2004. O referido trabalho mobilizou o grupo que, ao 

mesmo tempo em que construía o PPC, se disponibilizou a participar de uma investigação ação 

que propôs a discussão sobre a inclusão do referencial ético humanista no PPP do Curso de 

Enfermagem. Esse processo consistiu da tomada de consciência do grupo docente acerca do 

significado da inclusão do referencial ético humanista como eixo transversal na formação do 

enfermeiro, bem como a exploração das possibilidades não só de se ter o referencial como base, 

mas de formas concretas de inserção desse conhecimento na formação do enfermeiro.    

A mudança curricular iniciada nesse processo foi se consolidando com a adesão ao PRO 

SAÚDE, o que exigiu do grupo disposição para revisitar mais uma vez no seu PPP fazendo as 

adequações necessárias para alcançar as metas do referido programa. Esse processo exigiu e 

exige ainda hoje, uma atenção especial do processo avaliativo, uma vez em que permanecemos 

ao longo dos últimos 6 anos avaliando continuamente a implantação do PPP. 

Vale o destaque que nesse processo, o Curso de Enfermagem contou com consultorias externas 

de profissionais especializados que muito contribuíram ao longo desses anos. Ressaltamos as 

importantes contribuições do Prof. Dr. Jorge Ponciano Ribeiro, que auxiliou o grupo a refletir 

sobre a dimensão ética e humanista que envolve o currículo de Enfermagem; da Profa. Dra. 

Lizete Ribas Diniz Casagrande que auxiliou o grupo a pensar tecnologias educacionais e o 

desafio da avaliação na perspectiva das metodologias ativas; do Prof. Dr. Romeu Gomes que 

conduziu o grupo em uma reflexão sobre a construção de seu projeto político de curso com 

ênfase nas mudanças de paradigmas na assistência numa perspectiva da reorientação do 

ensino e da prática; a Profa. Dra. Helena Maria Scherlowsky Leal David, trabalhou aspectos da 

educação popular e metodologias ativas na perspectiva do ensino e da prática nos serviços de 

saúde; da Profa. Dra. Maria Auxiliadora Córdova Christófaro, conduzindo oficinas junto ao grupo 

de professores, alunos e trabalhadores dos serviços de saúde no processo de reflexão e 

avaliação da reorientação da formação do profissional de saúde e metodologias de ensino; do 

Prof. Eduardo Marino que conduziu o grupo de professores, alunos e profissionais dos serviços 

de saúde na avaliação da implantação do Pró-Saúde na FEN-UFG da UFG quanto à estrutura, 

processo e resultados na formação do Enfermeiro voltado às realidades sociais brasileiras. 

 
14. Autoavaliação 

 

A FEN-UFG sempre participa de atividades auto-avaliação que colaborasse em seu processo 

de crescimento e fortalecesse os seus aspectos positivos em relação à administração, ao ensino, à 

pesquisa e à extensão. Para tanto sempre atendeu às demandas da Universidade em relação à 

avaliação institucional/auto-avaliação, como por exemplo, no ano de 2009, respondendo ao 

questionário único proposto para toda a Universidade com a participação de professores, técnicos 

administrativos e estudantes. Da mesma maneira tem estimulado os alunos a participarem do 

processo de avaliação docente por meio do “Portal do Aluno” desde 2009. Antes disso, sempre 

promoveu por meio da Comissão de Avaliação Docente (CAD-FEN) avaliações sistematizadas em 
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questionários específicos que traduzissem o comprometimento e o envolvimento do professor no 

processo ensino/aprendizagem. Os resultados dessas avaliações são apresentados ao docente para 

que possa subsidiar suas ações bem como utilizá-los em seus relatórios para progressão na carreira. 

Os alunos que participam dessas avaliações tem sua identidade resguardada e todos têm 

conhecimento do resultado da avaliação docente. 

Paralelamente a este processo institucional, desde 1998 ocorreram na FEN alguns 

movimentos que tiveram esse objetivo. A partir da implantação do atual currículo, em particular, as 

atividades que possibilitaram o processo de autoavaliação foram: 

1) Fóruns de Avaliação (1998, 2009 e 2011) promovidas em conjunto com representação 

docente, discente e técnicos administrativos; 

2) Oficinas Avaliação e acompanhamento por meio do PRO SAÚDE. 

O relatório do III Fórum de Discussões sobre a Formação Acadêmica de Enfermagem, teve 

como objetivo Promover reflexão e debate acerca da implementação do Projeto Pedagógico do Curso 

de Enfermagem da UFG, relativo ao período de 2009 a 2011, com vistas a subsidiar o processo de 

avaliação do Curso de Enfermagem. Este período também correspondeu ao tempo de formação da 

primeira turma dentro de uma nova perspectiva curricular elaborada com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais conforme informado anteriormente. Este Fórum apontou como resultado 

alguns aspectos relevantes relacionados aos objetivos do Projeto Pedagógico de Curso, as 

competências do Enfermeiro elencadas no Projeto Pedagógico de Curso, as metodologias de ensino 

utilizadas no processo de ensino/aprendizagem, e sobre a matriz curricular e ementário.  

Importante salientar que a inserção da FEN no programa interministerial (Ministério da Saúde 

e Ministério da Educação) para reorientação da formação profissional em saúde – PRÓ-SAÚDE 

propiciou a execução de atividades que contribuíram diretamente em seu processo de auto-avaliação, 

pois para atender aos objetivos do programa precisou conhecer um pouco mais de seu próprio 

trabalho de formação do enfermeiro. O Pró-Saúde tem possibilitado a mudança almejada da 

qualidade de assistência no Serviço Único de Saúde (SUS) por meio da reorientação da formação de 

profissionais de saúde. O processo de implantação do projeto ocasionou muitas tensões e desafios 

que impulsionaram várias mudanças já no primeiro ano, como por exemplo, (1) a discussão dos 

planos de disciplina na comissão de ensino visando adequação às propostas de reorientação da 

formação e aprovação no Conselho Diretor da FEN; (2) a diversificação dos cenários de prática; (3) a 

integração ensino serviço; (4) o estreitamento das relações entre docência e assistência; (5) 

priorização da inclusão da promoção de saúde tanto no contexto teórico quanto prático; (6) 

aproximação da ESF com escola de ensino fundamental, resultante de planejamento participativo e 

parceria com a FEN, Distrito Sanitário Leste da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e Secretaria 

Municipal de Educação (SME); (7) contribuição da FEN na elaboração de protocolos de atendimento 

na atenção básica; (8) apropriação, por parte dos docentes, de conhecimentos sobre o SUS e seu 

funcionamento; (9) aproximação da faculdade com movimentos sociais abrindo caminhos para novos 

cenários de aprendizagem; (10) maior integração com outros cursos da área da saúde com 

perspectiva de planejamento de atividades conjuntas de ensino aprendizagem no campo de prática. 
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Esses avanços foram possíveis mediante as ações coordenadas do Ministério da Saúde que 

vão além deste Programa, envolvendo outros projetos como o curso de ativadores do processo de 

mudança, residências e especializações em saúde da família, Pet-Saúde, Pet-Vigilância, a criação 

dos núcleos de apoio à saúde da família, entre outros. A disposição e o empenho da FEN em avançar 

neste processo em parceria com os Ministérios da Saúde e Educação, acreditando ser este o 

caminho para a mudança dos paradigmas no ensino e na assistência para consolidar o SUS e 

garantir uma assistência integral para todas as pessoas, tem sido um diferencial nesses processos 

avaliativos. Isto significa que no processo participativo de avaliação do Pró-Saúde em 

desenvolvimento pela FEN, percebe-se que o fortalecimento da parceria ensino-serviço e a 

ampliação do vínculo com os serviços têm possibilitado a reflexão conjunta sobre o conteúdo das 

disciplinas de forma contextualizada e a busca por caminhos que contribuam quantitativa e 

qualitativamente para a formação do profissional de enfermagem. 

 

COMPONENTE: POLÍTICAS E PROGRAMAS DE BEM ESTAR INSTITUCIONAL 

 

Por se tratar de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) a UFG oferece ensino 

gratuito e dispõe ainda de um sistema de apoio ao estudante por intermédio de alguns programas, 

serviços e informações. De igual forma a UFG dispõe de serviços de apoio ao pessoal docente e 

técnicos administrativos.  

 

15. BOLSAS E SUPERVISÃO CURRICULAR 

 

15.1. Bolsas – o aluno de graduação na UFG tem acesso a bolsas de vários tipos de programas, 

além daqueles provenientes da Pró-reitora de Assuntos Comunitários (PROCOM), os quais 

apresentamos a seguir.  

15.1.1. Bolsas ao Estudante de Graduação provenientes da PROCOM  

Bolsa Alimentação – viabilizada por meio do restaurante universitário, que está terceirizado desde 

abril de 2004, tendo origem neste mesmo ano a Bolsa Alimentação para viabilizar aos estudantes de 

graduação de baixa renda a isenção de pagamento de refeições nos Restaurantes Universitários 

(RU). Estes estudantes podem solicitá-la após a efetivação da matrícula. 

Bolsa Permanência - O Programa de Bolsa Permanência, criado no ano de 2007, substitui o que, 

anteriormente, desde a década de 1990, era denominada de Bolsa Estágio. Atende estudantes de 

baixa renda dos cursos de graduação da UFG e busca contribuir para a permanência deles na 

universidade pública. O critério principal para participação é que as atividades sejam desenvolvidas 

na área de formação acadêmica do bolsista. Os recursos financeiros do Programa são provenientes 

do PNAES - Plano Nacional de Assistência Estudantil  e os bolsistas são remunerados mensalmente 
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conforme a carga horária. Atualmente, para 15 horas semanais, a remuneração é de R$ 220,00 e 

para 20 horas semanais, R$ 300,002. Em média, nos últimos anos a FEN tem tido 8 alunos bolsistas.  

Objetivos da bolsa: - contribuir para a formação acadêmica dos estudantes e ser instrumento de sua 

permanência na Universidade; - fornecer bolsa financeira e possibilitar aos bolsistas oportunidades de 

vivenciarem a relação teoria - prática na área de sua formação. 

15.1.2. Bolsas ao Estudante de Graduação provenientes de programas de pesquisa, extensão e 

licenciatura. 

Bolsa Iniciação Científica – bolsas provenientes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC). A UFG disponibiliza cotas de bolsas, distribuídas nas varias áreas do 

conhecimento. Para ingresso nesse programa o aluno deve passar por processo seletivo, cujos 

critérios são divulgados amplamente na comunidade acadêmica, publicado no site da universidade 

por meio de editais anuais. O aluno é apresentado ao processo seletivo, por meio de um docente 

orientador e, sendo contemplado com a bolsa, recebe o valor de R$360,00 (+ U$180.00) por 11 

meses, podendo ser reconduzido anualmente, dependendo do seu desempenho, cumprimento das 

atividades propostas e do plano de trabalho proposto na seleção. O acompanhamento é feito 

sistematicamente, por um comitê de avaliação interno e outro externo a UFG, vinculado ao CNPq. Os 

resultados das pesquisas realizadas nesse programa são divulgados no CONPEEX anualmente. A 

FEN possui atualmente 24 bolsistas PIBIC e 25 alunos PIVIC (voluntários de iniciação científica). 

Bolsa Extensão – o Programa de Bolsa de Extensão e Cultura (PROBEC) tem por objetivo apoiar 

ações de extensão e cultura proveniente das unidades e órgãos da UFG. As cotas de bolsas de 

extensão também são disponibilizadas por meio de edital público, cujos requisitos são divulgados na 

ocasião da seleção. São contemplados alunos vinculados aos projetos de extensão propostos por 

docentes, os quais recebem bolsa de 300,00reais/mês durante 8 meses. Semelhante ao modelo da 

iniciação científica (PIBIC), o programa também oferece a possibilidade ao aluno de atuar como 

voluntário, que nesse caso atua no Programa Voluntário de Extensão e Cultura (PROVEC). 

Atualmente a FEN possui 09 bolsistas PROBEC e 24 alunos PROVEC (voluntários de 

programas/projetos de extensão). 

Bolsa Licenciatura – bolsas provenientes do Programa Bolsas de Licenciatura tem por objetivos 

incentivar a participação de discentes, por meio de concessão de bolsas, em projetos de natureza 

institucional, que invistam tanto na qualidade dos cursos, quanto na necessidade de garantir o 

ingresso, a permanência e a conclusão do curso pelos alunos das diversas licenciaturas e/ou 

propiciar uma efetiva articulação dos cursos de Licenciatura com os ensinos fundamental e médio. 

Este programa vem sendo desenvolvido desde 1980, como um Programa SESu-MEC, visando à 

valorização de Licenciaturas e a interação da Universidade com a rede pública de ensino. Esse 

trabalho recebeu um novo impulso com a aprovação do Programa de Bolsas para os cursos de 

                                                
2 Para fins de comparação dos valores das bolsas vale lembrar que o salário mínimo vigente no Brasil a época do 
presente relatório é de R$640,00 (+ U$320.00). 
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Licenciatura da UFG, em 4 de junho de 1996. Desde então, tem sido ampliado o número de bolsas 

disponibilizadas, passando de 29 em 1996 para 52 em 2006, o que demonstra sua consolidação no 

âmbito da UFG. 

Para ser contemplado por uma bolsa desse programa o aluno deve buscar junto ao corpo 

docente aqueles que têm projetos vinculados à licenciatura. Assim, esses são disponíveis por meio 

de edital, publicados na pagina da universidade. A bolsa concedida, atualmente é no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) por 12 meses ininterruptos.    

15.1.3. Bolsas ao Estudante de Graduação provenientes do PET-SAUDE e PET-VIGILÂNCIA 

A União, representada pelo Ministério da Saúde, por intermédio das Secretarias de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde e Secretaria de Atenção à Saúde, e o Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação Superior propôs a seleção de projetos de Instituições de 

Educação Superior (IES) em conjunto com Secretarias Municipais de Saúde para participação no 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde, de acordo com o estabelecido no 

Edital n° 18, de 16 de setembro de 2009, e na Portaria Interministerial nº 917, de 6 de maio de 2009. 

A Universidade Federal de Goiás, por meio das Pró-reitoras de Graduação, Extensão e 

Cultura e Pesquisa e Pós-Graduação e de unidades da área de saúde, participa do Programa PET- 

SAÚDE- Goiânia 2010. Um dos benefícios previstos pelo PET-Saúde são as bolsas de iniciação ao 

trabalho, destinadas “aos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde, de acordo com as 

necessidades do SUS, tendo em perspectiva a inserção das necessidades dos serviços como fonte 

de produção de conhecimento e pesquisa nas instituições de ensino” (Portaria Interministerial nº 917). 

A FEN, por meio de professores coordenadores e tutores participam de três programas PET, 

sendo dois no município de Goiânia e um em um município do interior do estado (São Luís de Montes 

Belos). Aos alunos, que atendem aos pré-requisitos estabelecidos em edital podem candidatar-se 

para que sejam bolsistas desde que estejam dispostos a desenvolver atividades de pesquisa voltadas 

à Estratégia Saúde da Família no município de Goiânia-GO; participar das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão integrantes do PET-Saúde em Goiânia, sob supervisão dos tutores acadêmicos 

e preceptores de serviço; apoiar tutores acadêmicos e preceptores de serviço do PET-Saúde em 

todas as tarefas pertinentes ao projeto; divulgar os resultados das atividades do PET-Saúde em 

eventos científicos; participar da elaboração de artigos científicos para publicação em periódicos de 

áreas afins; zelar pela qualidade acadêmica do PET-Saúde. Estas atividades são monitoradas pelos 

professores tutores, e ao aluno cabe desenvolvê-las em uma carga horária máxima de 8 horas 

semanais. A remuneração prevista em edital é de R$300,00 (+ U$150.00) por mês em um período de 

no máximo 12 meses. Atualmente a FEN possui 19 alunos bolsistas distribuídos entre os três 

programas PET-Saúde/Vigilância vigentes. 

 

15.1.4. Bolsas ao Estudante de Graduação: Monitoria  

 

O Serviço de monitoria da UFG obedece aos princípios e critérios estabelecidos na 

Resolução 242/1985, caracterizando-se essencialmente como um processo educativo, cujas 
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atividades se desenvolvem de forma conjunta numa integração professor-aluno. Tem por objetivos 

despertar ou cultivar vocações ou talentos para o Magistério Superior; desenvolver uma postura de 

educador comprometida com o ato de educar; aprofundar conhecimentos teóricos e práticos dentro 

da disciplina a que estiver ligado o monitor; e intensificar a cooperação entre estudantes e 

professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Anualmente as bolsas de monitoria são distribuídas conforme os resultados de produtividade 

da unidade informados no Sistema de Cadastro de Atividades Docentes (SICAD). A FEN tem 

recebido, em média nos últimos anos oito bolsas de monitoria no valor de R$300,00 (+ U$150.00) 

para executar as atividades previstas em no máximo 12 horas semanais. A FEN possui atualmente 

10 monitores bolsistas. 

 

15.1.5. Bolsas ao Estudante de Graduação provenientes do Programa de Educação Tutorial 

(PET ACADÊMICO) 

 

O Programa de Educação Tutorial (também conhecido como PET-Acadêmico) existe na FEN-

UFG da Universidade Federal de Goiás, desde 1995. Trata-se de um Programa de Bolsa financiado 

pelo Ministério da Educação e Cultura- MEC, atualmente administrado pela Secretaria de Ensino 

Superior- SES.  

O PET Acadêmico é constituído por um grupo de 12 estudantes, com tutoria de um docente 

com título de Doutor. Tem como principal meta ampliar a formação acadêmica, sendo orientado pelo 

princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão e da Educação Tutorial. Assim, 

desenvolve atividades voltadas para a própria Unidade Acadêmica, bem como para a comunidade 

externa.  

São objetivos do PET: a) desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de 

excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar, b) 

contribuir para elevar a qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação, c) Estimular a 

formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e 

acadêmica, d) formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país.  e) Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela ética, pela 

cidadania e pela função social da educação superior. 

Os alunos interessados em integrar o programa, são selecionados por meio de processo 

seletivo, divulgado amplamente no contexto da FEN, bem como o são os requisitos para pleitear a 

bolsa. Após sua aprovação o aluno permanece com a bolsa até a conclusão do curso, independente 

do ano do seu ingresso no Programa, desde que atinja se mantenha atento e atinja as metas 

propostas pela tutoria. No momento o valor da bolsa PET ACADEMICO é de R$300,00 (+ U$150.00). 

Atualmente o PET-FEN possui 12 bolsistas e 2 voluntários. 

As atividades promovidas pelo PET vislumbram também a promoção da interação entre 

Graduação e Pós-Graduação, podendo ser citados o planejamento e execução das seguintes 

atividades que contribuem para o bem-estar dos alunos: 
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 -CINEPET - acontece na própria FEN com apresentação de filmes variados, seguidos de discussão e 

crítica. 

-PET-Pirô – são festas juninas anuais que congregam docentes, funcionários e acadêmicos em geral. 

-Acolhida aos calouros - Realizada anualmente com a finalidade de facilitar a inserção do aluno 

recém-matriculado no curso. Nesta atividade acontecem gincanas, brincadeiras em geral, 

possibilitando a aproximação aluno-aluno, aluno-professor, aluno-funcionário. 

-Cursos sobre Terapia Integrativa - com aulas de Yoga, Relaxamento e Cromoterapia cujo interesse é 

grande, uma vez que favorecem o autocontrole, equilíbrio pessoal. 

Além de cuidar do bem estar do aluno, o PET/FEN se preocupa com o aprimoramento do 

estudante de enfermagem no âmbito acadêmico, proporcionando complemento às atividades 

propostas nos diversos espaços da UFG. Contribui para a formação de um profissional mais crítico, 

conhecedor da dinâmica e do funcionamento das diversas esferas da saúde, sendo capaz de 

elaborar estratégias de intervenção em saúde visando à prevenção e a promoção por meio de um 

olhar holístico da formação do enfermeiro. Proporciona ainda a integração do bolsista PET com a 

UFG e comunidade acadêmica, com a promoção de cursos e palestras e também atividades de 

pesquisa e extensão. Realiza sistematicamente uma Reunião de Atualidades, que é um evento 

aberto a todos os alunos da FEN, buscando tratar de temas atuais.  

Além desses programas institucionais, os alunos podem ter acesso a bolsas captadas pelos 

docentes por meio de projetos de pesquisa, extensão, financiados por órgãos de naturezas diversas. 

No entanto, vale destacar que a FEN possui um quantitativo de 88 alunos bolsistas, o que equivale a 

36,66% dos alunos. 

16. AÇÕES DE AJUDA AO ESTUDANTE 

Antes mesmo do seu ingresso, o aluno que pretende prestar o vestibular para a UFG pode 

pleitear liberação da taxa de pagamento da inscrição no exame admissional, dirigindo-se a PROCOM 

para solicitar isenção da taxa de pagamento, por meio de análise da sua situação sócio econômica.   

 A PROCOM é o órgão responsável pela gestão da política social na UFG e desenvolve 

programas e serviços voltados à assistência estudantil e aos servidores técnico-administrativos, 

docentes e dependentes. 

 Ao ingressar na universidade, o estudante recebe um manual em que dispõe de informações 

sobre a universidade, sua política institucional, sistema de ensino, os serviços de que dispõe e ainda 

sobre seus direitos e deveres enquanto estudante da UFG. O guia do estudante é recebido por 

ocasião da matricula, estando disponível ainda on-line no site da universidade em quatro idiomas: 

português, inglês, espanhol e francês (http://www.ufg.br ou http://www.cai.ufg.br) dirigidos a 

estudantes estrangeiros. Ao aluno é destinado uma página website da universidade a qual dispõe 

informações links úteis que assessoram o aluno em suas demandas acadêmicas. 
Por meio da PROCOM o estudante tem a sua disposição o serviço de apoio ao estudante por 

meio da DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, que busca propiciar melhores condições de estudo e 

vivência acadêmica a estudantes que precisem. Atualmente, oferece também concessão de 

passagens aos estudantes de graduação para participarem em atividades científicas, culturais e 
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políticas, visando proporcionar ao estudante um espaço de convivência cultural e favorecendo o 

enriquecimento do processo de formação, concessão de isenção de pagamento nos restaurantes 

universitários a estudantes de baixa renda. 

16.1. Moradia Estudantil – Historicamente, esse programa tem por objetivo assegurar a 

permanência dos estudantes de baixa renda na universidade, concebido como espaço político-

pedagógico, buscando fortalecer o processo de organização dos estudantes. Somando 

aproximadamente 220 vagas, Goiânia possui 4 casas de estudantes (CEU): as CEU I, III e IV 

vinculadas à UFG; a CEU II  vinculada a Universidade Católica de Goiás. Requisitos básicos: ser 

estudante de baixa renda, regularmente matriculado nos cursos de graduação e/ou pós-graduação  

strictu sensu (prioridade para graduandos), prioritariamente da UFG; ser procedente de cidades do 

interior de Goiás e/ou de outros Estados impossibilitados de arcar com as despesas de moradia. O 

processo de identificação de novos moradores (seleção) se dá após o início do semestre 

letivo. Encontra-se em fase final de construção uma Casa de Estudantes no Campus Samambaia 

com previsão de 150 vagas. 

16.2. Serviço odontológico - atua na educação, prevenção e cura, com o objetivo promover a saúde 

oral da comunidade universitária. O Serviço atende servidores, seus dependentes e estudantes da 

UFG, nas especialidades: clínica geral, endodontia, radiologia, prótese. Oferece aos usuários: 

Plantão de atendimento de urgência e emergência odontológica (no horário de expediente); 

agendamento por telefone; atendimento com hora marcada; parcelamento do pagamento e 

trabalhando dentro das normas de Biossegurança. Os preços desse serviço são acessíveis, com 

base na Tabela Nacional de convênios odontológicos. São estabelecidos quatro níveis de 

classificação de acordo com a renda mensal do usuário. 

 

16.3. Programa de Incentivo a participação do estudante em eventos científicos e culturais - 

Este programa tem por objetivo conceder passagens terrestres para estudantes de graduação que 

queiram participar de atividades científicas, culturais e político-estudantis em âmbito nacional. Para 

maiores informações entrar no site da Pró-reitora: www.procom.ufg.br. 
 

16.4. Programa Saudavelmente - Para enfrentar as situações de estresse, ansiedade, inadaptação 

ao trabalho, doenças mentais e/ou dependência química, a PROCOM conta com uma equipe 

interdisciplinar, composta por profissionais de Serviço Social, Medicina Psiquiátrica,  enfermagem,  

Psicologia e Artes Plásticas. O Programa tem por objetivo trabalhar a prevenção e recuperação da 

saúde mental e da dependência química dos trabalhadores e estudantes da UFG e orientá-los sobre 

a relação entre saúde mental e desempenho ocupacional ou acadêmico. Com essas ações, o serviço 

atua como suporte ao servidor como também para a comunidade da UFG contribuindo no que 

restabelecimento de suas capacidades mentais, físicas e emocionais, buscando proporcionar o bem 

estar bio-psico-social deste indivíduo. 

A atuação da equipe fundamenta-se na concepção defendida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) que abrange os seguintes aspectos: capacidade do indivíduo de elevar o sentimento de 
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autoestima e de propiciar a incorporação de valores construtivos; capacidade de resistir a frustrações 

e pressões sociais advindas das situações e vivências provocadas pelo meio a partir do 

desenvolvimento de habilidades ao interagirem com esse tipo de situação; a possibilidade do 

crescimento do indivíduo em competência pessoal e social; a possibilidade de desenvolvimento do 

campo sócio-afetivo, promovendo um estilo saudável de vida, capacidade de reflexão do indivíduo, 

estimulação e reestruturação de seus valores. 

 
16.5. Serviço de Psicologia - criado em julho de 1999, com o objetivo principal de proporcionar 

conhecimentos e orientar os trabalhadores, servidores e alunos da UFG, sobre a relação entre saúde 

mental e desempenho ocupacional, laboral e acadêmico.  

 

16.6. Creche - é um espaço de educação infantil instalada no Campus Samambaia atende crianças 

de zero a quatro anos e onze meses, filhos de servidores (docentes,  técnico-administrativos) e 

estudantes. As vagas são distribuídas em 33,33% para cada categoria de vínculo  com a UFG. O 

processo de inscrição e seleção é feito no início do ano letivo, na Coordenação do Serviço Social da 

PROCOM.  

16.7. Serviço de Nutrição - integra as ações da PROCOM na supervisão dos Restaurantes 

Universitários (RU). Trata-se de equipe composta por Nutricionista, auxiliar de Nutrição e estagiários 

do Curso de Nutrição/UFG, que supervisiona o serviço oferecido pela empresa responsável pela 

terceirização dos RU dos Campus I e II (Real Food). Os alunos de baixa renda recebem uma bolsa 

alimentação, como apoio à sua permanência na Universidade. Além disso o Serviço de Nutrição 

presta assessoria nutricional às crianças e funcionários da Creche e atua em parceria com os demais 

programas desenvolvidos pela PROCOM. 

17 E 18. PROGRAMAS DE PROMOÇÃO(17) – E BEM ESTAR (18) 

 

Além da política institucional destinada ao apoio e bem estar do aluno pela UFG, a FEN por 

meio de suas instalações e programas acadêmicos também proporciona aos alunos oportunidades e 

benefícios, com vistas ao seu acolhimento na UFG e na unidade acadêmica, para conduzir seus 

estudos com qualidade e segurança.   

A recepção do aluno de graduação em Enfermagem se dá ainda no processo de matricula 

que se constitui em um momento impar de aproximação do aluno, sua família e a unidade acadêmica. 

Nos últimos anos a matricula tem sido realizada no Centro de Eventos da UFG, no Campus II, com 

todos os ingressantes dos cursos que a universidade oferece para a comunidade.  Desta forma, a 

matrícula se configura no primeiro momento de integração entre os acadêmicos recém ingressos, 

entre os acadêmicos veteranos, que se organizam para recepcionar seus novos colegas desde este 

momento, e também promove a integração dos docentes de todos os cursos.  

A efetivação da matrícula é realizada pelo Coordenador do Curso, docentes e técnico-

administrativos, que se organizam para permanecer por dois dias exclusivamente em função desta 

atividade. A UFG dispõe todos os recursos, inclusive internet, no mesmo espaço, onde todos 
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trabalham juntos. A UFG também disponibiliza equipamento e profissionais para que sejam tiradas as 

fotografias para os crachás dos novos alunos, acelerando o processo de identificação do acadêmico 

dentro da instituição.  

A matrícula, realizada no Campus II, proporciona também à família do aluno adentrar e 

conhecer uma universidade pública, gratuita e de qualidade e verificar a dimensão desta, além de 

conhecer os docentes com os quais seus filhos irão conviver nos próximos anos.  

Após a matrícula, o aluno é orientado a comparecer em sua própria unidade acadêmica. A 

FEN-UFG está localizada no Campus I. O momento de acolhimento do aluno ingressante se inicia 

com a recepção feita pela Direção, Coordenação do Curso de Graduação, docentes do primeiro 

semestre e alunos veteranos que se organizam para que, já nas primeiras semanas, haja a 

ambientação e o reconhecimento de algumas rotinas próprias da vida acadêmica. No primeiro dia de 

aula é entregue ao aluno o Guia do Estudante, um manual elaborado pela Pró-reitora de Graduação, 

no qual estão descritos todos os direitos e deveres do aluno da UFG. Nas primeiras semanas, os 

alunos são orientados quanto ao funcionamento do curso, suas características, exigências. 

Ainda na primeira semana são realizadas visitas aos diversos espaços acadêmicos pelos 

quais os alunos vão circular (refeitório, biblioteca etc.) e desenvolver suas atividades, bem como 

atividades culturais de integração dos alunos no sistema acadêmico.  

Os veteranos, do segundo ano, responsabilizam-se por organizar este acolhimento com a 

Coordenação de Curso e corpo docente, fato que além de servir como orientação para os 

ingressantes, proporciona integração com a Faculdade, estimulando o espírito de união.  Os calouros 

sorteiam um veterano para ser seu padrinho ou madrinha, e este terá a missão de lhe auxiliar durante 

o curso, apresentando locais, materiais, em relação às disciplinas, eliminando dúvidas sobre as 

disciplinas, provas, professores, núcleos e outros. O principal motivo da criação do vinculo 

afilhado/madrinha é para que haja um maior contato e integração entre alunos de outros anos. 

O acolhimento do aluno ingressante se dá pela recepção na FEN pela Coordenação do Curso 

de Graduação, Comissão de Ensino e alunos veteranos que se organizam para nas primeiras 

semanas oportunizarem aos novos alunos a ambientação e acolhimento à vida acadêmica. Nessas 

primeiras semanas, os alunos são orientados quanto ao funcionamento do curso, suas 

características, exigências. 

Ainda nesse momento são realizadas visitas aos diversos espaços em que os alunos vão 

utilizar e desenvolver suas atividades, bem como atividades culturais de integração dos alunos no 

sistema acadêmico. Os veteranos do segundo ano ficam sempre responsáveis por esse acolhimento 

que além de servir como orientação para os ingressantes proporciona integração com a Escola, 

estimulando o espírito de união.  Os calouros sorteiam um veterano para ser seu padrinho ou 

madrinha, que irá lhe auxiliar durante o curso, com relação às disciplinas, discussão sobre dúvidas 

nas disciplinas, provas, professores, núcleos e outros. O principal motivo da criação do vinculo 

afilhado/madrinha é para que haja um maior contato e integração entre alunos de outros anos. 

Os alunos contam nas dependências da FEN com um espaço de leitura, onde tem privacidade 

para estudar, tendo acesso a material de apoio, além de um laboratório de informática com 16 

computadores, para o qual foi contratado recentemente um técnico para suporte. Existe previsão da 
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Reitoria para a instalação de rede sem fio para acesso à internet em todo o ambiente da FEN. 

Atualmente, por meio de iniciativas particulares de professores e alunos (Centro Acadêmico) existe o 

acesso sem fio em algumas áreas da FEN. Os alunos vinculados aos núcleos de pesquisa têm 

acesso ainda aos diversos espaços disponibilizados pelos Núcleos que, em geral, disponibilizam 

equipamentos de informática com acesso a rede.  

No espaço da FEN, existe ainda uma cantina permanente, que embora funcione durante os 

períodos de funcionamento das atividades não oferece um cardápio variado.  

Alguns eventos realizados anualmente têm marcado a atuação da FEN no cenário da UFG, tais 

como: 

1) CANTAFEN que é um festival de música que tem como proposta a inscrição de paródias 

que tratem do tema controle de infecção, envolvendo alunos e docentes dos núcleos de 

pesquisa da FEN, profissionais do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Odontologia. 

Esse festival tem sido um momento de muita descontração e diversão para a comunidade; 

2) Mostra Cientifica e Cultural da FEN – além de apresentar os produtos de pesquisa e 

extensão de alunos e docentes, oportuniza ainda expressão de talentos artísticos da 

comunidade;  

3) Participação da FEN no “Espaço das Profissões” – os alunos e docentes do curso se 

organizam para atender a comunidade, particularmente, alunos do ensino médio que 

visitam a Universidade em um evento que abre as portas da Universidade para o 

conhecimento dos cursos oferecidos pela Universidade. O Curso de Enfermagem tem 

desempenhado um papel relevante nesse evento, mostrando o potencial da profissão, por 

meio da exposição dos trabalhos dos núcleos de pesquisa da unidade.   

4) Participação dos alunos da FEN no Inter UFG, evento desportivo interno da 

Universidade que envolve os maiores cursos e todas as unidades acadêmicas, sendo 

que a FEN-UFG conta com a participação Bateria (Charanga) VENENOSA, composta 

exclusivamente por alunos da graduação. A bateria se apresenta ainda em várias 

ocasiões e competições nos jogos internos da Universidade  

Nesse processo de autoavaliação, ao tratarmos esse item, os alunos que integraram a 

comissão de avaliação e aqueles que colaboraram nesse processo tiveram um papel estratégico, nos 

ajudando a identificar as fortalezas e fragilidades do curso com relação a esse componente. 

No que diz respeito às fragilidades foram identificados os problemas e propostas soluções: 

  

ANÁLISE GLOBAL DA DIMENSÃO 

 

 O Curso de Enfermagem, ao longo de seus 35 anos, tem mostrado estar sempre em sintonia 

com as tendências de desenvolvimento da UFG e do ensino superior em nível federal, sendo uma 

Unidade Acadêmica reconhecida e respeitada. Na sua trajetória, se fez reconhecer como importante 

centro formador do Centro Oeste do Brasil, culminando com a instituição que abrigou o primeiro 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da região, em nível Mestrado e Doutorado, e sendo 

referência no Estado e no Brasil. 
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Como tendência em todo o sistema de ensino federal superior, foi a partir dos anos de 1990 

que alavancou maior crescimento em busca do padrão de excelência e de qualidade. No momento 

atual funciona articulada ao sistema de gestão universitária da rede federal, alinhada pelo PGE e PDI. 

O processo de construção desses tem mostrado o quanto é complexo levar uma instituição a 

mudanças, principalmente aquelas que envolvem transformações da cultura organizacional e busca 

por padrões de qualidade. Assim, os planejamentos estratégicos têm mostrado o quanto queremos e 

podemos fazer para lapidar o desenvolvimento institucional. 

A UFG tendo como uma de suas premissas a construção coletiva do processo de gestão, tem 

estimulado que suas unidades acadêmicas assim funcionem, dando destaque aos processos 

democráticos, desde a escolha de seus dirigentes, até a definição das estruturas dos cursos, dos 

desenhos curriculares e do desenvolvimento dos projetos políticos pedagógicos. Assim, a 

participação da comunidade acadêmica é certamente uma fortaleza da instituição, pois tem garantido 

amplo direito a todos os segmentos da comunidade acadêmica, em todas as instâncias decisórias, 

poder de voz e voto na construção dos caminhos e destino, tanto da UFG, quanto do Curso de 

Enfermagem. 

Em atenção aos pressupostos do processo de formação do enfermeiro, o Curso de 

Enfermagem da FEN manteve-se vigilante na busca pela qualidade e excelência na formação de 

profissionais capazes de fazer diferença e de promover mudanças na qualidade da atenção à saúde 

da sociedade, tendo clareza da responsabilidade social que envolve sua atuação. Por essa razão a 

avaliação tem sido uma constante; não apenas como uma forma de prestar contas do trabalho à 

sociedade, mas principalmente, para vislumbrar nossas fortalezas e limitações de modo a orientar o 

planejamento de quando, e nos mostrar o quanto ainda podemos avançar e progredir. 

No âmbito da UFG, embora a FEN esteja sempre atenta aos propósitos do crescimento 

institucional, o processo de autoavaliação nos mostrou o quanto ainda se faz necessário desenvolver 

e crescer. Entre os aspectos considerados limitadores nessa avaliação, a necessidade de se avançar 

na organização dos fluxos internos no âmbito da unidade acadêmica, com vistas a organizar melhor e 

padronizar os processos de gestão se destaca. Esse processo tem sido um desafio, haja vista que a 

unidade acadêmica acompanha aos tramites exigidos pela UFG.  

Assim, há cerca de seis anos vem buscando normatizar alguns processos, em particular, 

aqueles relacionados ao funcionamento e normatização de funções das instâncias internas, tais como 

a construção, discussão e aprovação de regulamentos do Conselho Diretor, das Comissões de 

Graduação, Pesquisa, Extensão, Educação a Distancia, entre outras. 

No momento, estamos em processo de construção desses regimentos, o que requer 

alinhamento desses, aos requisitos do estatuto e regimento da UFG. É certo que muito já se fez, 

como por exemplo, se tem concretizado o regulamento da Pós-Graduação, que já foi inclusive 

aprovado pelo CEPEC, além do regulamento da Comissão de Ensino já esboçado e aguardando sua 

apreciação e aprovação em Conselho Diretor.  

No que diz respeito ao processo de avaliação da gestão, esse como articulado ao 

desenvolvimento institucional, tem movimentado todo o processo de produção do ensino, da pesquisa 

e da extensão na UFG e no Curso de Enfermagem isso não é diferente. O diferencial na Enfermagem 
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tem sido a participação no Pró-Saúde há cinco anos, o que tem exigido e garantido que cada ação 

seja minuciosamente avaliada para indicar os novos rumos, reorientando a forma de ensinar, 

pesquisar e prestar serviços à comunidade. Assim, embora também estejamos em processo de 

construção de um projeto político pedagógico que atenda as necessidades da política nacional de 

saúde, os caminhos trilhados parecem indicar que estamos na direção certa pela busca da qualidade 

e na formação de profissionais que sejam capazes de garantir a consolidação do nosso sistema de 

saúde. 

A articulação ensino, pesquisa e extensão, nesse sentido, é cada vez mais fortalecida, 

mostrando o potencial de se pensar as ações universitárias por meio de um eixo comum. Essa tríade 

na UFG e na FEN é defendida como propósito e meta de gestão. Prova desse esforço se vê todos os 

anos quando da aprovação dos alunos da FEN em diversos concursos para provimento de cargos de 

enfermeiros nas instancias municipais e estaduais, além daqueles que se destacam em concursos 

fora do Estado e aqueles que iniciam a pós-graduação seja na FEN ou em outros estados. Outro 

aspecto que deve ser destacado é o envolvimento de alunos do ultimo semestre do Curso de 

Enfermagem que têm sido aprovados para o Programa de Mobilidade Acadêmica, sendo que pelo 

segundo ano consecutivo, pelo menos um aluno da FEN tem saído para intercambio em outro país, 

como por exemplo, uma aluna em 2009 e outra em 2010 para a Universidade de Coimbra/Portugal.    

Considerando as limitações identificadas no componente, Programas de Bem Estar, em 

particular, a falta de programas de lazer e acomodações mais confortáveis aos alunos nos espaços 

da unidade acadêmica são decorrentes, não de falta de interesse dos gestores, mas se esbarram nas 

limitações orçamentárias. Como a única fonte do recurso de financiamento das unidades é 

proveniente de verba do governo federal, essas muitas vezes são disponibilizadas em rubricas 

preestabelecidas, que não permitem sua realocação, ou ainda das limitações prediais. Essas 

limitações têm sido trabalhadas no sentido de buscar recursos externos que promovam as 

adequações necessárias para que o ensino de enfermagem se consolide na UFG. 

 Na perspectiva dos alunos, o curso oferece inserção em muitas oportunidades de trabalho 

junto à comunidade. Estes destacam a criação, pelos professores, de eventos e situações que 

aproximam o aluno à população, principalmente associados a projetos de extensão, e até mesmo 

durante os estágios curriculares e aulas práticas onde são oferecidos diversos serviços à comunidade 

pelos alunos sob supervisão do professor. A inserção do aluno na realidade da comunidade permite 

que estes desenvolvam suas habilidades e sejam preparados de acordo com as diretrizes do SUS e 

com o enfoque na promoção da saúde e prevenção de doenças. 

Todo esse movimento permite também a convivência entre alunos de diversos períodos bem 

como de outros cursos, de modo que um aprenda com o outro, divida experiências e aprenda a 

trabalhar em equipe. Portanto, além das oportunidades disponibilizadas pela UFG, na FEN os alunos 

têm alguns benefícios e oportunidades de desenvolvimento enquanto profissionais, por meio de 

projetos e programas nos quais os alunos se aproximam do universo da ciência da Enfermagem. Isto 

tem contribuído para o desenvolvimento científico da Enfermagem na descoberta de novas 

estratégias, medidas, formas de atendimento e intervenções mais eficazes para os usuários dos 

sistemas de saúde. Programas educacionais tais como PET-Saúde/Vigilância, PET-FEN, Núcleos de 
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Pesquisas, entre outros, proporcionam ao acadêmico o conhecimento da rotina e fluxograma de 

atendimento das unidades de saúde, por meio de atividades de promoção e prevenção da saúde, 

conhecimento da área e das necessidades da população atendida. 



 
 

 

126 

DIMENSAO 2. PROJETO ACADEMICO 

 

COMPONENTE 2.1. PLANO DE ESTUDOS  

 

O currículo em vigência que orienta a formação do enfermeiro na FEN/UFG está se construindo 

gradativamente a partir de processos avaliativos do Curso de Graduação em Enfermagem que 

culminaram com a aprovação de um Projeto Pedagógico do Curso (PPC), aprovado pelo Conselho de 

Ensino, Extensão e Cultura da UFG (CEPEC) por meio da Resolução no 831/2007. Esse projeto foi 

concebido, principalmente, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Dec. Lei 

9394/1996), nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem do Conselho 

Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001), e no Regulamento Geral 

dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás (RGCG). 

A Resolução CEPEC-UFG nº. 831 fixa o currículo pleno do Curso de Graduação em Enfermagem 

e foi aprovada para os alunos ingressantes a partir do ano letivo de 2005. Após o ingresso dessa primeira 

turma de alunos neste novo currículo de graduação, avaliações sistemáticas e regulares têm sido 

realizadas por docentes e discentes com o objetivo de identificar problemas e apontar soluções dessa 

nova proposta curricular. Essas avaliações acontecem nas seguintes instâncias: 

• Na Comissão de Ensino da FEN ligada à Coordenação de Graduação, por meio de reuniões mensais e 

do Núcleo Docente Estruturante em suas reuniões ordinárias;  

• Em Semanas Pedagógicas semestrais, organizadas pela Coordenação de Graduação/FEN com 

participação de todo o corpo docente e representação discente; 

• Por consultorias externas específicas contratadas com apoio do Programa Nacional de Reorientação 

da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde). Uma dessas avaliações foi realizada com a primeira 

turma de formandos 2009 e 2010 do currículo atual. Tais avaliações indicaram a necessidade de 

detalhar as habilidades e competências esperadas do aluno, a orientação pedagógica, a interação 

ensino-serviço-extensão-pesquisa e a sistematização da avaliação curricular. 

Assim, em 2009, foi formado um grupo de docentes para propor alterações que atendessem as 

sugestões apontadas nas avaliações realizadas do currículo de Graduação em Enfermagem, modalidade 

bacharelado, na UFG - campus Goiânia. Nesse sentido, trata-se de um PPC em construção e 

permanente avaliação. 

 

2.1.1. Perfil do egresso 

 

O Enfermeiro formado pela FEN/UFG tem um perfil generalista, ou seja, deve articular a 

especificidade com a globalidade do conhecimento, assim como a saúde individual com a coletiva. O 

enfermeiro usa essa capacidade de articular conhecimentos, habilidades, e valores frente às questões de 

ordem técnica, científica, social e ética. O pluralismo da sociedade atual, a complexa rede de problemas 
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de saúde e o rápido avanço científico e tecnológico tornam premente repensar o papel do docente como 

agente facilitador e promotor do desenvolvimento das capacidades do aluno para aprender a aprender e 

para tomar decisões. A competência almejada aqui é compreendida como a associação da capacidade 

de articulação à capacidade de tomar decisões e de intervir, em situações reais e concretas, 

individualmente e junto à equipe de trabalho, com obtenção de resultados positivos para a saúde dos 

indivíduos, famílias e comunidade. 

O currículo foi organizado de modo a utilizar os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS) como campo de aprendizagem preferencial das aulas práticas, desde o início do curso de 

graduação. No Brasil, a atenção à saúde é majoritariamente oferecida pelo SUS, que é pública, universal 

e gratuita, cobrindo aproximadamente 70% da população. O SUS oferece serviços de atenção à saúde, 

desde a atenção primária, principalmente em Unidades Básicas de Atenção à Saúde da Família 

(UBASF), até tratamento e reabilitação de alta complexidade, em hospitais de referência. Assim, 

acreditamos que os alunos vivenciam experiências que facilitam o aprendizado de atendimento às 

necessidades locais de atenção à saúde. As atividades práticas são desenvolvidas de forma integrada 

com os enfermeiros e outros profissionais da área da saúde dos serviços, o que contribui para a 

formação técnica, ética e legal.  

Ao mesmo tempo, curso objetiva formar profissionais críticos, reflexivos, éticos e humanistas, 

capazes de transformar a prática, que cuidem com responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, bem como promovam a saúde do indivíduo em todo ciclo vital, da família, de grupos, da 

comunidade, bem como do meio ambiente. A estrutura curricular foi planejada para atender esse fim, 

considerando o processo ensino-aprendizagem. A carga horária e sua distribuição curricular foram 

aprovadas e executadas e são monitoradas pela Comissão de Ensino. 

As competências técnico-científicas, humanísticas, éticas e legais são bem enfatizadas durante o 

curso e, bem avaliadas em instâncias como as avaliações sistemáticas realizadas pelo Ministério da 

Educação (Exame Nacional de Cursos – ENADE), que mostraram bom desempenho dos alunos: nota 4 

de no máximo 5 pontos. No ano de 2011, o Curso de Graduação da FEN/UFG recebeu o resultado da 

avaliação de Cursos de Graduação – MEC/INEP – e foi um dos cinco cursos de graduação em 

Enfermagem do país a receber nota máxima (5,0) (Resultado INEP 2011). A avaliação é baseada na 

análise das condições de ensino, em especial aquelas relativas ao corpo docente, às instalações físicas, 

ao projeto pedagógico e ao resultado dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE). 

Competências sociais e políticas também são valorizadas e estimuladas pelos docentes, embora 

a avaliação do desenvolvimento dessas ainda requeira adequação de instrumentos que sejam suficientes 

e capazes de mensurá-las. Os instrumentos utilizados para avaliar conhecimentos, fundamentalmente 

reconhecem o saber em ação. Todavia, consideramos que nosso sistema de avaliação requer a 

construção de instrumentos que permitam captar melhor as dimensões dos domínios das competências 

(conhecimentos, habilidades e atitudes). 
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A formação generalista do egresso considera fundamental a abordagem integral do ser humano 

no cuidado individual e coletivo e, valoriza a atitude crítica e reflexiva. Os egressos passam por 

experiências de aprendizagem práticas de promoção e recuperação da saúde, prevenção de agravos e 

de triagem para detecção precoce de doenças preconizadas pelo Ministério da Saúde, prioritariamente 

em serviços de atenção primária, secundária e terciária. Apesar de reconhecer que as atividades de 

reabilitação da saúde e de cuidados às pessoas com doenças terminais são importantes, elas ainda têm 

sido pouco enfatizadas. Dentre as ações em andamento para melhoria desses aspectos desfavoráveis, 

destacamos as parcerias em atividades de ensino, pesquisa e extensão (por meio de educação 

continuada) com instituições de cuidados terciários que atendem pessoas em situação terminal e 

portadores de deficiência neuro-motora. As atividades de ensino nesses locais se dão mais 

especificamente com alunos do último ano nos estágios curriculares obrigatórios. 

Os alunos de graduação desempenham papéis de liderança, tanto em atividades de gestão de 

serviços como de administração dos cuidados de enfermagem tendo em vista a equidade, resolutividade 

e humanização. Ações educativas são desenvolvidas durante todo o curso em benefício da comunidade 

e da equipe de enfermagem. Tomam decisões considerando as necessidades de saúde da população e 

dos recursos disponíveis. O curso de graduação da FEN ainda cria oportunidades curriculares e 

extracurriculares de envolvimento dos alunos em atividades de investigação, vinculadas ou não a grupos 

de pesquisa.  

As atividades curriculares de pesquisa incluem disciplinas sobre o método científico e a 

elaboração de trabalho de pesquisa de conclusão do curso, orientado por docentes que integram 

diversas linhas de pesquisa.  

Cada disciplina submete periodicamente seu planejamento escrito e digitalizado à avaliação da 

Comissão de Ensino e a todo corpo docente, conforme prevê o RGCG. Este monitoramento inclui a 

análise da coerência do planejamento com o perfil e as competências estabelecidas pela Resolução nº. 

831 e sugere adequações, quando necessário. A avaliação do currículo ainda se encontra em fase de 

estruturação. As discussões realizadas até o momento resultaram na sensibilização dos docentes sobre 

essa questão e na criação de um grupo de trabalho para elaborar uma proposta a ser integrada ao 

Projeto Político Pedagógico do Curso. 

De acordo com o perfil do egresso, verifica-se um índice alto de aprovação em concursos 

públicos nas esferas municipal, estadual e federal e em programas de pós-graduação (lato e stricto 

sensu). Destaca-se também o número considerável de egressos inseridos na assistência direta e/ou 

gestão dos serviços de saúde ligados às secretarias municipais de saúde em todo o estado de Goiás e 

em outros municípios brasileiros. 
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2.1.2. Competências 

 

a) Ética profissional  

A ética como saber agrega e integra as várias disciplinas do currículo de enfermagem da FEN, 

fundamentada nos principios biomédicos da ética, isto é, na autonomia (respeitar a vontade particular do 

sujeito); beneficência (fazer o bem ao outro); não maleficência (não fazer dano a ninguém); justiça 

(procurar a equidade no acesso aos serviços e na liberação dos recursos). Contudo, a educação ética 

baseada somente em discussões conceituais sobre os princípios éticos que norteiam a profissão não é 

suficiente para formar os profissionais que o momento atual exige. A transversalidade dos referenciais 

éticos pode ser observada em aulas teóricas e práticas cujos contextos e conflitos de convivência e do 

trabalho compõem o pano de fundo do ensino e da aprendizagem da ética, sobre os quais alunos e 

professores estabelecem diálogo. 

As experiências reais e diretas nos serviços de saúde constituem situações de aprendizagem nas 

quais, o estímulo ao protagonismo do estudante e o trabalho em equipe favorecem o aluno assumir 

responsabilidade por seus atos, fortalecer parcerias, obter apoio de outros membros da equipe de saúde 

e, valorizar a solidariedade e o respeito ao ser humano. Em decorrência da divisão do trabalho, natural 

nos serviços de saúde, os alunos desenvolvem atividades próprias da enfermagem e encaminham a 

outros profissionais os problemas de saúde que não são da competência do enfermeiro.  

A exposição e discussão de valores facilitam ao aluno conhecê-los, e a tomar consciência de um 

conjunto de princípios pessoais e que, possivelmente, se modificarão em decorrência das experiências a 

que estará sujeito ao longo de sua existência, incluindo a própria vida profissional. Os conflitos ou 

problemas vividos pelos estudantes são relacionados tanto ao desenvolvimento científico e tecnológico 

quanto aos persistentes, que se referem à equidade em saúde, etnia, serviços de saúde mal distribuídos, 

dentre outros. 

O exercício da cidadania e as experiências práticas de ser enfermeiro reforçam a valorização da 

saúde de todos, o que por sua vez, pressupõe a valorização da responsabilidade do próprio aluno sobre 

sua própria saúde. As experiências dos alunos em estágios junto a enfermeiros dos serviços de saúde 

incluem atividades de representação da equipe de enfermagem. Essas experiências propiciam ao aluno o 

exercício da tomada de decisão e da autonomia, bem como promovem uma atitude cooperativa.  

Nas atividades de educação em saúde, o método pedagógico é usado como estratégia para 

elevar o nível de saúde da população. Similarmente, são utilizadas evidências científicas, clínicas e 

epidemiológicas, bem como considerados o contexto social e do setor saúde para a tomada de decisões 

pelo aluno nos diferentes níveis de atenção à saúde. Todavia, o cliente é priorizado e acima de tudo, 

tratado como pessoa humana, em qualquer circunstância.  

A busca pela excelência na qualidade do serviço e o respeito ao cliente, em última instância, 

pretende também valorizar a profissão. O respeito ao cliente inclui o respeito a sua autonomia, 

considerando suas diferenças, crenças e valores nas práticas em saúde. Nesse campo, salientamos que 

os princípios do SUS são princípios éticos, constantemente confrontados com a práxis em saúde no 
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nosso país. Verifica-se ainda uma discussão transversal nas atividades teóricas e práticas da Lei 8.142, 

que dispõe sobre a particiapação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Esses princípios colocam a saúde como 

um direito universal e reafirmam a equidade na assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie, o acesso universal aos serviços de saúde, a integralidade dos cuidados assistenciais, 

a preservação da autonomia das pessoas. Os princípios universais como justiça, liberdade, igualdade, 

solidariedade, benevolência, tolerância, respeito, participação, compromisso e cooperação são 

permanentemente reforçados pelos docentes nas atividades teóricas e praticas junto aos alunos.  

No exercício das atividades acadêmicas, o aluno exerce a autonomia para realizar ou negar 

determinadas práticas, em função de critérios éticos, legais, humanos, ecológicos e científicos e das 

necessidades da clientela. Essas práticas do cuidado e da gestão incluem, mas não restringem o 

cumprimento das recomendações do Código de Ética e Lei do Exercício Profissional vigentes para a 

Enfermagem e a garantia de confidencialidade e segurança de informações relativas à prática 

profissional, promovem e valorizam a solidariedade, a equidade, a responsabilidade social e ética. 

Aspectos relacionados à relação terapêutica entre enfermeiro-cliente-família são enfatizados durante todo 

o curso, embora sejam aprofundadas no contexto teórico pratico pela área de saúde mental. 

Concernente à ética profissional cabe destacar a relevância da disciplina “Ética em Enfermagem” 

que possui como estratégia de ensino aprendizagem a discussão de temas que apresentam diferentes 

olhares em relação aos aspectos éticos e legais na saúde da sociedade moderna e sua interface com a 

assistência de enfermagem. Para tanto, os alunos, orientados por um professor especialista da área 

realiza uma revisão da literatura sobre a temática estipulada, bem como os aspectos éticos e legais 

envolvidos. Após a busca bibliográfica, em forma de roda de conversa os alunos, o professor orientador e 

um especialista em ética em saúde realizam com toda a turma uma discussão sobre o tema em questão, 

abordando a assistência de enfermagem frente às questões éticas e legais. Durante todo esse processo, 

os alunos são estimulados a buscarem conteúdos, conceitos e novas estratégias previamente 

apreendidos. 

 

b) Gestão e prestação de serviços e cuidados 

Um dos elementos-chave para a efetividade do cuidado e da gestão em enfermagem consiste na 

tomada de decisões que garantam a integralidade, universalidade, equidade, resolubilidade, 

humanização e continuidade do cuidado nos diferentes níveis de atenção à saúde e necessidades de 

indivíduos, grupos, família e comunidade. A atenção em saúde desenvolvida por meio da sistematização 

da assistência de enfermagem (coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, planejamento, intervenção 

e avaliação) considera os protocolos nacionais e consensuais, tanto em atividades de prevenção de 

doenças como de promoção, proteção, manutenção, recuperação e reabilitação da saúde em todo ciclo 

vital, em unidades de saúde hospitalar, centros de saúde e domicílios. É a partir dessa perspectiva que o 

conjunto de disciplinas que constroem os conhecimentos relacionados ao cuidado de enfermagem é 

elaborado e conduzido, tendo o processo de enfermagem como eixo da sistematização da assistência de 
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enfermagem. Além disso, os programas educativos desenvolvidos pelos alunos, com diferentes 

estratégias metodológicas, visam à melhoria da qualidade de vida, a promoção de estilos de vida 

saudáveis e a participação comunitária na promoção da saúde. 

A administração do serviço de enfermagem e a gerência da assistência de enfermagem em 

diferentes instituições de saúde são focalizadas nas necessidades das pessoas envolvidas, embora seja 

predominante nos serviços de saúde ainda o modelo de gestão normativa. Durante o processo de 

ensino-aprendizagem, há ênfase na promoção de um ambiente de trabalho para uma prática segura, 

particularmente, no que se refere à biossegurança, segurança do trabalhador e controle de qualidade. 

Tanto nas atividades assistenciais quanto nas gerenciais são utilizadas tecnologias de informação e 

comunicação disponíveis. 

Aqui, observamos algumas fragilidades nas competências almejadas, tais como dificuldade de 

promover experiências aos alunos nas áreas de controle social; criação de rede de apoio; participação na 

política e na regulação de recursos humanos, materiais e infra-estrutura; análise de custo-efetividade. A 

discussão política não tem mobilizado docentes e alunos nos últimos anos. As iniciativas para melhorar 

esse panorama ainda são incipientes e dependentes da valorização individual, seja do docente, do aluno 

ou das pessoas envolvidas na prática do aluno. Todavia, essas iniciativas são reconhecidas como 

relevante o que nos leva a crer que gradativamente serão incorporadas ao projeto pedagógico, 

aproximando assim do padrão de excelência almejado para o enfermeiro formado na FEN. 

Destacam-se ainda no processo de formação dessa competência os conhecimentos técnicos, 

dos processos, normativos, procedimentos e de sistemas de gestão – capacidade analítica e de 

resolução de problemas. 

 

c) Desenvolvimento profissional 

O curso de graduação da FEN visa contribuir com o desenvolvimento profissional do aluno no 

que se refere à visão crítica e humanística do enfermeiro generalista. A pró atividade do aluno é 

estimulada e ocorre em múltiplas formas, com uma variada combinação de atividades formais 

(curriculares) e informais, como por exemplo, incentivo à participação em eventos científicos, campanhas 

nacionais e locais de atenção em saúde, projetos de extensão e pesquisa, trocas de experiências, 

leituras, discussões, estágios em outros municípios, estados e países, etc. 

Destaca-se nesse sentido, a obrigatoriedade de cumprimento de, no mínimo 100 horas ou 200 

horas extracurriculares, como exigência para integralização curricular, dependendo da opção do aluno 

para os cursos, respectivamente, de bacharelado ou bacharelado integrado a licenciatura. As 

experiências curriculares e extracurriculares realizadas em diferentes contextos, promovidas e/ou 

apoiadas pela Universidade, promovem o desenvolvimento das potencialidades cognitivas, afetivas e 

relacionais dos alunos; favorecem uma compreensão ampliada e integrada dos processos inerentes ao 

trabalho assistencial e de gestão; assim como oferecem oportunidades diversificadas de associação da 

teoria à prática. 
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Essas mesmas experiências envolvendo indivíduos e grupos distintos contribuem para melhor 

compreensão do ser humano, os modos de vida, as práticas em saúde que, por sua vez, permitem a 

tomada de decisões apropriadas e favorecem a identificação profissional. O aluno, diante de problemas 

reais, é incentivado a atualizar e aprimorar seus conhecimentos continuamente. O estímulo à 

investigação científica é um dos pontos fortes do currículo formal e informal da FEN. Desde sua entrada 

na universidade, o aluno é incentivado a gerar e buscar novos conhecimentos e, gradativamente, 

também se insere no processo de qualificação continuada dos trabalhadores de enfermagem. São 

oferecidas disciplinas sobre métodos de pesquisa e cada aluno desenvolve um Trabalho de Final de 

Curso (TCC), sendo responsável pelo desenho e execução de um projeto de pesquisa sob orientação de 

um docente. Esse trabalho é iniciado já no primeiro contato do aluno com o curso. 

No conjunto, o aluno é incentivado a enriquecer seu currículo formal individualmente, tornando-se 

mais autônomo, criativo, flexível, comprometido, autoconfiante e aprimora seu desempenho profissional. 

Quando da construção desse relatório, foi evidenciada pelos alunos que participaram a diversidade das 

oportunidades de buscar conhecimentos e melhorar seu desempenho fora das atividades formais. Os 

estudantes destacaram nesse aspecto, o exemplo do corpo docente a frente da coordenação de eventos 

científicos e atividades/projetos de extensão, na produção de conhecimento científico. Foi ainda 

considerado relevante por estes o alto índice de alunos que buscam pelo domínio de língua estrangeira, 

destacando-se o inglês e o espanhol.  

 Todavia, ainda encontramos fragilidades no exercício da busca, leitura crítica, desenvolvimento e 

incorporação de resultados de investigações epidemiológicas com alto nível de evidência. 

 

d) Integrante da Equipe de Saúde 

Os alunos do curso de graduação da FEN executam suas atividades práticas integrando as 

equipes de saúde intra e extra hospitalares que atendem diferentes populações em todo o ciclo vital dos 

diversos grupos etários. O trabalho em equipe, composto por pessoas com habilidades e conhecimentos 

diversos e complementares, propicia o surgimento de sinergia e otimização de resultados e, a 

participação nessas equipes propicia ao aluno desenvolver a capacidade de influenciar e conduzir 

pessoas para alcançar objetivos profissionais e sociais, além do respeito à hierarquia, o cooperativismo, 

a consciência de interdependência e o respeito às diferenças.  

O trabalho em grupos é incentivado em praticamente todas as disciplinas do curso e o 

aperfeiçoamento do corpo docente para utilização de metodologias ativas tem levado ao 

desenvolvimento de habilidades no trabalho coletivo, consequentemente, para o trabalho em equipe. 

Vale ressaltar na formação do aluno da FEN, o desenvolvimento de competências para o trabalho 

em equipe é, especificamente, tratado por disciplina intitulada “Tecnologia e coordenação de grupo na 

Saúde e Enfermagem” disponibilizada ao aluno no último ano do curso, ao mesmo tempo em que é 

exigida do mesmo a competência de gestão dos serviços nos estágios curriculares obrigatórios. Essa 

disciplina utiliza o Método de Educação de Laboratório para o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes na condução de grupos e equipes, sendo uma das únicas ofertadas no país com 
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essa finalidade específica, constatada por pesquisas realizadas pelo grupo que se dedica ao estudo e 

investigação desse tema em nossa instituição1. 

Nesse sentido, se destacam as atividades propostas por alunos e docentes em parceria com os 

serviços, que incluem planejamento, execução e avaliação de ações de educação em saúde, educação 

continuada, campanhas de saúde, atividades de controle de qualidade, além de vários projetos de 

extensão e pesquisa em que os alunos são vinculados e estimulados a participar. 

As relações interinstitucionais, decisões político-administrativas e capacidade de negociação são 

aspectos/atividades que nem todos os alunos executam sistematicamente. As dificuldades têm sido 

enfrentadas, gradativamente, na medida em que se busca e se conquista novos espaços, fruto do 

reconhecimento do trabalho realizado pelos docentes e alunos, em parceria com os serviços. 

 

Componente 2.2 Processo ensino-aprendizagem 

 

2.2.1. Organização pedagógica 

2.2.1.1. Estrutura curricular 

A estrutura curricular do curso de Enfermagem da FEN foi composta a partir das Diretrizes 

Nacionais, complementada pelas orientações do Regulamento Geral de Cursos da Universidade Federal 

de Goiás, e pela Unidade Acadêmica que agregou as especificidades locais de saúde e a perspectiva do 

próprio aluno. O Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG preconiza a existência de: matriz 

curricular, elenco de disciplinas com as respectivas ementas e cargas horárias dos núcleos comum, 

específico e livre. O RGCG ainda determina a verificação da aprendizagem, da frequência e do 

aproveitamento de disciplinas, bem como determina que os planos de disciplinas sejam aprovados pelo 

Conselho Diretor antes de cada início do período letivo.  

A estrutura curricular do Curso de Graduação em Enfermagem foi estabelecida na Resolução 

aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura da UFG (Res. CEPEC 831/2007), que 

define uma carga horária mínima de 4.359 horas para o Bacharelado em Enfermagem e 5.215 horas para 

a Licenciatura em Enfermagem (nesse último caso, o aluno deve cumprir carga horária do Bacharelado, 

acrescentando os conteúdos específicos da Licenciatura perfazendo um total de 5.215 horas), cumpridas 

em no mínimo 10 semestres (5 anos) e máximo 16 semestres letivos (8 anos), em qualquer um dos dois 

casos.  

As disciplinas são organizadas por semestre letivo (período), contemplando simultaneamente 

aquelas relativas às seguintes áreas do conhecimento: ciências biológicas, da saúde, humanas, sociais e 

da enfermagem. Quando pertinente, disciplinas afins (dentro de uma mesma subárea do conhecimento) 

                                                
1 a) Munari DB, Rocha BS, Nunes DS, Medeiros M. O ensino da temática de grupo nos cursos de graduação em enfermagem no 
Brasil. Revista Gaúcha de Enfermagem 2005; 26(2): 220 – 230.  b) Munari DB, Cruz RMM, Merjane TVB. A aplicação do modelo de 
educação de laboratório no processo de formação do enfermeiro. Revista Enfermagem (UERJ) 2005;13(2): 263 – 269. c)Munari DB, 
Rocha BS, Rosso CFW, Medeiros M, Barbosa MA, BezerraALQ. O modelo de educação de laboratório como estratégia de ensino 
na formação do enfermeiro: percepção dos egressos. Ciência, Cuidado e Saúde 2008; 7(1): 89 – 97.  
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são distribuídas ao longo do curso de acordo com a evolução do tema, estabelecendo eixos integradores 

que atendem objetivos comuns.  

As disciplinas do Núcleo Comum contemplam conteúdos comuns para a formação do 

profissional, com menor quantidade de aulas práticas; as disciplinas do Núcleo Específico dão 

especificidade à formação do profissional com alta carga horária de atividades práticas. A carga horária 

total, teórica e prática de todas as disciplinas do Núcleo Comum e as do Núcleo Específico, que são 

obrigatórias, encontram-se especificadas na Resolução nº. 831. As disciplinas do Núcleo Livre (5% da 

carga horária total do currículo) objetivam garantir liberdade ao aluno para ampliar sua formação, sendo 

composto por disciplinas eletivas por ele escolhidas. 

O aluno ainda deverá realizar Atividades Complementares, cuja carga horária deve totalizar um 

mínimo de 100 (cem) horas para efeito de integralização curricular, para o Específico da Profissão e de 

200 horas para Licenciatura em Enfermagem, observando-se a legislação emanada pelo Conselho 

Nacional de Educação. Estas atividades são compostas pelo conjunto de atividades acadêmicas 

(pesquisas, conferências, seminários, palestras, eventos científicos, cursos, atividades de extensão 

universitária e outras atividades científicas artísticas e culturais), sem vínculo empregatício, 

desenvolvidas à escolha do estudante durante o tempo disponível para a integralização curricular, que 

são validadas pela Coordenação do Curso.  

Além das disciplinas acima citadas, nos dois últimos períodos do curso de graduação, os alunos 

fazem estágios supervisionados. Nesses estágios, a ênfase é consolidar as experiências anteriores, 

integrando os conhecimentos teóricos e práticos, por meio de um trabalho que exige mais autonomia do 

aluno com efetiva participação dos enfermeiros do serviço de saúde no processo ensino-aprendizagem 

com vistas ao desenvolvimento profissional e supervisão do docente. A carga horária teórica e prática 

são especificadas em cada plano de disciplina, assim como os conteúdos, os cenários de aprendizagem, 

as estratégias de ensino, os critérios de avaliação, bibliografia básica e complementar. 

Cabe destacar que durante o estágio supervisionado III, os alunos são estimulados a realizarem 

suas atividades em outras instituições de saúde, inclusive fora do país por meio de projetos de 

mobilidade acadêmica com universidades parceiras da UFG. Tal estratégia tem sido bem avaliada pelos 

alunos, pois propicia vivenciar outras estratégias de cuidado com diferentes grupos sociais e em um 

contexto de saúde diferente da nossa região e/ou país; enriquecendo assim, seu aprendizado e 

possibilitando troca de tecnologias entre as instituições parceiras. 

 

2.2.1.2. Conteúdos 

Os conteúdos curriculares integram aspectos éticos, legais, científicos, técnicos e psicossociais, 

organizados a partir das áreas de conhecimento disciplinar pressupostos pelos critérios para a 

acreditação no sistema MERCOSUL (Áreas: Biológica, Humanística e de Enfermagem) e estão 

contemplados na Matriz Curricular e Ementas das disciplinas da Resolução nº. 831 e nos Planos de 

Disciplinas (Anexo-29). 
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2.2.1.3. Metodologias  

As metodologias incluem contato precoce dos alunos com a realidade de saúde local, atividades 

dentro e fora das salas de aulas, individuais e em grupos, com estratégias pedagógicas diversificadas, 

usando prioritariamente situações reais identificadas nos cenários de prática. 

O curso de Enfermagem tem se preocupado com a capacitação do corpo docente para aquisição 

de conhecimentos e habilidades para o uso de metodologias ativas, tendo como parte da programação 

das Semanas Pedagógicas, inclusive, trazer especialistas para a capacitação docente em diversos 

métodos de ensino, no processo avaliativo, entre outros.  

Algumas metodologias utilizadas têm sido bem sucedidas, tais como a problematização, o 

modelo de educação de laboratório, ensino pela pesquisa e enfermagem baseada em evidência.  

A problematização parte da realidade concreta das necessidades de saúde das pessoas, família 

e comunidade, identificando os pontos-chaves, teorizando, e, aplicando as soluções possíveis, 

permitindo, dessa forma, construção do conhecimento pelo aluno e transformação das práticas 

profissionais a partir da aplicação do conhecimento apreendido. Este método do ensino-aprendizagem 

aumenta a capacidade do graduando para pensar, refletir e tomar decisões na realidade da prática 

formando um profissional participativo, crítico, cooperativo e autônomo2. 

O modelo de Educação de Laboratório integra as dimensões cognitiva, emocional, atitudinal e 

comportamental do processo ensino aprendizagem, buscando sempre a correlação entre teoria e 

aplicação no cotidiano3. Para tanto, o professor utiliza o ciclo vivencial da aprendizagem que integra 

alguns elementos para conduzir o processo de aprendizado. Este se inicia a partir de uma vivência 

elaborada partindo de um dado da realidade dos alunos, seguida da análise ou processamento dessa 

vivência, onde os integrantes do grupo de alunos compartilham o que experimentaram durante a 

vivência, refletindo sobre seus sentimentos, reações e emoções diante do vivido3. 

Seguem nessa etapa discutindo sobre o nível participação de cada um e do grupo, avaliando os 

resultados alcançados. Na sequência se focaliza o quadro teórico que oferece embasamento a realidade 

analisada pelo grupo, indicando caminhos para a aquisição de conhecimentos, reflexões e comparações 

com aspectos reais do trabalho e da vida em geral. Por fim; a conexão ou aplicação fecha o ciclo teórico 

vivencial, pois é o momento em que cada participante busca a mudança, experimentando e testando 

novas formas de atuação na sua prática  

Já o ensino baseado na pesquisa, desenhado por Demo4 é um método que segue um roteiro 

teórico - prático de educar para pesquisa que segue os pressupostos: 1) convicção de que educar pela 

pesquisa é especificidade mais própria para educação escolar e acadêmica; 2) o reconhecimento de que 

o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e política é o cerne do processo de pesquisa; 3) a 

                                                
2 a) Berbel NAN. Metodologia da problematização: uma alternativa metodológica apropriada para o Ensino Superior. Semina: Ci. 
Soc./Hum. 16(2):9-19, 1995. Ed. Especial. b) DIAZ-BORDENAVE JD, PEREIRA AM. Estratégias de ensino - aprendizagem. 16ª ed. 
Petrópolis: Vozes, 1995. 
3 Moscovici F. Desenvolvimento interpessoal. 17ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
4 Demo P. Educar pela pesquisa. 4ª ed. Campinas: Autores Associados, 2000. 
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necessidade de fazer da pesquisa atitude cotidiana no professor e no aluno; 4) a definição de educação 

como processo de formação da competência histórica humana. 

Os cenários das atividades de ensino, de natureza teórica e teórico-práticas são realizadas na 

Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Educação, Faculdade de Nutrição, Faculdade de Ciências 

Sociais, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública e Instituto de Ciências Biológicas.  

As atividades de práticas clínicas são realizadas em Unidades da Rede Pública de Saúde 

municipal, estadual e federal, tais como: Unidades Básicas de Saúde do Município, de Goiânia, São Luís 

de Montes Belo e de Firminópolis. Ambulatórios Especializados da Rede Municipal (CRASPI – Centro de 

Referência para o Atendimento à Saúde da Pessoa Idosa), Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 

(SAMU), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital de 

Urgência de Goiânia (HUGO), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (setores de Clínica Médica, Cirúrgica, Maternidade, Pronto 

Socorro, Clínica de Doenças Tropicais; Central de Reprocessamento de Artigos, Centro Cirúrgico, Clínica 

Pediátrica, Ambulatórios de Especialidades, hemodiálise, hemodinâmica, endoscopia, CEROF), entre 

outros.  

Além desta rede, a FEN ainda conta para a realização de atividades de ensino clínico com 

Instituições de Saúde do tipo fundação: Centro de Reabilitação Dr. Henrique Santilo (serviço referência 

no atendimento de portadores de necessidades especiais, em especial ao lesado medular) e Associação 

de Combate ao Câncer de Goiás – Hospital Araújo Jorge (serviço de referência no tratamento do câncer). 

Em relação à licenciatura, as atividades práticas são realizadas nas escolas da educação básica e nas 

escolas de ensino profissionalizante em enfermagem do município de Goiânia. 

Somam-se a estas ainda as Organizações Não – Governamentais, como: Associação dos 

Ostomizados de Goiás e Organização das Voluntárias de Goiás – Condomínio Sagrada Família e 

Condomínio Vila Vida. 

Nas atividades de ensino teórico a relação professor aluno é diversificada, em função das 

características da metodologia utilizada e da especificidade da atividade, podendo variar de 6 a 50 

alunos. Nas atividades de prática clínica a relação é em torno de 3 a 10 alunos, dependendo do local de 

realização das atividades e das características dos usuários.  Em estágio supervisionado, a relação 

professor-aluno é de 1 a 4, dependendo da disponibilidade dos campos e da demanda de alunos pelo 

serviço. 

Outras atividades práticas, não ligadas à prática clínica, mas sim à dimensão de atitude de 

responsabilidade e participação social, são realizadas em cenários como: Associação Brasileira de 

Enfermagem – Seção Goiás; Conselho Regional de Enfermagem – GO; Conselho Municipal de Saúde e 

Conselho Estadual de Saúde. 

Outros cenários podem ser utilizados, na medida em que a FEN visualize a possibilidade de 

contribuição no processo ensino-aprendizagem e integração ensino-serviço mediante convênio. 

A escolha dos cenários de prática e dos estágios corresponde aos reais campos de atuação do 

enfermeiro na área específica de cada disciplina, procurando conciliar objetivos de modo interdisciplinar. 
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As aulas práticas e estágios são realizados com supervisão direta e indireta, respectivamente, e 

desenvolvidos em diferentes tipos de serviços intra e extra hospitalares e níveis de atenção à saúde. Os 

alunos são incentivados a participar de projetos de pesquisa e de extensão universitária como forma de 

adicionar novos conhecimentos e experiências à formação profissional, como citado anteriormente. 

Destaca-se ainda nos cenários de prática um estágio fora do município em regime de internato 

durante os Estágios Curriculares Obrigatórios, para alunos do último ano, em municípios do interior do 

Estado, os quais são considerados pelos alunos como oportunidade única no processo de formação. 

Esses campos foram construídos ao longo dos anos, com participação do corpo docente em colaboração 

com outros cursos da área de saúde, que desenvolvem um projeto integrado de atenção ao município 

com os cursos de Medicina, Farmácia, Biomedicina e Odontologia, tendo a presença de alunos 

praticamente 12 meses no ano.   

Os alunos rotineiramente consultam a biblioteca da UFG e acessam periódicos especializados 

online, assinados pela UFG, para obter informações atualizadas. As atividades acadêmicas são 

diversificadas e organizadas para favorecer a articulação de conhecimentos de áreas de modo 

interdisciplinar5. Integração e interação de disciplinas ocorrem em várias modalidades ou graus de 

interdisciplinaridade, desde a simples justaposição de diversos olhares com comunicação de ideias até a 

integração de diversas perspectivas e interação entre docentes e discentes, resultando em 

enriquecimentos mútuos. 

Em algumas ocasiões ocorre a multidisciplinaridade6, mas a meta a curto prazo é, na medida do 

possível, realizar a interdisciplinaridade entre todas as disciplinas do mesmo semestre. Como forma de 

facilitar o acesso aos periódicos disponíveis on-line pela UFG, a FEN reestruturou a sala de informática 

com novos equipamentos e um monitor para acesso livre dos alunos, a partir do ano 2010. 

 

2.2.2. Sistema de Avaliação 

O sistema de avaliação dos alunos na UFG é padronizado pelo RGCG e se processa de forma 

sistemática, estabelecida no calendário de cada período letivo, e é realizado com base nos objetivos 

estabelecidos no PPC para a formação do perfil do enfermeiro egresso da FEN/UFG.   

A análise e a adequação do sistema de avaliação da aprendizagem são feitas por meio de 

discussões na Comissão de Ensino na ocasião da aprovação de cada Plano de Disciplina, antes de 

encaminhar o plano para aprovação no Conselho Diretor. A análise da Comissão de Ensino busca a 

coerência do perfil e competências estabelecidos na Resolução nº. 831 com os objetivos, conteúdos, 

estratégias e recursos de ensino e, critérios de avaliação propostos pelos professores de cada disciplina. 

Em geral são realizadas avaliações processuais que são traduzidas em notas conforme preconiza o 

RGCG-UFG.  
                                                
5 Interdisciplinaridade: aqui compreendida como a interação de conceitos, terminologias, procedimentos, dados ou conteúdos de 
disciplinas de distintas áreas ou subáreas do conhecimento, como, por exemplo, entre áreas do conhecimento distintas 
(enfermagem e filosofia, enfermagem e sociologia) ou entre subáreas e disciplinas afins (enfermagem em saúde coletiva e 
enfermagem pediátrica).  
6 Multidisciplinaridade aqui é entendida como a justaposição de conhecimentos. As disciplinas estão lado a lado, mas não há trocas 
entre as disciplinas, com conteúdos transmitidos separadamente pelos professores.  
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O Curso de Graduação em Enfermagem propõe que o aluno tenha conhecimento dos planos de 

ensino, desde os momentos iniciais do semestre letivo, para tanto os docentes de cada Disciplina devem 

entregar aos alunos o Plano da Disciplina, que explicita ementa, objetivo geral e específicos, conteúdos, 

estratégias de ensino, cronograma, critérios de avaliação do aluno e referência básica e complementar, 

no primeiro dia de aula. Neste momento devem ser discutidos com os alunos os objetivos, a forma de 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem e o processo de avaliação, incluindo critérios, instrumentos, 

procedimentos e formas de registro de seu desempenho, durante as situações de aprendizagem 

previstas e vivenciadas nos vários tipos de práticas acadêmicas no contexto do ensino, assistência, 

extensão e pesquisa em forma de aulas teóricas e práticas, estágios, projetos interdisciplinares, 

atividades complementares, elaboração de trabalho de conclusão de curso e outros.  

As avaliações formativas do processo de ensino-aprendizagem do aluno são realizadas por 

mecanismos de auto-avaliação e pelo professor. 

Com base nas determinações institucionais e coerentes com a proposta pedagógica apresentada 

no PPC, o sistema de avaliação da aprendizagem contempla a construção do conhecimento sob 

acompanhamento docente, conforme a natureza dos componentes curriculares. 

Os conhecimentos teóricos e práticos são avaliados sob várias perspectivas, por meio de 

avaliação individual do tipo descritiva, interpretativa e de múltipla escolha, estudos de caso, seminários, 

trabalhos escritos, atividades integradoras, organização e participação em eventos, contemplando os 

conteúdos ministrados em cada disciplina, no decorrer de cada período do curso e/ou em grupo 

incluindo, momentos de auto avaliação e hetero-avaliação. Nesta perspectiva, ambos os tipos de 

avaliação assumem um papel central nas atividades individuais e de trabalhos efetuados em grupo, 

assim como, na avaliação global das aprendizagens de cada disciplina. No final de cada disciplina, a 

avaliação somativa indica a atribuição da respectiva nota conforme regimento da UFG. 

Com o intuito de verificar avaliação do processo de ensino-aprendizagem ao final de cada 

avaliação e ou disciplina, as estratégias avaliativas aplicadas são discutidas individualmente e ou em 

grupo. As avaliações acontecem processualmente, em momentos em que professor e alunos dialogam, 

apontando os pontos positivos e negativos que ocorrem durante o processo, de maneira a contribuir para 

a construção do conhecimento e ao mesmo tempo auxiliar na tomada de decisão para a condução do 

processo de ensino e aprendizagem.  

Destaca-se também experiência mais recente de inclusão de profissionais dos serviços, nos 

quais os alunos fazem estágio, nos processos avaliativos. Nos estágios curriculares obrigatórios estes 

são previstos e reconhecidos como parte da nota final do aluno.   

Para a maior objetividade do acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas em 

ensino clínico e estágio supervisionado, o curso utiliza instrumentos próprios, elaborados com base nos 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer (adquirir instrumentos da compreensão), aprender a fazer 

(agir sobre o meio, competência técnica), aprender a viver juntos (participar e cooperar com os outros) e 

aprender a ser (desenvolvimento global do ser humano, decidir como agir nas diferentes circunstâncias 

da vida com autonomia, discernimento e responsabilidade) e nas competências e habilidades desejadas 



 
 

 

139 

para os futuros profissionais que estão descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Enfermagem referentes à Atenção a Saúde, Comunicação e Liderança, Educação em 

Saúde e Educação permanente, Administração e Gerenciamento e Tomada de decisão.  

Para cada um desses itens, as competências e habilidades foram dimensionadas considerando a 

progressão do aluno no curso. Ao conhecer o instrumento, o aluno toma ciência dos aspectos em que 

será avaliado, durante a realização das atividades em ensino clinico e estágio curricular. O instrumento, 

utilizado na íntegra no âmbito dos estágios supervisionados, encontra-se (Anexo-30) a este documento, 

podendo ser adaptado de acordo com a natureza das práticas clínicas. 

Estará habilitado a receber o certificado de Bacharelado em Enfermagem e Licenciatura em 

Enfermagem, o aluno que obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco) nas avaliações das 

disciplinas e no Trabalho Final de Curso. 

No sistema de avaliação também é prevista a avaliação do docente, feita como atividade 

sistemática e permanente, disponibilizada online para o aluno e publicada no portal da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento e Recursos Humanos. Esse processo integra parte das ações do PDI e do PGE em 

construção.  

 

Avaliação do projeto de curso e egressos 

O Curso de Graduação em Enfermagem utiliza estratégias para acompanhamento e avaliação do 

seu projeto com a finalidade de promover melhorias da qualidade do curso de Enfermagem e das 

atividades desenvolvidas nos projetos de ensino, pesquisa e extensão; e de identificar problemas, propor 

mudanças para atender as inovações exigidas pelo mercado de trabalho. 

Assim, a avaliação interna é realizada por meio de abordagens qualitativas (grupos focais, rodas 

de conversa, entrevistas) e quantitativas (questionários, médias dos alunos, número de 

ingressos/egressos) por meio de projetos de pesquisa de graduação e pós-graduação, de eventos 

(fórum, seminário, oficinas). Nesse contexto, o Centro Acadêmico Andrea Ribeiro dos Santos, da 

Faculdade de Enfermagem, também desempenha um relevante papel, uma vez que após discussão em 

suas reuniões ordinárias, os alunos representantes levam ao Conselho Diretor da Faculdade de 

Enfermagem, as suas reivindicações e participação no processo avaliativo, com direito de voz e voto, tal 

como todos os Conselheiros. 

No processo de avaliação da Faculdade e da Universidade (CPA) são priorizadas as abordagens 

participativas envolvendo a comunidade interna (professores, estudantes, funcionários) e externa 

(trabalhadores e gestores dos serviços de saúde, representantes de movimentos sociais). Ainda, é 

considerada a avaliação externa, realizada pelo Ministério da Educação no formato de avaliação 

institucional, do curso e ENADE. 

O acompanhamento dos egressos, apesar de não haver uma sistematização na Universidade, na 

FEN é realizado por meio de registro, enquetes e pesquisas de graduação e pós-graduação. 
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A Faculdade reconhece a importância da sensibilização dos diferentes segmentos envolvidos para 

a avaliação como instrumento de melhoria contínua da qualidade da formação de recursos humanos para 

a saúde e como estratégia para reconhecimento e valorização da excelência do curso junto à sociedade. 

Ainda, ao final de cada semestre, o ensino seja avaliado por meio de um instrumento emitido pela 

UFG que deve ser preenchido por estudantes selecionados aleatoriamente pelo sistema. Após avaliação 

e registro pela Comissão de Avaliação Docente da FEN os formulários impressos são encaminhados 

para os respectivos docentes. Mas no sistema de avaliação docente da UFG, os resultados ficam 

disponíveis para consulta do professor tão logo as informações sejam processadas pela Comissão de 

Avaliação Institucional (CAVI) da Pró-reitora de Desenvolvimento Institucional de Recursos Humanos 

(PRODIRH). 

 

Fragilidades do Processo Ensino-Aprendizagem 

A principal fragilidade encontrada no processo ensino-aprendizagem refere-se à avaliação 

sistemática do currículo, devido a sua complexidade e necessidade de alinhamento desta aos outros 

processos que a FEN tem sob sua responsabilidade. Outros aspectos desfavoráveis são as dificuldades 

encontradas para o estabelecimento de critérios para avaliação de competências ética e de 

desenvolvimento profissional, que vem sendo alvo de discussões entre os docentes e da Comissão de 

Ensino. 

Ações em andamento 

Existe discussões permanentes do currículo vigente realizadas pela Comissão de Ensino e pelo 

Núcleo Docente Estruturante, pois na FEN-UFG o processo de  avaliação curricular é contínuo e 

sistemático. Nesse sentido, tem-se mostrado importante um processo de capacitação docente para o uso 

de metodologias ativas, no sentido de dosar o seu uso frente à frequente solicitação do aluno ao 

professor para que este opte por outras modalidades, como aulas expositivas-dialogadas. 

 

2.3. Investigação e desenvolvimento tecnológico 

 

2.3.1. Promoção da investigação no âmbito da unidade 

No início da década de 80, a FEN iniciou um forte investimento na qualificação de seus docentes. 

Mais precisamente, a faculdade que contava apenas com professores especialistas na época e, 

atualmente (setembro de 2012), dentre 47 docentes em contrato efetivo, 62% são doutores e 38% são 

mestres. Vale lembrar que oito docentes estão em processo de doutoramento e dois em pós-DOC, visto 

que existe na instituição uma política de qualificação profissional. Todos os doutores (100%) e 45% dos 

mestres são contratados em regime de dedicação exclusiva, o que facilita a participação docente em 

atividades de pesquisas e extensão.  

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu aprovado em 2002 para o nível Mestrado e em 

2010 estendendo-se ao nível de doutorado foi também responsável pela expansão e consolidação da 

pesquisa no âmbito da FEN.  
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A convivência de alunos de graduação junto aos da pós-graduação stricto e lato sensu tem sido 

um aspecto importante de estímulo ao desenvolvimento de pesquisas. Desde que as atividades práticas 

dos alunos são desenvolvidas em serviços de saúde, é relativamente comum à parceria de docentes 

investigadores com profissionais dos serviços.  

De outro lado, da interação entre enfermeiro de serviço de saúde e docentes, resultam na 

contínua busca pela excelência com uma prática baseada na pesquisa. Ainda, obrigatoriedade dos 

alunos de graduação na produção de um Trabalho de Final de Curso (TCC) estimula a publicação e 

divulgação dos resultados obtidos. 

As atividades de pesquisa na FEN são desenvolvidas basicamente pelos oito núcleos de 

pesquisa, que são cadastrados no CNPq e são coordenados por docentes da FEN:  

• Núcleo de Prevenção e controle de infecções associadas a cuidados em saúde (NEPHI); 

• Núcleo de Pesquisa na Gestão de Grupos, Serviços e Formação de Recursos Humanos em 

Enfermagem e Saúde (NUPEGETS/RH); 

• Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids (NUCLAIDS); 

• Núcleo de Estudos em Paradigmas Assistenciais e Qualidade de Vida (NEPAQ); 

• Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em 

hepatites virais (NECAIH); 

• Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de Avaliação, Diagnóstico e Intervenção de 

Enfermagem e Saúde (NUTADIES); 

• Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, do Adolescente e da Criança (GESMAC);  

• Núcleo de Estudos em Pesquisa Qualitativa em Enfermagem e Saúde (NEQUASE); 

• Núcleo de Estudos em Gestão e Recursos Humanos em Saúde e Enfermagem (GERHSEn); 

• Núcleo de Estudos de Enfermagem na Gestão em Instituições de Saúde e Segurança do 

Paciente (NEGISP).  

 

Todos os núcleos de pesquisa contam com alunos de graduação bolsistas e, por vezes, 

voluntários, que propiciam o desenvolvimento do espírito investigativo, crítico, reflexivo e a capacidade de 

trabalho em equipe. Ainda, parte dos projetos de pesquisa estão articulados a projetos de extensão 

universitária. 

Considerando a influência do Programa de Pós Graduação e da produção dos Núcleos de 

Pesquisa na política de desenvolvimento da investigação da FEN, as linhas de pesquisa que orientam a 

produção do Programa também servem como norteadoras aos demais docentes que, como docente da 

Pós ou como membro dos núcleos e grupos de pesquisa. 

Por essa razão, as linhas de pesquisa apresentam estreita relação com o PPP do curso de 

Enfermagem e se refletem nos eixos que estruturam o ensino da graduação, tendo ainda forte influencia 

na sensibilização dos alunos para o desenvolvimento do espírito critico e investigativo. 

São elas: 
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1. Integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem, que reúne estudos relacionados às dimensões do 
processo saúde-doença e a integralidade do cuidar em Saúde e Enfermagem. 

2. Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas a cuidados em saúde e das 
doenças transmissíveis, que articulam os estudos sobre a prevenção, o controle, e a epidemiologia de 
infecções associadas aos cuidados em Saúde e Enfermagem e das doenças transmissíveis em 
diferentes grupos populacionais. 

3. Fundamentação teórica e desenvolvimento de tecnologias para a produção do conhecimento e 
para o cuidar em Saúde e Enfermagem, que agregam os estudos sobre fundamentação teórica e 
desenvolvimento de tecnologias que norteiam o saber e o fazer em Saúde e Enfermagem. 

4. Gestão e formação de recursos humanos para a integralidade do cuidar em Saúde e 
Enfermagem, cujo foco são os estudos sobre gestão e gerenciamento em serviços de saúde, formação e 
desenvolvimento de recursos humanos em Saúde e Enfermagem. 

 

2.3.2. Produção do conhecimento 

As atividades de pesquisa realizadas pelos alunos são voltadas para a enfermagem, para a 

educação e para a prática em saúde, coordenadas e orientadas por docentes majoritariamente da FEN. 

As disciplinas obrigatórias envolvidas diretamente na produção do TCC são: Metodologia Científica (1o 

período), TCC I (7o período) e TCC II (10o período).  

A maioria dos produtos dos alunos (90%) é proveniente de projetos vinculados aos núcleos de 

pesquisa. Cerca de 10% dos alunos de graduação contam com bolsas para o desenvolvimento dessas 

atividades, por meio de programas institucionais ou em parceria com agencias financiadoras. A limitação 

das fontes de financiamento reduz as possibilidades de estudos de maior porte. 

Os alunos, em geral, inserem-se em projetos de pesquisa dentro das áreas temáticas e linhas de 

pesquisa do docente orientador. Os docentes da FEN, de 2006 a meados de 2009, tiveram 329 produtos 

majoritariamente dentro das linhas de investigações desenvolvidas, em sua maior parte, pelos núcleos de 

pesquisas. Muitos alunos de graduação são co-autores desses produtos. Vale destacar o apoio dos 

órgãos nacionais e regionais de fomento à pesquisa, (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico – CNPq, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG e Fundação de 

Apoio à Pesquisa ligada à UFG – FUNAPE), incluindo a concessão de bolsas de iniciação científica.  

 

2.3.3. Estudantes envolvidos 

Considerando que todos os alunos de Enfermagem realizam seu Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) durante o curso de graduação e que estes são orientados e monitorados por docentes com 

qualificação (mestres e doutores), então 100% dos alunos desenvolvem pelo menos uma pesquisa 

durante sua vida acadêmica.  

Além disso, nos Núcleos de Pesquisa, as atividades de investigação envolvem alunos de 

graduação, de forma integrada com os da pós-graduação, sob a orientação de um ou mais 
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pesquisadores docentes. A estimativa é que os núcleos de pesquisa integrem cerca de 40% dos alunos 

do curso, uma vez que esses são bolsistas ou voluntários.  

A relação de proximidade entre pesquisa científica e graduação, entre programa de pós-

graduação e graduação também é trabalhada durante a atividade de mestrandos e doutorandos na 

disciplina de Estágio Docência. Cada aluno bolsista de mestrado ou doutorado tem como atividade 

obrigatória a realização do Estágio Docente que consiste na participação em pelo menos uma disciplina 

da graduação sob a orientação do professor responsável pela referida disciplina. 

2.3.4. Difusão de resultados 

Em geral, os alunos são incentivados a divulgar os resultados obtidos de seus trabalhos 

científicos e experiências práticas.  

Em toda a vida acadêmica cada aluno apresenta obrigatoriamente, pelo menos, dois trabalhos 

em eventos, uma vez que, na disciplina de Promoção da Saúde do segundo período, 100% dos alunos 

apresentam suas experiências com a comunidade na Mostra Parceria Ensino–Serviço–Comunidade 

(MOPESCO/UFG) e o seu TCC é apresentado na Mostra Cientifica e Cultural da FEN, que é um evento 

local, paralelo ao Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG (CONPEEX/UFG). Alguns núcleos 

de pesquisa também realizam seminários específicos para a divulgação de seus trabalhos à comunidade 

universitária local, regional e nacional. Outra estratégia de divulgação, que tem recebido grandes elogios 

por parte dos alunos e gestores da saúde e educação é a participação dos núcleos de pesquisa no 

evento anual intitulado “Espaço das Profissões”, explicitado anteriormente. 

Essa divulgação também é realizada em eventos científicos locais, regionais, nacionais e 

internacionais, ou seja, fora do âmbito da universidade, e parte é publicada em periódicos arbitrados. A 

UFG conta com serviços de apoio para participação em eventos para alunos que apresentam trabalhos, 

por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos e FUNAPE. 

 

2.4. Extensão, vinculação e cooperação. 

2.4.1. Atividades complementares, relação com a sociedade e difusão 

As atividades de extensão na FEN são coordenadas pela Comissão de Interação com a 

Sociedade (CIS), conforme as diretrizes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC/UFG). O objetivo 

da Comissão é estimular e organizar a execução de projetos, cursos e prestação de serviços à 

comunidade pelos professores, alunos e técnicos administrativos da unidade. Os projetos de extensão 

são propostos por docentes e os alunos e estes últimos podem ser contemplados com bolsa de 

extensão. 

As atividades de extensão, em geral, são relacionadas ou derivadas das atividades de ensino e 

por vezes a pesquisa, guardando estreita relação com a formação do aluno.  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura estabelece regras para a distribuição de bolsas de 

extensão, quais sejam: envolvimento de várias disciplinas/áreas, profissionais e setores da sociedade; 

integração com pesquisa; duração e frequência das ações; relevância para a comunidade (nº. de 
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pessoas, tema, etc.); coerência estrutural e plano do aluno. No ano de 2009, a FEN executou 38 projetos 

de extensão sob orientação docente, nos mais diferentes campos da enfermagem e de saúde. 

Adicionalmente, a FEN conta com o Programa de Educação Tutorial (PET), com participação de 

docentes e de discentes que promovem atividades de interação com a comunidade, que complementam 

e enriquecem a formação acadêmica. O Programa de Educação Tutorial (PET) está ativo desde 1995 

sob a tutoria de um docente da FEN. Este programa planeja e executa ações dirigidas à comunidade que 

tem como meta a interação ensino-pesquisa-extensão e os seguintes objetivos: desenvolver atividades 

acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante grupos de aprendizagem tutorial de 

natureza coletiva e interdisciplinar; estimular a formação de profissionais e docentes de elevada 

qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica; formular novas estratégias de desenvolvimento 

e modernização do ensino superior no país; estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional 

pautada pela ética, pela cidadania e pela função social da educação superior. 

Em 2009, a FEN estabeleceu parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Goiânia para 

o desenvolvimento do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-SAÚDE). Este programa 

objetiva promover a articulação ensino-serviço-comunidade e ensino-pesquisa-extensão no âmbito da 

Estratégia da Saúde da Família de Goiânia, mediante o trabalho multi e interdisciplinar entre os cursos da 

área da saúde da UFG e trabalhadores do SUS para o fortalecimento da atuação na atenção básica, em 

consonância com a política nacional de saúde.  

No ano de 2010, foi aprovado também pelo Ministério da Saúde, o Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde (PET Saúde / Vigilância em Saúde) igualmente em parceria com e Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia com o objetivo de promover a articulação ensino-serviço-comunidade e 

ensino-pesquisa-extensão no âmbito da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 

Goiânia, mediante os trabalhos multidisciplinar e interdisciplinar entre os cursos da área da saúde da 

UFG (enfermagem, medicina e nutrição) e trabalhadores do SUS para contribuir para a formação de 

profissionais de saúde com perfil adequado às necessidades políticas, teórico-metodológicas na área de 

vigilância em saúde. 

Ainda, desde 2010 temos projetos de extensão aprovados pelo Ministério da Educação, via Pró-

reitoria de Extensão Universitária (PROEXT) que estão vinculados à PROEC/UFG, com a participação de 

mais de 15 bolsistas, alunos de graduação. Outra atividade de cooperação com a sociedade é a atividade 

de solidariedade (Solidariza-FEN) que juntamente com o centro acadêmico, professores, técnicos 

administrativos e alunos realizam a arrecadação de roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis para 

serem doados às ONGs parceiras da FEN na realização de atividades práticas de nossos alunos. Parte 

dos alimentos arrecadados é proveniente do “Trote solidário” dos alunos ingressantes na FEN/UFG, 

sendo que os mesmos são estimulados a participarem da distribuição dos materiais arrecadados.  

Dentre as limitações nesse campo citamos a falta da sistematização da interação entre as 

atividades curriculares e as de extensão, assim como a carência de projetos de extensão que 

possibilitem a participação de maior número de alunos. 
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DIMENSÃO 3 – COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

3.1. COMPONENTE - ESTUDANTES  

 

3.1.1. POLÍTICAS DE INCORPORAÇÃO E INGRESSO 

O ingresso dos estudantes para todos os cursos de graduação da UFG, incluindo o de 

Enfermagem, ocorre por meio dos processos previstos no Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação e apresentados a seguir:  

• Processo seletivo; 

• Transferência facultativa; 

• Transferência obrigatória (ex-officio); 

• Portador de diploma de curso superior reconhecido e registrado pelo MEC; 

• Complementação de modalidade e/ou habilitação; 

• Reingresso 

• Convênio cultural através do Programa de Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G); 

• Convênios  

• Aluno visitante  

• Matrícula cortesia  

• Mudança de curso 

• Mudança de turno 

 

A maioria dos estudantes ingressa no curso de graduação em Enfermagem por meio do 

processo seletivo. Esse processo é de conhecimento público e segue os editais elaborados e 

divulgados pelo Centro de Seleção (CS) da UFG. Esse Centro de Seleção (CS) é o órgão 

encarregado da realização dos concursos vestibulares da UFG desde o ano de 1971. 

As informações acerca do processo seletivo para preenchimento das vagas de todos os 

cursos de graduação da UFG são disponibilizadas no site do Centro de Seleção da UFG e divulgadas 

na mídia local. O edital de seleção deixa claro todos os requisitos e as etapas de desenvolvimento do 

processo seletivo, realizado anualmente ou semestralmente, de acordo com cada curso de 

graduação. O curso de Enfermagem (Campus Goiânia) ocorre em regime integral e oferece, 

anualmente, 50 vagas no processo seletivo da UFG. 

No edital de seleção são disponibilizadas informações sobre como o estudante pode se 

orientar acerca do perfil do profissional a ser formado e as principais características de cada curso. 

Além disso, também direciona o estudante a informar-se sobre as bibliotecas da UFG, bem como a 

respeito da qualificação do quadro docente.  

O edital do processo seletivo para preenchimento das vagas dos cursos de graduação 

oferecidos pela UFG também prevê situações especiais para candidatos por meio do Programa de 

Inclusão “UFGInclui”. Esse programa foi criado no ano de 2008 e suas ações estão previstas na 

Resolução CONSUNI N°29/2008, a qual foi parcialmente modificada tendo em vista a legislação 
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brasileira (Lei 12.711/2012) sobre cotas nas universidades públicas federais aos estudantes de baixa 

renda provenientes de escolas públicas. 

Nesse programa o candidato poderá participar como estudante oriundo de escola pública ou 

como estudante negro oriundo de escola pública, ou como indígena, ou como negro quilombola. No 

edital do processo seletivo os candidatos são devidamente orientados acerca dos procedimentos 

específicos de cada categoria de participação no UFGInclui. Além disso, o processo seletivo prevê a 

possibilidade de isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que comprovem 

baixa renda e se inscrevam, segundo orientações de edital específico, para o recebimento do referido 

benefício. 

Na FEN em 2009 ingressaram 14 alunos do Programa UFGInclui, 11 em 2010 e 10 em 2011 

por este sistema de cotas.Abaixo apresentamos alguns quadros demonstrando o quantitativo de 

alunos ingressos no curso de graduação em enfermagem da FEN/UFG de 2005 a 2012. 

 

Número de alunos ingressos e matriculados na Faculdade de Enfermagem/UFG no anos 

de 2005 a 2012. Goiânia, 2012 

ANO INGRESSOS MATRICULADOS 

2005 50 248 

2006 51 248 

2007 51 258 

2008 52 250 

2009 57 241 

2010 50 246 

2011 50 244 

2012 50 240 

 
Número de alunos ingressantes na Faculdade de Enfermagem nos anos de 2005 a 2012, 

segundo a forma de ingresso. Goiânia, 2012 

Ano Processo 

seletivo 

Transferência 

entre IES 

Intercâmbio 

Internacional 

Programa de 

Mobilidade 

Estudantil 

Total 

2005 50 0 0 0 50 

2006 51 0 0 0 51 

2007 49 2 0 0 51 

2008 51 1 0 0 52 

2009 51 3 2 0 57 

2010 50 0 0 1 51 

2011 50 0 0 0 50 

2012 50 2 1 0 52 

Total 402 8 3 1 414 
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O acolhimento do aluno ingressante se dá pela recepção na FEN no primeiro dia de aula e a 

organização para que nas primeiras semanas ocorra a ambientação à vida acadêmica. Nessas 

primeiras semanas são dadas orientações sobre o curso, suas características, exigências, direitos e 

deveres dos estudantes, dentre outras informações. Além disso, docentes do primeiro período, 

especialmente da disciplina Introdução à Enfermagem promovem, por meio de diferentes estratégias, 

o contato dos ingressantes com egressos da FEN, profissionais atuantes nas diversas áreas do 

mercado de trabalho e entidades representativas da Enfermagem (conselhos, associações, 

sindicatos). 

Os alunos contam, desde o ingresso no curso, com a possibilidade de acessarem as 

informações sobre a vida acadêmica por meio do site da Pró-Reitoria de Graduação e do Portal do 

Aluno, onde pode ter acesso aos sistemas acadêmicos e a diretrizes que auxiliarão em sua trajetória. 

Além disso, a UFG disponibiliza aos estudantes, de forma online e impressa o Calendário Acadêmico 

Anual e o Guia do Estudante (Disponível em: http://www.prograd.ufg.br), o qual oportuniza o acesso a 

informações como histórico e estrutura organizacional da UFG, programas de assistência, bolsas e 

intercâmbio disponíveis para o estudante, além de normativas acadêmicas diversas. Além do Guia do 

Estudante referido anteriormente, a UFG disponibiliza aos alunos estrangeiros o Guia do Estudante 

Estrangeiro, disponível no portal da UFG em quatro versões diferentes: português, inglês, espanhol e 

francês. 

O site da FEN (http://www.fen.ufg.br) se constitui em um espaço para que o estudante 

adquira informações acerca do curso de graduação, incluindo a matriz curricular do curso de 

graduação em Enfermagem da UFG, a sugestão de fluxo curricular e o ementário das disciplinas. 

Além disso, a Coordenação de curso de Graduação juntamente com a Comissão de Ensino tem 

mantido atualizados e aprovados todos os planos de disciplina.  

O site da FEN também tem sido um espaço para divulgação das informações relacionadas 

aos Núcleos de Pesquisa, Calendário Acadêmico da UFG, atualizações sobre estágios e eventos 

promovidos pela referida unidade ou outras instituições parceiras. 

A FEN tem direcionado seus esforços para que o desenvolvimento do aluno durante o curso 

de graduação ocorra de forma satisfatória desde o processo de matrícula, onde representantes da 

Diretoria, Coordenação de Curso, Comissão de Ensino juntamente com outros professores e 

estudantes da referida faculdade fazem o acolhimento dos ingressantes no curso. 

No quadro abaixo apresentamos o perfil do aluno da FEN/UFG. 
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Perfil do aluno do Curso de graduação em Enfermagem da FEN/UFG, nos anos de 2005 a 2011, segundo sexo, estado civil, Idade e 

naturalidade. Goiânia, 2012 

Ano de 

Ingresso 

Nº de 

Matriculas 

Sexo Estado Civil Faixa de idade (em anos) Naturalidade 

Feminino Masculino Casado Solteiro 17 a 19 
20 a 

25 
> 25 > 30 Capital Interior 

Outro 

Estado 

             

2005 50 49 1 2 48 37 12 1 0 24 18 8 

2006 51 46 5 3 48 32 19 0 0 30 15 6 

2007 51 50 1 2 49 28 22 1 0 28 19 4 

2008 52 49 3 0 52 32 20 0 0 30 14 8 

2009 57 53 4 1 56 30 26 0 1 32 20 5 

2010 54 49 5 1 53 32 21 0 1 31 15 8 

2011 50 49 1 1 49 0 47 1 2 31 11 8 
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Ainda no que diz respeito à incorporação dos alunos na UFG, incluindo no curso de 

Enfermagem, considera-se importante mencionar a preocupação da UFG em colaborar com os 

estudantes do ensino médio na escolha da carreira profissional. Nesse sentido, a UFG 

promove, desde 2009, no Campus II, o “Espaço das Profissões da UFG”, uma oportunidade de 

encontro entre os estudantes do ensino médio, universitários e profissionais da UFG de 

diversas áreas do conhecimento. Este momento também possibilita ao aluno do ensino médio 

conhecer melhor todas as possibilidades em ensino, pesquisa e extensão oferecidas pela 

universidade. Essa estratégia foi formulada a partir das necessidades advindas do projeto 

“Conhecendo a UFG”, que se tratava de um projeto de visitas às instalações da UFG, com o 

objetivo de apresentar a Universidade aos estudantes do ensino médio. 

Em 2011, foram 249 escolas inscritas e cerca de 30 mil alunos de estabelecimentos de 

ensino públicos e particulares de Goiânia e do interior do estado de Goiás frequentaram as 62 

salas interativas e mais de 100 palestras espalhadas pelo Campus. Fotos do evento, notícias e 

detalhamento da participação dos alunos no website http://www.ufg.br/page.php?noticia=7449. 

A Faculdade de Enfermagem participa desta atividade, por meio de uma sala interativa 

com exposição de equipamentos, objetos, imagens, material didático específico da área de 

enfermagem, apresentados aos alunos de ensino médio por alunos e docentes. Neste 

momento os alunos podem conversar e tirar dúvidas sobre a área. O Diretor e o Coordenador 

de Curso participam de todas as atividades e ainda ministram uma mini-palestra sobre a 

profissão, em um auditório preparado para receber alunos que tem desejo de fazer 

enfermagem, mas ainda tem dúvidas sobre a profissão. É uma grande chance para conhecer 

os cursos de Graduação da UFG.  

Tendo o aluno cursado o curso de graduação em enfermagem de forma adequada com 

os regulamentos ele se capacita a receber o título de Enfermeiro, estando assim, habilitado a 

receber o certificado de Enfermeiro Específico da Profissão e de Licenciatura em Enfermagem., 

o aluno que obtiver média final igual ou superior ao valor regulamentado na UFG, nas 

avaliações das disciplinas. É ainda requisito para a conclusão do curso de graduação em 

enfermagem o desenvolvimento de um trabalho de final de curso em forma de pesquisa, cuja 

temática é escolhida pelo aluno de acordo com seu interesse.  

Segundo o RGCG (RGCG – artigos 7º, 37 e 38) a integralização curricular dar-se-á 

pela conclusão do currículo do curso. Os prazos máximos para integralização curricular são 

definidos nas resoluções dos cursos, observada a legislação em vigor. A integralização do 

currículo de cada curso, organizado segundo o que estabelece o Artigo 5º do RGCG, dará 

direito ao correspondente diploma.  

Estará apto à colação de grau o aluno que integralizar o currículo do curso em que está 

matriculado, conforme o que dispõe sua respectiva resolução. Cabe ao Coordenador do Curso 

verificar o cumprimento das disciplinas curriculares e atividades acadêmicas exigidas para a 

concessão do grau. 
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O Centro de Gestão Acadêmica (CGA) e Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

após a conferência do processo de integralização curricular, expedirá lista oficial dos 

concluintes aptos a colar grau. 

A solenidade de colação de grau, organizada de acordo com resolução aprovada pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC) será supervisionada pela direção 

da unidade acadêmica e presidida pelo reitor ou seu representante legal. O período oficial da 

colação de grau é definido em calendário acadêmico. É da responsabilidade do concluinte 

solicitar ao DAA/PROGRAD sua colação de grau em data especial. 

A Faculdade de Enfermagem - FEN tem se preocupado também com os mecanismos 

de acompanhamento, permanência e egresso de seus estudantes. No que se refere à relação 

ingresso/egresso no curso de Enfermagem da UFG, historicamente verifica-se uma evasão 

mínima de estudantes, sendo que a maioria finaliza o curso no tempo previsto, ou seja, no 

período de cinco anos.  

 

Número de alunos concluintes no Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem 

da UFG, de 2001 a 2012. Goiânia, 2012 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 

53 47 46 47 47 50 46 49 39 46 50 46 

* Número previsto. 

 

Evolução da matrícula 

 Coorte 
ingresso 

2o ano 
2004 

3o 
2005 

4o 
2006 

5o 
2007 

6o  
2008 

7o  
2009 

8o  
2010 

9o  
2011 

10o 
2012 

2003 49 48 47 – – – – – – 

2004  50 47 46 46 – – – – 

2005   49 48 45 44 05 02 – 

2006    50 49 48 47 05 01 

2007     46 46 45 44 03 

2008      50 49 47 44 

2009       57 51 48 

2010        50 48 

2011         50 

 

Entre os anos 2000 e 2012 a média de graduados foi 46 alunos/ano. Considerando que 

a entrada no processo seletivo é de 50 estudantes, confirma-se a baixa evasão do referido 

curso. Vale ressaltar que as causas de evasão giram em torno de cinco motivos, isto é, 
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exclusão por não efetuar a matrícula (o mais frequente nos últimos cinco anos), desistência do 

curso, opção por outro curso, reprovação e, transferência para outra Instituição de Ensino 

Superior, o menos frequente. Na sequencia, alguns dados são apresentados sobre o número 

de alunos concluintes do Curso de Enfermagem na FEN-UFG, bem como sobre a evolução de 

matrícula. 

A FEN tem desenvolvido estratégias de acompanhamento de seus estudantes de 

forma individual e em grupos. Diferentes abordagens são direcionadas ao seguimento dos 

estudantes e normalmente são conduzidas pela Coordenação de Curso de Graduação, 

Coordenação de Períodos, Comissão de Ensino. Além disso, os professores, juntamente com o 

coordenador de curso, têm se preocupado com a condução de situações especiais que 

porventura aconteçam durante a vida acadêmica dos estudantes.  

Os alunos que apresentam algum problema durante o andamento do curso são 

identificados e acompanhados pelo docente, coordenador de disciplina ou coordenador de 

período. Caso mais grave são comunicados ao Coordenador de Curso que toma providências 

e busca estratégia para solução do problema junto ao aluno, família ou Pró-reitoria de 

graduação, conforme o tipo de problema identificado, de forma individualizada e humanizada. 

O acompanhamento dos estudantes ingressos na UFG, por meio do Programa de 

Inclusão UFGInclui, é direcionado por orientações institucionais estabelecidas na Resolução 

CONSUNI N°29/2008. Essa resolução menciona que é consenso o fato de que qualquer ação 

que favoreça o acesso de minorias na Universidade deve ser acompanhada de mecanismos 

consistentes de apoio à permanência, sejam aqueles relativos a aspectos econômico-

financeiros, sejam os referentes ao desempenho acadêmico mais especificamente.   

Nesse sentido, a coordenação de curso de graduação da FEN tem orientado os 

professores a considerarem o princípio da equidade no acompanhamento de alunos ingressos 

por meio do UFGInclui, entendendo que é preciso criar as condições para que esses 

estudantes vivenciem a vida universitária em sua plenitude, possibilitando a sua permanência 

até a conclusão do curso. 

A FEN tem a preocupação de formar seus profissionais com uma sólida base teórico-

prática que lhes permitam desenvolver habilidades e competências para atuar de forma 

dinâmica e crítica em um amplo contexto social, político e econômico.  

Aos estudantes do curso de graduação em Enfermagem da UFG é incentivada e 

oferecida à oportunidade de participação em atividades curriculares e extracurriculares 

direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, as quais são descritas a seguir: 

 

• PET – Programa de Educação Tutorial 

O PET é um programa do MEC/SESu/DEPEM, os grupos de integrantes do programa 

trabalham dentro das vertentes do ensino, pesquisa e extensão. Este Programa acadêmico é 

direcionado a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação. Este programa teve 

início na UFG no ano de 1994, quando foi criado o grupo PET do curso de Geografia. Em 1995 

foi criado o grupo PET do curso de Enfermagem e, posteriormente, os grupos dos cursos de 
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Engenharia de Alimentos (2006), Matemática e Nutrição (2007). Atualmente o Programa na 

UFG contempla aproximadamente 60 bolsistas. 

Na FEN o grupo PET, em 2011, possuía 12 bolsistas (dados que se mantem para 

2012) e dois voluntários, um professor tutor e professores que auxiliam em atividades 

específicas. O grupo desenvolve ações visando contemplar os objetivos do programa, ou seja, 

a melhoria do ensino de graduação, a formação acadêmica ampla do aluno, a 

interdisciplinaridade, a atuação coletiva e o planejamento e a execução, em grupos, sob tutoria, 

de um programa diversificado de atividades acadêmicas. A seleção de bolsistas é feita 

anualmente, segundo a necessidade de preenchimento de vagas que são disponibilizadas à 

medida que os estudantes concluem o curso de graduação em Enfermagem. O grupo elabora 

um edital contendo todos os requisitos e informações das etapas do processo de seleção e 

disponibiliza aos estudantes por meio do site, murais e divulgação direta em salas de aula. 

 

• PET Saúde – Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde 
Promover a articulação ensino-serviço-comunidade e ensino-pesquisa-extensão no 

âmbito da Estratégia da Saúde da Família, da Secretaria Municipal de Saúde – SMS de 

Goiânia, mediante o trabalho multidisciplinar e interdisciplinar entre os cursos da área da saúde 

da UFG e trabalhadores do SUS para a (re)orientação da atenção básica. 

O curso de Enfermagem da UFG participa do PET Saúde desde o ano de 2008. No 

ano de 2010 foram destinadas aos estudantes da FEN 18 vagas para monitores bolsistas e 18 

vagas para monitores voluntários, número que se manteve semelhante para o ano de 2011. O 

objetivo da monitoria estudantil visa o desenvolvimento de atividades de pesquisa e de 

iniciação ao trabalho, sob orientação do tutor (professor da UFG) e do preceptor (profissional 

da SMS), visando à produção e à disseminação de conhecimento relevante na Atenção Básica.  

Nesta mesma linha, no ano de 2010, também foi aprovado o PET-SAÚDE / Vigilância, 

para atuação no campo da vigilância em saúde, mantendo objetivos semelhantes. Foram 

destinadas aos estudantes da FEN, 8 vagas de bolsistas em 2010 e 11 vagas de bolsistas em 

2011 com dois  e três professores tutores da FEN e quatro e seis preceptores da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, respectivamente.  

Em 2011 deu-se início, também, o PET-Saúde Mental cuja meta básica é também 

promover a articulação ensino-serviço-comunidade e ensino-pesquisa-extensão no campo da 

Saúde Mental. Foram destinadas aos estudantes da FEN, seis vagas de bolsistas para 

2011/2012.   

No corrente ano de 2012 os Programas PET-Saúde foram unificados segundo Edital nº 

24 de 13/12/2011, com desenvolvimento das seguintes redes de atenção: Estratégia Saúde da 

Família, Rede de Urgências e Emergências, Vigilância e Promoção da Saúde, sendo 

destinadas 18 vagas de bolsistas para estudantes da FEN para 2012/2014 com participação de 

dois professores tutores da FEN.  

Todos esses programas tem parceria direta com a Secretaria Municipal de Saúde, 

configurando um trabalho multi e interdisciplinar entre os cursos da área da saúde da UFG 
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(enfermagem, medicina, nutrição, odontologia, educação física, biomedicina, farmácia) e 

trabalhadores do SUS para contribuir para a formação de profissionais de saúde com perfil 

adequado às necessidades políticas, teórico-metodológicas na área de saúde. 

 

• Programa de Bolsas de Monitoria 

Caracteriza-se como um processo educativo, cujas atividades se desenvolvem de forma 

conjunta por professores e alunos em perspectivas diversas.  Objetiva despertar no aluno, o 

interesse pela carreira docente e promover a consolidação de conhecimentos adquiridos 

mediante sua participação junto aos professores e alunos nas tarefas didáticas.  Para se 

candidatar à monitoria, o interessado deverá: ser aluno de graduação da UFG; comprovar 

aprovação na disciplina que pretende ser monitor com bom grau de aproveitamento; não ter 

sofrido sanção disciplinar. O programa é coordenado pela Comissão Permanente de Pessoal 

Docente (CPPD) e a supervisão do bolsista é realizada diretamente pelo professor 

coordenador da disciplina em que ele assume a monitoria. 

A distribuição das bolsas de monitoria às disciplinas do curso de graduação em 

Enfermagem é realizada pela coordenação de curso de graduação, em acordo com o corpo 

docente, seguindo critérios de interesse, necessidade da disciplina e número de bolsas 

disponíveis. A referida coordenação disponibiliza o edital no site da FEN/UFG, indicando o 

número de vagas por disciplina, os requisitos necessários aos candidatos e todas as 

orientações acerca das etapas do processo de seleção dos monitores. Para o ano de 2011 

foram disponibilizadas aos estudantes da FEN 14 bolsas de monitoria para o primeiro semestre 

e o mesmo número para o segundo semestre. Para o ano de 2012 foram disponibilizadas aos 

estudantes da FEN 14 bolsas de monitoria para o primeiro semestre e o mesmo número para o 

segundo semestre. 

 

• Pesquisa e Iniciação Científica  

A pesquisa na FEN é estruturada em Redes e Núcleos de Pesquisa, onde as 

atividades de investigação envolvem alunos de graduação de forma integrada com os da pós-

graduação, sob a orientação de um ou mais pesquisadores docentes. Os temas de 

investigação são desenvolvidos na área de domínio dos docentes, que, assim, produzem um 

ciclo de criação-recriação do conhecimento, retroalimentando o ensino impactando na práxis.  

A inserção do aluno na pesquisa inicia-se no primeiro período, onde os alunos são 

estimulados a realizarem projetos de pesquisa, dentro da disciplina de metodologia da 

pesquisa. O contato precoce do aluno com o universo da investigação científica favorece o 

despertar destes para uma aproximação espontânea junto aos grupos de pesquisa da FEN, 

espaços que, no decorrer do curso, oferecem oportunidades de envolvimento em projetos de 

pesquisa. 

Ao longo do curso são realizados recrutamentos, de forma aberta considerando-se a 

vocação dos alunos, disponibilidade dos orientadores e projetos em execução. Nesses projetos 

são incluídos alunos, nas modalidades PIBIC (Programa Institucional de bolsas de iniciação 
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científica) ou PIVIC (Programa Institucional voluntário de iniciação científica), e voluntário em 

demais projetos que emergem das demandas do serviço e da comunidade. 

Nos projetos de pesquisa desenvolvidos pela FEN busca-se parceria com os serviços 

de saúde, envolvendo profissionais nas atividades previstas no estudo. Da interação 

enfermeiro de serviço de saúde - docente, resulta muitas vezes na identificação de problemas 

e objetos de pesquisa, necessários à prática profissional, os quais poderão se constituir em 

objetos de investigação pelos enfermeiros, alunos e professores da FEN. 

Os serviços de saúde, instituições de modo geral, a sociedade civil organizada e os 

alunos de graduação trazem demandas para a FEN, de realização de atividades e projetos de 

pesquisa, o que, na medida da disponibilidade dos docentes, e relevância dos temas para a 

formação profissional do enfermeiro e para mudanças na práxis, são devidamente acolhidas e 

desenvolvidas. 

Os resultados das pesquisas produzidas pelos alunos e docentes da FEN geram 

produtos que são socializados com a sociedade acadêmica por meio da sua publicação em 

periódicos científicos nacionais e internacionais.  

Estes resultados são também divulgados em eventos científicos da área apresentados 

pelos alunos e docentes, em âmbito local, regional, nacional e internacional. Os produtos das 

pesquisas da FEN têm sua qualidade reconhecida por meio de constantes premiações em 

eventos científicos, bem como de sua apresentação em forma de resumos ou de trabalhos 

completos publicados em anais de eventos locais, nacionais e internacionais.  

Além disso, a FEN publica desde 1999 um periódico científico “Revista Eletrônica de 

Enfermagem” (ISSN 15181944), disponível, exclusivamente, por meio eletrônico, de forma 

gratuita e de acesso livre, que é indexado em bases de dados de âmbito nacional e 

internacional.  

O quadro abaixo apresenta o número de alunos do curso de graduação da FEN/UFG 

inseridos em Programa de Iniciação Científica, nas modalidades PIBIC/PIVIC e IC/CNPq, entre 

os períodos de 2007 a 2012. 

 

 

Número de alunos do Curso de Graduação da Faculdade de Enfermagem da UFG 

inseridos em Programas de Iniciação Científica, de 2007 a 2012. Goiânia, 2012 

Programa  Período 

2007/2008 

Período 

2008/2009 

Período 

2009/2010 

Período 

2010/2011 

Período 

2011/2012 

PIBIC 13 16 14 14 18 

PIVIC 9 17 23 25 30 

IC/CNPq 0 1 0 0 0 

TOTAL 22 34 47 39 48 
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• Ações de Extensão 

 

A interação ensino-serviço-pesquisa-extensão é uma política da FEN, em conformidade 

com os regulamentos da UFG. Embora estas atividades sejam distintas são compreendidas 

como interdependentes. As atividades de extensão envolvem os alunos de graduação e pós-

graduação, considerando o período de formação, com a finalidade de realização segura das 

ações, tanto para a comunidade como para o aluno.  

As atividades de extensão são compreendidas como a participação da Universidade na 

comunidade com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento social e com o aprendizado 

dos alunos que as executam. Estas vivências contribuem para sua formação profissional, uma 

vez que os alunos se inserem na realidade social de saúde criando e fortalecendo vínculos 

com a comunidade, o que resulta na concretização do aprendizado técnico e científico.  

Uma vez inseridos na realidade social, os alunos podem identificar as necessidades da 

comunidade, buscando articular o conhecimento científico com o conhecimento popular para a 

construção coletiva de soluções para os problemas identificados. Além disto, os docentes 

envolvidos nos projetos de extensão desenvolvem atividades na sua área de saber, 

geralmente, a mesma onde atua no ensino e na pesquisa.  

Desta forma, re-cria o conhecimento, identifica problemas e objetos de pesquisa, o que 

transforma o ensino e contribui para a articulação entre os cenários da realidade de saúde e a 

produção do conhecimento. A FEN possui vários projetos de extensão em diferentes áreas da 

enfermagem e também participa de projetos de extensão de outras unidades, buscando 

parcerias inter e multidisciplinares.  

Os projetos de extensão da FEN emergem das redes e núcleos de pesquisa, ligas 

acadêmicas, projetos institucionais, bem como de demandas dos serviços e da comunidade. A 

participação dos alunos nos projetos de extensão pode ser: voluntária, por meio de bolsas, ou 

inserida em atividade curricular. 

No ano de 2009 a FEN cadastrou na Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEC e 

executou 38 (trinta e oito) atividades de extensão. Já no ano de 2010, a FEN, até o momento, 

enviou à PROEC (22) ações de extensão, dos quais 10 projetos foram contemplados com o 

Programa Bolsa de Extensão e Cultura (PROBEC) e quatro projetos com o Programa 

Voluntário de Extensão e Cultura (PROVEC).  Ainda neste mesmo ano, a FEN obteve 

aprovação de duas propostas no Programa de Extensão Universitária (PROEXT), edital nº05, 

MEC/SESu, 2010.  

O quadro abaixo apresenta o número de alunos do curso de graduação inseridos em 

projetos de extensão da FEN/UFG, nas modalidades de bolsista (PROBEC) ou voluntários 

(PROVEC), entre os períodos de 2008 a 2012. 
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Número de alunos do Curso de Graduação da Faculdade de Enfermagem da UFG 

inseridos em Programa de Extensão, de 2008 a 2012. Goiânia, 2012 

Ações de 

Extensão 
Período 2008/2009 

Período 

2009/2010 

Período 

2010/2011 

Período 

2011/2012 

PROBEC 09 09 10 08 

PROVEC 

Não havia o Programa 

de Voluntários de 

Extensão e Cultura. 

24 20 11 

TOTAL 09 33 30 18 

 

As ações de extensão desenvolvidas na FEN favorecem a integração dos 

conhecimentos teóricos com a realidade social, contribuindo assim, para a formação de 

enfermeiros comprometidos socialmente e com a consolidação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

 

• Programa de Bolsas de Licenciatura - PROLICEN 

O PROLICEN tem por objetivo incentivar a participação de discentes, em projetos de 

natureza institucional, que invistam em pesquisas sobre o ensino tanto nos cursos de 

licenciatura quanto nos ensinos fundamental e médio. O Programa é coordenado pela Pró-

reitoria de Graduação - PROGRAD. 
A Faculdade de Enfermagem, entre 2010 e 2012, contou com três bolsistas do curso de 

graduação inseridos no Programa de Bolsas de Licenciatura - PROLICEN.  

 

• Programa de Bolsas de Estágio 

Este programa tem por objetivo contribuir para a formação acadêmica dos estudantes, 

sendo instrumento de sua permanência na Universidade, possibilitando aos estudantes 

bolsistas oportunidade de vivenciarem a relação teoria-prática na área de sua formação. O 

critério principal para participação é que seja aluno de curso de graduação da UFG e que o 

estágio seja desenvolvido na área de sua formação acadêmica. O Programa é coordenado 

pela Pró-reitoria de Administração e Finanças - PROAD.  

O aluno da Faculdade de Enfermagem também é estimulado a participar do processo 

de avaliação do Projeto Político Pedagógico. Uma das estratégias utilizadas tem sido a 

realização de FORUNS DE DISCUSSÕES SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE 
ENFERMAGEM, com a participação de discentes e docentes. 

O Fórum, realizado em 2009, foi organizado em três etapas de trabalho, sendo a 

primeira de aquecimento da comunidade acadêmica e divulgação de conhecimento sobre 

questões de avaliação institucional e curricular. A segunda de discussão em grupos com o 

objetivo de discutir aspectos relativos ao currículo do curso de Enfermagem e a terceira de 

discussão em plenária. 
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O objetivo das atividades realizadas foi promover reflexão e compartilhamento de 

aspectos relacionados ao processo de avaliação da formação acadêmica, através da 

apresentação de temas pertinentes às políticas educacionais vigentes e discussões em grupo. 

Pretendeu-se também ampliar a visão do segmento acadêmico acerca do seu processo de 

formação. 

A Faculdade de Enfermagem tem a participação de cinco estudantes de enfermagem 

na vigência de contrato de estágio de 2011/2012. 

 

3.1.2. POLÍTICAS DE APOIO 

   

No que diz respeito às políticas de apoio e bem-estar direcionadas aos estudantes, a UFG tem 

desenvolvido diversas ações que possibilitam aos estudantes uma vida acadêmica mais digna 

durante todo período que permanecem no curso de graduação,  favorecendo, assim, sua 

conclusão.  

  Os estudantes do curso de Enfermagem da UFG têm se beneficiado das referidas 

ações, as quais são divulgadas desde o ingresso do acadêmico no primeiro ano de graduação. 

Os estudantes são orientados pelos professores e coordenador de curso a procurarem a Pró-

Reitoria de Assuntos da Comunidade Universitária – PROCOM, órgão responsável pela gestão 

da política social na UFG, para se informarem e participarem dos programas e serviços 

voltados à assistência estudantil, através de uma equipe qualificada de profissionais.  

A Divisão de Assistência Social busca propiciar melhores condições de estudo e 

vivência acadêmica aos estudantes de baixa renda. A UFG tem estabelecida na Resolução 

CONSUNI N° 29/2008  uma Política de permanência dos estudantes de baixa renda na UFG.  

Essa política de assistência ao estudante desempenha um papel fundamental na 

garantia de acesso às oportunidades de desenvolvimento acadêmico, constituindo-se em 

instrumento de democratização da educação superior. Dentre os programas citados na referida 

Resolução ressaltam-se os seguintes: 

• Programa de Bolsas Alimentação: tem como finalidade proporcionar aos estudantes do 

curso de graduação auxílio financeiro para custear alimentação nos Restaurantes 

Universitários (RUs). Após estar matriculado, o estudante dos cursos de graduação poderá 

solicitar essa bolsa. O Programa é coordenado pela Pró-reitoria de Assuntos da 

Comunidade Universitária (PROCOM). 

• Programa de Bolsa Permanência: tem por objetivo atender de forma efetiva a parcela 

dos estudantes, que em razão de suas condições socioeconômicas, possuem dificuldades 

de custear e garantir a permanência no curso, colaborando na manutenção desses 

estudantes na universidade, e assim, contribuir para a sua formação profissional. Também, 

favorece o desenvolvimento de atividades de natureza acadêmica, cultural, técnica e 

artística, possibilitando aos estudantes do programa o pleno exercício da vida universitária. 

O Programa é coordenado pela PROCOM.  
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• Creche: a creche é um espaço de educação infantil que atende crianças de zero a três 

anos e onze meses, filhos de trabalhadores (docentes, técnico-administrativos) e de 

estudantes. Está localizada no Campus II da UFG. As vagas ofertadas distribuem-se 

igualmente entre os três segmentos da comunidade universitária. O processo de inscrição 

e seleção é realizado no início de cada ano letivo. As atividades da creche são 

coordenadas pela PROCOM. 

• Moradia Estudantil: Goiânia possui quatro Casas de Estudante Universitário (CEU), três 

estão localizadas no Setor Universitário e uma no Setor Sul, disponibilizando 

aproximadamente 220 vagas. O Projeto de Moradia Estudantil tem por objetivo garantir a 

permanência do estudante de baixa renda na universidade. O processo de identificação de 

novos moradores se dá no início de cada ano letivo. São requisitos básicos: ser estudante 

de baixa renda; estar regularmente matriculado nos cursos de graduação; ser procedente 

de cidades do interior de Goiás ou de outros Estados ou do exterior. O Projeto é 

coordenado pela PROCOM. 

• Serviço Odontológico: atua na educação, prevenção e tratamento, com o objetivo 

promover a saúde bucal da comunidade universitária. O Serviço atende servidores, seus 

dependentes e estudantes da UFG, nas especialidades: clínica geral, endodontia, , cirurgia 

bucal, radiologia e prótese. O Serviço é coordenado pela PROCOM. 

• Programa Saudavelmente: consiste em vários projetos de assistência, de prevenção e 

capacitação na área de saúde mental (incluindo projetos referentes à dependência 

química). É dirigido a estudantes, docentes e técnicos administrativos da UFG. A equipe 

deste programa é multidisciplinar composta por médico, assistente social, psicólogo, arte 

terapeuta e musico terapeuta, que realizam atendimentos individuais, em grupo e 

acompanhamento familiar. O Programa é coordenado pela PROCOM. 

• Restaurante Universitário: A UFG conta com três restaurantes, sendo o RU-I localizado 

no Campus Colemar Natal e Silva, Praça Universitária, os outros dois, o RU-II e o 

Restaurante Executivo, localizados no Campus II. Dentro do projeto de melhoria da 

qualidade da refeição e de transformação do RU em campo de ensino, pesquisa e 

extensão, é desenvolvido o estágio curricular em Nutrição e outras áreas afins. O 

restaurante é coordenado pela PROCOM. 

• Programa de Concessão de Passagens para Alunos da Graduação: tem por objetivo 

conceder passagens terrestres para estudante de graduação para participarem de 

atividades científicas, culturais e políticas em âmbito nacional.  O Programa é coordenado 

pela PROCOM. 

A FEN/UFG estimula seus alunos a participarem das muitas oportunidades que a UFG 

oferece,  dentre as quais  a participação em atividades esportivas junto à comunidade 

universitária, técnicos administrativos e docentes, buscando a integração sociocultural entre os 

três segmentos na UFG. Também apoia a participação dos estudantes em eventos esportivos 

como jogos universitários e nos eventos esportivos estaduais e nacionais. Na FEN existe a 

Associação Atlética coordenada por alunos da enfermagem. 
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3.1.3 POLÍTICAS DE MOBILIDADE E INTERCÂMBIO 

 

 A UFG participa do Programa de Mobilidade Estudantil – PME. Esse programa trata-se 

de um convênio celebrado entre as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com vistas 

a propiciar aos estudantes da UFG, incluindo os alunos regularmente matriculados no curso de 

graduação em Enfermagem,  a possibilidade de estudar em outra IFES por um período de dois 

semestres letivos. 

O PME foi instituído pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior – ANDIFES e contempla alunos regularmente matriculados em cursos de 

graduação de IFES brasileiras que tenham integralizado todas as disciplinas de 1° e 2° 

semestres letivos do curso nas IFES de origem e, que tenham, no máximo, uma reprovação 

por período letivo. O aluno participante desse convênio tem vínculo temporário com a IFES 

receptora, dependendo, para isto, da disponibilidade de vaga e da possibilidade de matrícula 

nas disciplinas pretendidas.  

No site da PROGRAD/UFG estão disponibilizadas aos estudantes todas as 

informações relacionadas ao cronograma, instituições envolvidas e procedimentos para 

participação no PME.  

Além do PME, a UFG oferece também aos seus estudantes a oportunidade de 

participação no Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G). Segundo informações 

divulgadas pela PROGRAD/UFG poderá ser concedida, através do Programa Estudante-

Convênio de Graduação (PEC-G), a admissão na UFG a estudantes de países que mantêm 

acordos culturais com o Brasil.  

O PEC-G é uma atividade de cooperação com os países em desenvolvimento, na 

formação de recursos humanos. É disciplinado por protocolo firmado entre o Departamento de 

Cooperação Científica e Tecnológica (DCT), do Ministério das Relações Exteriores e a 

Secretaria de Educação Superior (SESu), do Ministério da Educação. 

As condições para o ingresso nessa modalidade de programa de mobilidade estudantil 

são as seguintes: ter sido selecionado pela Embaixada do Brasil no país de origem; possuir 

visto “temporário IV”; e ter nome relacionado na notificação de matrícula dos estudantes-

convênio selecionados para a UFG, encaminhada pela SESu/MEC. O estudante-convênio 

deverá submeter-se aos compromissos perante a legislação brasileira e aos contidos no 

Protocolo do PEC-G, assim como às exigências regimentais e estatutárias da UFG. 

 

3.2. COMPONENTE - GRADUADOS 

 

A política de acompanhamento dos alunos egressos ainda está em desenvolvimento, 

entretanto a FEN tem buscado ofertar oportunidades para que este aluno continue se 

qualificando. São ofertados cursos de pós-graduação stricto e lato sensu que tem em seu 

quadro de alunos vários egressos (59,2% do total de ingressantes) do Curso de Graduação 

desta Faculdade de Enfermagem. Os cursos predominantemente são de especialização em 
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Saúde da Família, haja vista a política do governo brasileiro que incentiva a qualificação de 

profissionais de saúde de forma a atender as demandas de ofertas de emprego do mercado de 

trabalho atual. 

No momento está sendo realizado o registro atualizado dos dados, enquetes e 

pesquisas de graduação e pós-graduação. Está em andamento um projeto para abertura de 

uma comunidade de ex-alunos da FEN/UFG, por meio do site da FEN, permitindo à FEN 

manter um cadastro atualizado de seus ex-alunos. Para os alunos esta estratégia pode ser 

uma oportunidade de manter-se atualizado em relação aos avanços na área de Enfermagem, 

além de manter ativo seu networking com outros profissionais da mesma área. 

O quadro abaixo apresenta a participação de ex-alunos da FENUFG em nosso 

Programa de Pós – Graduação em Enfermagem – nível Mestrado e Doutorado. 

 

Nível Mestrado 

Ano 
Alunos 

ingressantes 
Alunos egressos da 

FEN/UFG Titulados 
2003 11 4 0 
2004 11 7 5 
2005 11 4 9 
2006 13 5 12 
2007 15 6 11 
2008 17 13 13 
2009 19 14 15 
2010 23 18 13 
2011 18 15 19 
2012 26 18 17 
Total 138 86 (62,3%) 95 

 
 
   

Nível Doutorado 

  
Alunos 

ingressantes 
Alunos egressos da 

FEN/UFG Alunos egressos do PPGENF 
2010 6 2 5 
2011 7 5 6 
2012 9 6 7 
Total 22 13 (59,1%) 18 

 
Ainda em relação ao acompanhamento dos egressos foi realizado, em 2006, 

um projeto de pesquisa, que resultou em uma dissertação de mestrado (CARRIJO, C.I.S. et al., 

2006), o qual investigou 41 egressos do Curso de Graduação em Enfermagem da FEN/UFG, 

do ano de 2002. 

A pesquisa procurou analisar os fatores que determinaram a empregabilidade 

do grupo de egressos da FEN/UFG do ano de 2002.  
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Os resultados apontaram tratar-se de um grupo jovem, na faixa de 24 a 26 

anos, composto em sua grande maioria, por mulheres, solteiras, características predominantes 

na enfermagem. 

Os egressos pesquisados concluíram o curso no prazo de cinco anos. Durante 

o curso manifestaram preocupação com o seu autodesenvolvimento e durante a formação 

participaram de atividades extracurriculares como estágios voluntários, eventos diversos e 

projetos de pesquisa e extensão com docentes. 

Finalizado o curso, 50% dos egressos mudou-se de Goiânia por ter sido 

residência transitória em busca de empregos ou acompanhamento de cônjuge. 

O aprimoramento profissional foi uma preocupação manifestada por este grupo 

de egressos por meio de cursos de especialização já concluídos e stricto sensu em nível de 

mestrado em fase de conclusão. 

O principal mercado de trabalho para o Enfermeiro, conforme este grupo de 

egressos foi o Estado de Goiás, o período para inserção foi curto, de um a três meses, com 

predominância de disponibilidade na área pública, municipal no Programa de Saúde da 

Família. A faixa salarial foi variável, mas predomina aquela acima de nove salários mínimos 

(Salario Mínimo brasileiro em setembro 2012: R$640,00 – cerca de U$320.00). 

A inserção no mercado de trabalho gerou insegurança em alguns egressos 

pela complexidade, falta de atualização e por se sentirem despreparados em algumas áreas 

específicas da enfermagem. Entretanto, a maioria dos egressos pesquisados sentiu-se 

preparada, para atender as exigências do mercado de trabalho considerando como fatores 

determinantes a formação acadêmica recebida e o processo de educação continuada que 

colaboraram para assegurar a sua empregabilidade.  

Salientamos que o Curso de Graduação em Enfermagem da FEN/UFG é 

consolidado, reconhecido regionalmente e nacionalmente pelo diferencial de qualidade, 

demonstrada pela inserção da maioria dos egressos no mercado de trabalho, o modo eficiente 

que desempenham suas atividades profissionais na comunidade e busca de conhecimentos 

através da educação continuada, visando seu desenvolvimento e sucesso profissional. 

 

3.3. COMPONENTE – DOCENTES 
 

3.3.1. Qualificação, quantidade e dedicação 

 

A FEN possui um corpo acadêmico com avançado grau de formação, resultante da 

política de estímulo à titulação em níveis de pós-graduação. Do total de 51 docentes lotados na 

Faculdade de Enfermagem em 2010, 53% possuem grau de doutor, 43% de mestre. 

Uma análise feita com os docentes atuantes na FEN-UFG em 2011, considerando o 

regime de trabalho, a maioria (79%) era de dedicação exclusiva – 40 horas semanais e 21% 

em regime de 20 horas semanais (Figura 1). Neste cálculo não foram incluídos os professores 
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de contrato temporário (1 graduado e 1 mestre). No ano de 2012 o número de docentes 

diminuiu considerando a aposentadoria de 3 docentes, sendo uma com título de doutor e 

outras duas de mestre. Ao mesmo tempo, um dos docentes com título de mestre defendeu sua 

tese de doutorado e passou a ser contado na categoria “doutor”. Importante salientar que a 

FEN-UFG aguarda encaminhamentos para a contratação de novos docentes, o que garantirá o 

preenchimento do número de vagas disponíveis para esta unidade acadêmica da UFG. 

 

 

Número total de docentes segundo seu nível de formação acadêmica, FEN-UFG 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Graduado 2 2 2 1 2 

Mestre 23 21 22 21 18 

Doutor 25 27 27 28 30 

Total 50 50 51 50 47 

 

 

Uma análise da faixa etária dos docentes indicou predomínio de professores entre 41 e 

50 anos (35%), seguidos daqueles entre 51 e 60 anos (27%), 31 e 40 anos (17%) e 20 e 30 

anos (20,8%), respectivamente. A média de idade foi de 42 anos variando entre 23 e 59 anos. 

Não foram incluídos os professores temporários (Figura 2). 

 
Figura 2: Distribuição dos docentes da FEN/UFG de acordo com a idade. Goiânia, 2010 

 
Em relação às publicações em revistas científicas indexadas, publicações nacionais ou 

internacionais, com corpo editorial e em livros, pelos docentes da FEN, no período de 2009 a 

2011, o número que se apresenta é satisfatório, porém esforços estão sendo envidados no 

sentido de expandir as publicações para periódicos internacionais, devidamente reconhecidos 

20,8%&

17%&

35%&

27%&
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pela comunidade acadêmica e que sejam considerados de alto impacto pelo sistema de 

avaliação da Pós-graduação (MEC/CAPES). 

 
Número de publicações envolvendo docentes e alunos da FEN-UFG no triênio 2009-2011. 

Goiânia, 2012 
Descrição Total 

Número de publicações em revistas nacionais 221 
Número de publicações em revistas internacionais 60 
Número de participações em livros 3 
Número de livros completos 1 

 

 
Na sequencia apresentamos um quadro que contém outras informações detalhadas do 

corpo docente da FEN-UFG para o ano de 2011. 

 

NOME DISCIPLINA TITULAÇÃO1 HIERARQUIA 
NA CARREIRA JORNADA2 

Adélia Yaeko Kyosen 
Nakatani 

Abordagem do processo 
de ensino (PPG) 
Estágio supervisionado 
em Licenciatura I, II e III 
(G) 
Estágio supervisionado 
em enfermagem III (G) 

Atenção à Saúde 
do Idoso (NL-G) 

D Professor 
Associado JC 

Ana Cláudia Afonso 
Valladares 

Arteterapia (NL-G) 
Enfermagem Psiquiátrica 
(G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Ana Elisa Bauer de 
Camargo Silva 

Estratégias para produção 
e divulgação do 
conhecimento científico I 
(PPG) 
Análise da construção do 
saber e do fazer em 
Enfermagem (PPG) 
Administração II (G) 
Administração de 
Medicamentos Injetáveis 
com Segurança (NL-G) 
Estágio supervisionado 
em enfermagem III (G) 

D 

Professor 
Adjunto I 

Vice-Diretor 
da Faculdade 

de 
Enfermagem 

JC 

Ana Karina Marques 
Salge 

Perspectivas para o 
cuidado de enfermagem 
na gestação de alto risco 
(PPG) 
Perspectivas para o 
cuidado de enfermagem 
em perinatologia (PPG) 

D 
(Pós-

doutorado) 

Professor 
Adjunto JC 
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Perspectivas para o 
cuidado ao binômino mãe-
filho na gestação, parto e 
puerpério (PPG); 
Enfermagem 
Neonatológica e 
Pediátrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III (G) 

Ana Lúcia Queiroz 
Bezerra 

Seminários de Pesquisa I 
(PPG) 
Gestão de pessoas nas 
organizações e a 
qualidade do cuidar (PPG) 
Administração I 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Ana Luiza Lima 
Sousa Vigilância em Saúde (G) D Professor 

Associado JC 

Ana Luiza Neto 
Junqueira 

Vigilância em Saúde (G) 
Administração de 
Medicamentos Injetáveis 
com Segurança (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Anaclara Ferreira 
Veiga Tipple 

Seminários de Pesquisa II 
(PPG) 
Análise crítica das 
medidas de proteção 
antitinfecciosa: anti-
sepsia, desinfecção e 
esterilização (PPG) 
Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 
Estágio supervisionado 
em enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Associado JC 

Ângela Alessandri 
Monteiro de Castro 

Tecnologia da Educação 
em Saúde (G) 
Educação para a Morte 
(NL- G) 
Espiritualidade no cuidado 
com o Paciente ( NL-G) 

M Professor 
Assistente JC 

Bárbara Souza Rocha 
Prática de Enfermagem 
em Saúde Coletiva (G) 
Promoção da Saúde (G) 

M 
(Doutoranda) 

Professor 
Assistente JC 

Camila Cardoso 
Caixeta 

Enfermagem Psiquiátrica 
(G) 
Saúde Mental (G) 

D Professor 
Adjunto JC 
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Carmen Luci 
Rodrigues Lopes 

Introdução à Enfermagem 
(G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Claci Fátima Weirich 
Rosso 

Perspectivas da gestão 
em serviços de saúde 
(PPG) 
Práticas de enfermagem 
em saúde coletiva (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Clarissa Irineu de 
Sousa Carrijo 

Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I e II (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Cleusa Alves Martins 

Análise crítica da saúde 
da mulher e as práticas de 
cuidado humanizado (G) 
Enfermagem Ginecológica 
e Obstétrica I e II (G) 
Projeto Rondon- 
elaboração de Proposta 
para 2011 (NL-G) 
Assistência Integral à 
Saúde da Mulher – análise 
de possibilidades e limites 
(NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Dálete Delalibera 
Corrêa de Faria Mota Enfermagem Cirúrgica D Professor 

Adjunto JC 

Denize Bouttelet 
Munari 

Estratégias para produção 
e divulgação do 
conhecimento científico I e 
II (PPG) 
Dinâmica das relações 
humanas (NL-G) 
Relações interpessoais no 
processo de cuidar em 
saúde (NL-G) 
Tópicos avançados de 
pesquisa (PPG) 
Análise crítica da 
utilização do grupo 
operativo no contexto da 
atenção em saúde (PPG) 
Técnica e coordenação de 
grupo no contexto da 
saúde (G) 

D Professor 
Titular JC 

Dulcelene de Sousa 
Melo 

Introdução à Enfermagem 
(G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 

M 
(Doutoranda) 

Professor 
Assistente MJ 
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Elizabeth Esperidião 

Estratégia de entrevista no 
contexto do cuidado e da 
pesquisa (PPG) 
Introdução à Enfermagem 
(G) 
Saúde Mental (G) 
A loucura na tela (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Flaviana Vieira 

Enfermagem Ginecológica 
e Obstétrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 

M 
(Doutoranda) 

Professor 
Assistente JC 

Heliny Carneiro 
Cunha Neves 

Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I (G) 
Centro de Material e 
Esterilização (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Hélio Galdino Júnior 
Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I e II (G) 

M 
(Doutorando) 

Professor 
Assistente JC 

Jacqueline Andréia 
Bernardes Leão 
Cordeiro 

Enfermagem Pediatríca e 
Neonatológica I e II (G) M Professor 

Assistente MJ 

Jacqueline Rodrigues 
de Lima 

Promoção da Saúde (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Janaina Guimarães 
Valadares 

Perspectivas para o cuidado 
em enfermagem ginecológica 
e obstétrica (PPG) 
Enfermagem Ginecológica 
e Obstétrica I e II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Juliana de Oliveira 
Roque e Lima 

Estágio II – Faculdade de 
Farmácia (G) M Professor 

Assistente MJ 

Karina Machado 
Siqueira 

Enfermagem Pediatríca e 
Neonatológica I e II (G); 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III 

M  
(Doutoranda) 

 

Professor 
Assistente JC 

Karina Suzuki 
Saúde Coletiva (G) 
Atendimento Pré-
hospitalar (G) 

M 
(Doutoranda) 

 

Professor 
Assistente JC 

Lílian Varanda 
Pereira 

Dor: aspectos conceituais e 
métodos psicofísicos de 
mensuração (PPG) 
Enfermagem Clínica (G) 
Estágio Supervisionado em 
Enfermagem II (G) 
Atenção à Saúde do Idoso 
(NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 
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Lizete Malagoni de 
Almeida Cavalcante 
Oliveira 

Gerenciamento de 
referências bibliográficas 
para redação de trabalhos 
científicos (PPG) 
Atendimento Pré-
hospitalar (G) 
Assistência de 
Enfermagem ao Paciente 
Crítico (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II (G) 

D Professor 
Associado JC 

Lucimeire Fermino 
Lemos 

Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I e II (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Marcelo Medeiros 

Abordagens qualitativas 
de pesquisa em saúde e 
enfermagem (PPG) 
Seminários de Pesquisa I 
(PPG) 
Análise de dados na 
pesquisa qualitativa em 
saúde e enfermagem 
(PPG) 
Ética e exercício da 
enfermagem (G) 
Filosofia e Enfermagem 
(G) 

D 

Professor 
Associado 
Diretor da 

Faculdade de 
Enfermagem 

JC 

Márcia Maria de 
Souza 

Enfermagem Hebiátrica 
(G) 
Estágio Supervisionado 
em Licenciatura I (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 

D  JC 

Marcos André de 
Matos 

Enfermagem Clínica (G) 
Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família II (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II (G) 
Atenção à Saúde do Idoso 
(NL-G) 

M Professor 
Assistente JC 

Maria Alves Barbosa 

O processo de construção 
da investigação científica 
(PPG) 
Avaliação da qualidade de 
vida e saúde (PPG) 
Metodologia Científica 
(PPG) 
Administração II (G) 

D 

Professor 
Adjunto 

Coordenador 
da Pòs – 

Graduação 
Lato Sensu 

JC 
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Maria Márcia Bachion 

Bioética (PPG) 
Tópicos avançados de 
pesquisa (PPG) 
Revisão Sistemática da 
Literatura (PPG) 
Perspectivas e desafios 
para enfermagem clínica 
(PPG) 
Bioética e ética em 
pesquisa (PPG) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III (G) 

D 

Professor 
Titular 

Coordenador 
da Pós- 

Graduação 
Strictu Sensu 

JC 

Marinésia Aparecida 
do Prado Palos 

Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 
Ética e exercício da 
Enfermagem (PPG) 
Estágio Supervisionado 
em Licenciatura II e III (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Michele Dias da Silva 
Oliveira 

Prática de Enfermagem 
em Saúde Coletiva (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 
Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família II (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Myrian Karla Ayres 
Veronez Peixoto 

Assistência de 
Enfermagem ao Paciente 
Crítico (G) 

L 
(Mestranda) 

Professor 
Auxiliar 

(Temporário) 
CH 

Nara Rúbia de Freitas 
Enfermagem Clínica (G) 
Promoção da Saúde (G) 

M Professor 
Auxiliar MJ 

Nilza Alves Marques 
de Almeida 

Enfermagem Ginecológica 
e Obstétrica I e II (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Priscila França 
Zanelatto 

Enfermagem em Doenças 
Infecciosas (G) 
Estágio II – Faculdade de 
Farmácia (G) 

M 
Professor 
Auxiliar 

(Temporário) 
CH 

Regiane Aparecida 
dos Santos Soares 
Santos Barreto 

Saúde Coletiva (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 

M 
(Doutoranda) 

Professor 
Assistente JC 

Ruth Minamisava Enfermagem Pediátrica e 
Neonatológica I e II (G) D Professor 

Adjunto JC 
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Sandra Maria Brunini 
de Souza 

Epidemiologia e 
Bioestatística (G) 
Enfermagem em Doenças 
Infecciosas (G) 
Trabalho de Conclusão de 
Curso I e II (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II e III (G) 
Uso do EPI INFO para 
análise de dados de pesquisa 
em Saúde (NL-G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Selma Rodrigues 
Alves Montefusco 

Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I e II (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Sheila Araujo Teles 

Seminários de Pesquisa II 
(PPG) 
Bases para pesquisa 
quantitativa em saúde (PPG) 
Epidemiologia e 
prevenção das infecções 
nosocomiais por 
patógenos veiculados pelo 
sangue (PPG) 
Risco biológico e 
Biossegurança (G) 
Epidemiologia e 
Bioestatística (G) 
Enfermagem em Doenças 
Infecciosas (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Silvana de Lima 
Vieira dos Santos 

Bases para o cuidar da 
saúde do Indivíduo e da 
Família I (G) 
Enfermagem Cirúrgica (G) 

M Professor 
Assistente JC 

Valéria Pagotto Prática de Enfermagem 
em Saúde Coletiva (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem I (G) 

M Professor 
Assistente MJ 

Virginia Visconde 
Brasil 

Análise da construção do 
saber e do fazer em 
Enfermagem (PPG) 
Avaliação da qualidade de 
vida e saúde (PPG) 
Atendimento Pré-
hospitalar (G) 
Assistência de 
Enfermagem ao Paciente 
Crítico (G) 
Estágio Supervisionado 
em Enfermagem II (G) 

D Professor 
Adjunto JC 

Notação a ser utilizada: 
(1) Doutor (D); Mestre (M); Especialista (E); Graduado (G) 
(2) Jornada Completa (JC); Meia Jornada (MJ); Contratados por hora (CH) 
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3.3.2. Seleção, promoção, aperfeiçoamento e avaliação 

 

O provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição de servidores públicos 

civis da União é regulamentado de acordo com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 que 

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais. Publicação Consolidada da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, determinada pelo Art.  13 da Lei Nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 

A Faculdade de Enfermagem reconhece a importância do desenvolvimento profissional 

do docente como um estímulo para o aperfeiçoamento da sua prática pedagógica na qual se 

associam o ensino, a pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, institucionalmente, esta participação está regulamentada e a pesquisa, 

a produção tecnológica e científica e a formação continuada são concebidas como atividades 

essenciais que integram o processo educacional institucional, uma vez que promove a 

construção do conhecimento pessoal e coletivo dos docentes e discentes, orientam tomadas 

de decisão com vistas à transformação social da Universidade Federal de Goiás.  

A qualificação docente da FEN contempla a expectativa e necessidades da 

universidade, considerando ainda as necessidades e tendências regionais e nacionais.  

A contratação de professores se realiza por processos seletivos públicos, são 

instruídos por meio de editais, que divulgam de forma transparente e completa todas as 

informações sobre os processos de seleção números de vagas. O ingresso na carreira docente 

na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás é regulado pela 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CONSUNI/CEPEC Nº 01/2007 (Reeditada com as alterações 

introduzidas pela Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2009) que Regulamenta o 

ingresso para a carreira de Magistério Superior na Universidade Federal de Goiás e Revoga a 

Resolução Conjunta CONSUNI/CEPEC Nº 01/2006. 

A progressão salarial do docente e funcionários administrativos da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás segue a determinação dos planos de carreira 

do Ensino Superior do Ministério da Educação Federal. O Regimento Interno Institucional da 

UFG estimula o crescimento profissional com elevação dos padrões de qualidade do ensino 

superior.  

A carreira de magistério superior esta estruturada em cinco classes: 

I - Titular; 

II - Associado; 

III - Adjunto; 

IV - Assistente; 

V - Auxiliar.  

Cada classe compreende quatro níveis, designados pelos números de I a IV, exceto a 

de Professor Titular, que possui um só nível.  
Na carreira de magistério superior haverá: avaliação de estágio probatório. Os 

integrantes da carreira do magistério superior da Universidade Federal de Goiás serão 
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submetidos a estagio probatório pelo período de trinta e seis meses a contar da data de sua 

entrada em exercício. O docente não aprovado no estágio probatório é exonerado.  

As avaliações parciais e a final, feitas pela Diretoria ou Chefia de Departamento, 

deverão ser fundamentadas na assiduidade, disciplina de trabalho, responsabilidade, 

organização, relacionamento com o corpo docente, técnico-administrativo e discente, 

confiabilidade, cooperação, racionalização, iniciativa, produtividade e coerência entre o Plano 

de Trabalho e as atividades realizadas. 

A RESOLUÇÃO - CONSUNI Nº 21/2009 é que dispõe sobre normas para avaliação de 

pessoal docente em relação ao estagio probatório e em relação à progressão funcional 

horizontal do magistério superior, 

A visão estratégica de desenvolvimento institucional favorece o crescente e a busca de 

excelência nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação com o objetivo de 

integrar ensino, pesquisa e extensão. 

A Faculdade de Enfermagem reconhece a importância do desenvolvimento profissional 

do docente como um estímulo para o aperfeiçoamento da sua prática pedagógica na qual se 

associam o ensino, a pesquisa e extensão. Nesse sentido, institucionalmente, esta participação 

está regulamentada e a pesquisa, a produção tecnológica e científica e a formação continuada 

são concebidas como atividades essenciais que integram o processo educacional institucional, 

uma vez que promove a construção do conhecimento pessoal e coletivo dos docentes e 

discentes, orientam tomadas de decisão com vistas à transformação social da Universidade 

Federal de Goiás.   

 

Qualificação e formação dos docentes 
A gestão de recursos humanos da FEN está baseada na premissa de que o 

desenvolvimento pessoal e profissional do corpo docente é estratégico para a instituição.  

Nesta prerrogativa partem ações de capacitação do quadro docente permanente 

permitindo o afastamento do trabalho e ainda oferece bolsas de extensão, especialização, 

mestrado e doutorado, auxilio para participações em eventos científicos nacionais e 

internacionais.  

A qualificação docente da FEN contempla a expectativa e necessidades da 

universidade, considerando ainda as necessidades e tendências regionais e nacionais. Visa 

favorecer a consolidação das linhas institucionais de pesquisa, dentro da flexibilização e 

distribuição adequada dos recursos recebidos de variadas fontes e a qualificação dos 

servidores direcionados aos interesses da instituição, no sentido de se firmar como um centro 

de produção e socialização do desenvolvimento da ciência e tecnologia no campo da 

Enfermagem na região Centro Oeste. 

Dessa maneira, frente à política nacional de qualificação e no contexto institucional de 

desenvolvimento de recursos humanos dedicados à pesquisa e à pós-graduação, a FEN se 

apresenta competitiva junto aos órgãos de fomento. Porém, na seleção e indicação de 

professores candidatos à pós-graduação, se considera as áreas prioritárias para o 
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desenvolvimento dos grupos e núcleos de pesquisa, em programas de excelência frente à 

avaliação da CAPES. 

O afastamento integral do docente é concedido aos servidores efetivos e aprovados em 

estágio probatório, os quais devem dedicar-se em tempo integral ao curso, sendo que a 

PRPPG avalia o desempenho pela análise dos relatórios semestrais e outros documentos. O 

afastamento ocorre atendendo a resolução específica da Ugarão é concedido o afastamento 

quando o professor se encontra matriculado em programa de pós-graduação da própria 

instituição - FEN ou UFG, nesse caso ocorre a aquiescência dos professores das disciplinas 

envolvidas, uma vez que eles deverão desenvolver as atividades da área sem prejuízos ao 

processo ensino aprendizagem. 

 

Situação atual da qualificação e formação dos docentes 

 Em relação ao mestrado, nove títulos foram obtidos na área de Enfermagem Médico-

Cirúrgica. Já as especializações foram realizadas em maior número em Metodologia de Ensino.  

No que diz respeito à distribuição dos professores segundo a formação e disciplinas 

ministradas, dentre os docentes mestres, 50% lecionam disciplinas em conformidade com sua 

formação e 50% fora da área. Já em relação aos doutores, 89,2% atuam na docência dentro da 

área de formação e 10,8% em outra área.A experiência profissional dos docentes no âmbito da 

assistência é variável 0 a 20 anos, com grande predomínio (n=28) de professores com 0 a 5 

anos de atuação no campo da prática. Na área de Saúde Pública, nove professores atuaram 

por 1 a 10 anos. Na área hospitalar, a experiência é de 1 a 20 anos de experiência, sendo a 

maioria com experiência entre cinco e 10 anos. 

Em relação à experiência na área acadêmica no magistério superior, entre os 48 

professores existe uma variação de 0 a mais de que 25 anos, com maior número de 

professores possuindo entre 0 e 5 anos (25%) e entre 11 e 15 anos (25%). A docência no 

ensino médio/profissionalizante entre os docentes é de 8,4% entre 1 e 5 anos e 2% entre 6 e 

10 anos. A distribuição de professores em relação às áreas de atuação: Saúde Coletiva possui 

o maior número de docentes (n=15) e de disciplinas (n=8), seguido de Enfermagem 

Fundamental (12 docentes e 5 disciplinas) e Enfermagem Médico-Cirúrgica (9 docentes e 4 

disciplinas). Enfermagem em Doenças Infecciosas foi a área com menor número de 

professores (n=3) e de disciplinas (n=1). 

Alguns professores atuam em mais de uma das áreas, além de disciplinas de estágio 

supervisionado. A distribuição dos docentes da FEN/UFG de acordo com o regime de trabalho 

e área de atuação mostra Enfermagem Fundamental com maior número de docentes sendo 

seis em regime de Dedicação Exclusiva e seis em regime de 20hs. As áreas de atuação com 

maior quantitativo de docentes com regime de 20hs: Saúde coletiva, Enfermagem em Doenças 

Infecciosas, Enfermagem Materno-Infantil, Prevenção e Controle das Infecções Associadas aos 

Cuidados em Saúde (IACS) e em Licenciatura. 
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Plano de Carreira Docente e Funcionários da Administração 

A admissão de professores se realiza a partir do processo seletivo público, segundo 

edital de números de vagas. A progressão salarial do docente e funcionários administrativos da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás segue a determinação dos 

planos de carreira do Ensino Superior do Ministério da Educação Federal. O Regimento Interno 

Institucional da UFG estimula o crescimento profissional com elevação dos padrões de 

qualidade do ensino superior. Essa visão estratégica de desenvolvimento institucional favorece 

o crescente e a busca de excelência nos cursos de graduação e nos programas de pós-

graduação com o objetivo de integrar ensino, pesquisa e extensão. 

 
3.3.3. Atualização permanente profissional e pedagógica 

Os mecanismos de formação dos docentes da UFG são os cursos de pós-graduação 

stricto sensu, cujo apoio institucional ocorre por meio de concessão de licenças e de bolsas de 

estudos. O apoio à formação pedagógica dos docentes ocorre mediante a participação nas 

semanas de planejamento, nas quais são ministradas palestras sobre temas como: Ensino-

aprendizagem, Metodologias de ensino, Avaliação, Elaboração de Planos de ensino, conforme 

a demanda das unidades acadêmicas. Nesse caso, a participação é de 100%, por se tratar de 

convocação.  

São realizados ainda, seminários e oficinas temáticas abordando assuntos como 

Integração Curricular, Interdisciplinaridade, Práxis Pedagógica, Casos de Ensino, 

Problematização, Aprendizagem Baseada em Problemas-PBL, Projetos de Intervenção como 

elemento formativo nos Estágios Curriculares, Projetos Políticos-Pedagógicos, dentre outros. 

Além disso, em 2006 foi instituído o Programa de Formação para a Docência no Ensino 

Superior, composto dos seguintes cursos e projeto:  

1) Curso: Docência no Ensino Superior/Estágio Probatório (60h), de caráter obrigatório;  

2) Curso: Docência no Ensino Superior/Formação Permanente (48h), de demanda espontânea; 

3)Curso: Docência no Ensino Superior/Professores Substitutos (32h), de demanda espontânea; 

4) Curso: Formação em Gestão Acadêmica (48h), de demanda espontânea, destinado a 

diretores, coordenadores, técnico-administrativos e o projeto: Seminários de Formação na 

Graduação da UFG (8h), que contempla discentes e docentes de todos os cursos e campi da 

instituição.  

No período de 2006 à 2011 participaram do Programa 738 professores dos quatro 

campi, 50,81% pertencem ao sexo feminino e 49,19%, ao masculino. Destes, 680 informaram 

sua maior titulação, sendo 58,97% doutores, 39,26% mestres, 1,18% especialistas e 0,59% 

graduados.Nesse sentido, todo o corpo docente da FEN-UFG ao ingressar na carreira docente 

participou dos cursos de Formação para a Docência no Ensino superior, independentemente 

do nível da carreira em que ingressou. Há também o constante estímulo para a qualificação em 

nível de pós-graduação, considerando que a própria unidade acadêmica possui cursos nos 

níveis de mestrado e doutorado. Os docentes que já possuem o título de doutorado são 

fortemente estimulados a avançarem seus estudos por meio de estágios pós-doutorais. No ano 

de 2011 havia um professor desenvolvendo seus estudos de pós-doutorado na Universidade 
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Federal do Triângulo Mineiro e, em 2012 uma docente na Universidade Federal Paulista. Para 

2012 ainda, há previsão de saída de mais uma docente para a Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto USP. Nesses casos, dependendo do tempo de afastamento do docente, há 

previsão de contratação de um professor substituto em regime temporário ou, ainda, são feitos 

ajustes internos de distribuição de carga horária entre os professores da respectiva disciplina.  

 

3.4. COMPONENTE – PESSOAL E APOIO 
A infraestrutura de pessoal consta de um quadro técnico-administrativo em quantidade 

e formação adequadas. A contratação de servidores se realiza por processo seletivo de 

concurso público conforme edital em conformidade à Lei nº 8.112/1990 e à Resolução 

CONSUNI-CEPEC 001/2007. 

 

3.4.1. A qualificação e formação do corpo técnico-administrativo 

A Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás conta com uma 

política de qualificação do quadro técnico-administrativo por meio de programas de 

desenvolvimento pessoal e profissional com ações de capacitação oferecidos pela própria 

Universidade, direcionadas a competências essenciais e condições de trabalho adequadas a 

função em consonância com padrões de qualidade exigidos pelo Ministério da Educação e com 

os objetivos estabelecidos no PDI. Essa política encontra-se regulamentada pela Lei nº 8.112, 

de 11 de dezembro de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais. Publicação Consolidada da Lei Nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo Art.  13 da Lei Nº9.527, de 10 de 

dezembro de 1997. 

 

Cargo Funções Quantidade de 
pessoal 

Qualificação 
profissional 

Dedicação (carga 
horária semanal) 

Assistente 
Administrativo 

Coordenador 
Administrativo 1 

Nível Superior (3 e 
1 em curso, 1 
Mestres e 1 
Mestranda) 

40 horas Secretaria 
Acadêmica e 
Revista Eletrônica 
de Enfermagem 

5 

Enfermeira 

Secretaria 
Acadêmica / 
Técnico de 
Laboratório 

2 Nível Superior 
(Mestrado) 40 horas 

Técnico de 
Enfermagem 

Técnico de 
Laboratório / Sala 
de Leitura 

2 
Superior (1 
completo e 1 em 
curso) 

40 horas 

Auxiliar de Nutrição Recepção Coord. 
Graduação 1 Fundamental 30 

Cozinheiro Recepção Direção 2 Fundamental 30 
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DIMENSÃO 4 - INFRAESTRUTURA. 

 

4.1 – COMPONENTE - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA:  

 

 4.1.1. Infraestrutura e Apoio docente 

Com edificação situada no Campus Colemar Natal e Silva da Universidade Federal de Goiás-

UFG (Campus I), o Curso de Enfermagem é desenvolvido, na sua maioria, na Faculdade de 

Enfermagem (FEN) que se insere na malha urbana do Setor Universitário, na Rua 227 Qd. 68 S/N da 

cidade de Goiânia – Goiás- Brasil. As atividades acadêmicas do Curso de Graduação em 

Enfermagem são desenvolvidas no prédio sede da FEN e nas dependências do Centro de Salas de 

Aulas D, Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP). As aulas práticas e estágios são realizados no Hospital das Clínicas da UFG e serviços da 

rede pública Municipal e Estadual de Saúde de Goiânia. 

O prédio sede da FEN foi construído com financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e Fundo de Apoio e Desenvolvimento Social, na década de 1990, para abrigar a 

Faculdade de Enfermagem e Nutrição, hoje desmembrada em duas unidades independentes (FEN e 

FANUT) como exposto anteriormente. Possui estrutura física rígida, com volumetria adaptada aos 

condicionantes topográficos e climáticos das duas unidades (blocos), com revestimentos duráveis e 

de fácil manutenção. Incorpora dispositivos bioclimáticos e de proteção: cobertura originalmente em 

telhas cerâmicas, hoje substituídas por telhas termo acústicas tipo sanduíche; para sombreamento, 

brises soleils horizontais corridos na fachada norte. Devido à adequação ao terreno foi possível a 

construção de rampas entre os pavimentos, de acordo com o padrão de acesso aos portadores de 

necessidades especiais para qualquer local do prédio. 

A área total do edifício foi concebida inicialmente em um único prédio de 2.870,74 m², sendo 

posteriormente, determinada uma ampliação com outro edifício ligado ao primeiro por meio de 

passarelas em ambos os pavimentos. Esta ampliação é de 783 m². A área está assim distribuída: 

Área total dos dois edifícios: 3.653,74 m²; área pertencente exclusivamente à Faculdade de 

Enfermagem: 1.329,20 m²; área comum às duas unidades (pátio, sanitários, circulações, auditório): 

580,60 m²; área de Centros Acadêmicos, cantina, casa de bombas etc.: 114,68m². 

O espaço físico da FEN-UFG é dividido de modo a atender às seguintes áreas: 

a) Administrativa (direção, secretaria administrativa, coordenação de curso de graduação e 

coordenações de pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu,  

b) Gabinetes de professores; 

c) Ensino, pesquisa e extensão (salas de aulas, laboratórios de ensino ),  

d) Sala de estudos, 

e) Núcleos de pesquisa e extensão,  

f) Revista Eletrônica de Enfermagem;  

g) Serviços de apoio (almoxarifado, copa, cozinha, sala da equipe de higienização, banheiros),  

h) Centro Acadêmico (área específica para uso de organização estudantil);  

i) Programa de Educação Tutorial. 
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j) Mini-auditório ( para 124 pessoas, com sistema áudio visual completo (computador, projetor 

multimídia, 4 caixas de som, 2 microfones), 01 mesa de porte grande, 01 mesa de porte 

pequeno) 

k) Hall de convivência (maiores detalhes adiante).  

 

Em sua maior parte, os espaços são climatizados, com dimensões e instalações 

adequadas às atividades de ensino e pesquisa.  

Existem instalações sanitárias destinadas, exclusivamente a alunos, bem como para 

professores e pessoal administrativo. O acesso e o uso dos espaços físicos por professores, alunos e 

funcionários da Faculdade de Enfermagem são livres no prédio da FEN, bem como nos demais que 

são utilizados pelo Curso de Enfermagem, desde que todos (professores, alunos e técnicos 

administrativos) estejam devidamente identificados, por meio de crachá institucional.  

 No prédio da FEN existe ainda um hall no piso térreo, onde são desenvolvidas atividades 

culturais e de lazer, como apresentações musicais, festas juninas, almoços e jantares de 

comemoração, apresentação de pôsteres em eventos científicos, atividades da mostra cultural anual. 

Neste mesmo espaço fica instalada uma cantina, que funciona permanentemente no período de 

aulas, embora a qualidade do seu serviço tenha sido considerada insatisfatória pela comunidade 

acadêmica nesse processo avaliativo.  

 Para almoço o aluno conta ainda com dois Restaurantes Universitários (RU), localizados nos 

Campus I e II. Um deles fica instalado a aproximadamente 200 metros de distância da FEN, 

oferecendo refeições diariamente a custos subsidiados pela Universidade. Vale destacar que os 

espaços específicos para alimentação nas diversas unidades acadêmicas como lanchonetes, 

cantinas e os RU na UFG como um todo são autorizados e inspecionados pela Vigilância Sanitária. 

Atualmente, em função de outra ampliação, idêntica a já existente, haverá, quando do término 

da obra, uma redistribuição do espaço físico entre as unidades da UFG Faculdade de Enfermagem e 

FANUT (Faculdade de Nutrição), aumentando espaço para acomodar salas de aula e os grupos de 

pesquisa da FEN. As salas de aula, em sua maioria, são preparadas para abrigar o número de alunos 

em cada período (50 alunos), existindo ainda espaços para pequenos grupos e um auditório para 124 

pessoas.   

Em fevereiro de 2011 foi concluída a construção no Campus I do “Centro de Aulas - D” da 

UFG para atender preferencialmente aos cursos oferecidos no Campus I, entre eles o de 

Enfermagem. Este Centro, distante 150 metros do prédio sede da FEN, é composto de salas de aulas 

para, no mínimo, 50 alunos cada e está sendo equipado com recursos multimídia para atender às 

demandas de aulas na graduação e na pós-graduação. 

 Na UFG existe espaço para realização de eventos culturais de grande porte, localizado no 

Campus II, denominado Centro de Eventos “Prof. Ricardo Bufáiçal”, com capacidade para cerca de 

4.000 pessoas. O local é destinado a eventos oficiais da UFG como as cerimônias de colação de grau 

de todos os cursos da universidade, e também para realização de eventos de ensino, pesquisa, 

extensão e cultura, desde que atendam aos requisitos estabelecidos por resolução específica. Este 

tem oferecido ao longo do ano programação variada com shows de artistas brasileiros e 
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internacionais, além de abrigar também grandes eventos científicos. Existem ainda espalhados pelos 

Campus I e II, Centros de Convivência, pátios e auditórios, não havendo áreas específicas para 

prática de esportes, o que se constitui uma fragilidade no âmbito institucional.   

 A política de manutenção de todas as instalações é realizada pelo Centro de Gestão do 

Espaço Físico da UFG (CEGEF), setor da Universidade Federal de Goiás responsável pelo 

planejamento, execução e manutenção das edificações da instituição. A manutenção preventiva é 

feita por meio de inspeções programadas e as demais necessidades identificadas fora desse 

processo, por meio de atendimento de ordens de serviço, que são solicitadas a qualquer tempo.  

Conforme dito anteriormente, em maiores detalhes, o espaço físico da FEN está distribuído 

da seguinte forma: 

 

I - Área Administrativa  

Direção: 

 1-Sala da Direção: ambiente climatizado, com banheiro privativo, mobiliário com estação de 

trabalho com computador exclusivo para a direção, sofá para 4 pessoas e 3 cadeiras estofadas, 

pontos telefônicos e de acesso à rede de comunicação, 1 telefone, 1 computador, 1 impressora 

multifuncional; 

 2-Coordenação Administrativa – bancada de trabalho, 2 cadeiras estofadas e cadeira 

estofada giratória, armários para arquivo de documentos, 1 telefone, 1 computador, 2 impressoras; 

 3-Recepção – da Direção e da Coordenação Administrativa, 1 computador, 1 fax, 1 telefone, 

1 mesa, 2 cadeiras, armários, escaninhos com pastas individuais para os professores; 

 4-Sala de apoio – pequeno espaço onde está instalado o sistema de monitoramento de 

segurança interna da unidade. 

Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem: 

1-Sala do Coordenador de Graduação em Enfermagem em ambiente climatizado, com 

estação de trabalho, computador com acesso a rede de comunicação internet, acesso telefônico. 

Conta com mesa oval, grande, para reuniões para dez pessoas e atendimento a professores e 

alunos. Há armários para guarda de materiais e documentos, 1 computador, 1 impressora; 

 2-Secretaria-equipada com estações de trabalho, ambiente climatizado, computadores com 

acesso a internet e aos sistemas de informação acadêmicos, pontos telefônicos, armários para 

guarda de material e documentos, 3 computadores, 2 impressoras. 

Coordenação da Pós-Graduação Stricto Sensu:  

1-Secretaria e Sala do Coordenador em ambiente conjugado, climatizado, destinada à 

Coordenação dos Cursos de Mestrado e Doutorado. Conta com bancada de trabalho, com 

computadores e impressoras para o uso do coordenador e do secretário dos cursos. Armários para 

guarda de material de escritório, arquivos de documentos.  

Coordenação da Pós-Graduação Lato Sensu: 

1-Secretaria e Sala do Coordenador em ambiente conjugado, climatizado, destinada à 

Coordenação dos Cursos de Especialização. Conta com bancadas de trabalho com computadores e 
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impressoras para o uso do coordenador e da secretaria dos cursos e bolsistas. Armários para guarda 

de material de escritório, arquivos de documentos.   

Na área administrativa, entre as secretarias da pós-graduação, existem banheiros privativos 

destinados a docentes e técnicos administrativos e uma copa com armários, bebedouro, geladeira e 

forno de micro ondas. 

II - Área de Atividades de Ensino  

Salas de aulas:  
As salas de aulas, em geral, têm capacidade para 50 alunos, são construídas em obediência às 

normas sanitárias, estão disponibilizadas nos dois prédios, sendo salas amplas, bem iluminadas, 

climatizadas, equipadas com recursos de multimídia, com acesso a internet, possuem armário para 

guarda de material didático, quadro de giz. São assim distribuídas: 

- Graduação: 4 salas de aula.  

Sala 1- 52,50m²,  

Sala 2- 51,98m² 

Sala Irmã Prisciliana- 59,56m² 

Sala Alzira Rezende- 59,72m² 

- Pós-graduação: uma sala de aula de 59,53m². 

Laboratórios de prática:  

1-Laboratório A - 25 cadeiras escolares e quadro de giz, com dimensão de 46,17m². 

2-Laboratório B – 25 cadeiras escolares, com pia, maca, quadro de giz, com dimensão de 

29,44m². 

3-Laboratório C* - Laboratório de simulação de intervenções de enfermagem, com dimensão 

de 54,14 m², subdividido em: 

a) Laboratório de Enfermagem Fundamental: montado com 4 leitos hospitalares, 

manequins, mesas de avaliação clínica, instrumentais variados para qualificação e 

treinamento de acadêmicos em tecnologias de avaliação da saúde de adultos e de 

intervenções de enfermagem.  

b) Laboratório Materno-Infantil: dispõe de leito hospitalar, mesa de exame ginecológico, 

pelve óssea feminina; pelve de simulação mecânica de parto composta por 2 fetos, uma 

placenta e um cordão umbilical; painel de acrílico do processo de desenvolvimento fetal, 

manequim do abdome gravídico com feto; 2 sonar Doppler, 2 estetoscópios de Pinard, e 

manequim de recém-nascidos, utilizados para treinamento e qualificação de acadêmicos em 

tecnologias de avaliação de saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal, do neonato, da 

criança e do adolescente. 

4- Laboratório D* - Laboratório de práticas especializadas: dispõe de cenário de UTI e de sala 

operatória, utilizados para treinamento e qualificação de acadêmicos em tecnologias de 

avaliação de saúde de pacientes críticos e no transoperatório. Com dimensão de 46,50m². 

*Os laboratórios C e D são comunicantes. 

Laboratórios de informática: acesso no piso 3, com 16 microcomputadores, com configuração 

satisfatória, que possibilitam o desenvolvimento de qualificação na área de utilização de softwares de 
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estatística e de gerenciamento de bancos de dados. Para o gerenciamento do laboratório a FEN 

conta com um monitor permanente, especialista na área de informática com carga horária de 6 horas, 

atendendo 250 alunos. Com dimensão de 45,79m². 

Sala de Estudos: sala de leitura e estudos, com 4 mesas redondas, 16 cadeiras que permitem 

trabalhos em grupo de alunos dos Cursos de graduação e pós-graduação. Possui acervo bibliográfico 

básico para o curso de graduação e ainda acervo de dissertações de mestrado, teses de doutorados, 

periódicos, textos, vídeos entre outros recursos específicos da área de saúde-enfermagem e afins. 

Conta com um computador e um ramal telefônico e tem um funcionário para atendimento aos 

acadêmicos. 

Sala do Pós-Graduando: sala organizada com duas bancadas de trabalho, em ambiente 

climatizado, com 9 computadores para uso dos alunos do Curso de Mestrado e Doutorado. 

Sala de Reuniões da Pós-Graduação: Espaço de uso misto entre atividades de ensino e para 

pequenas reuniões, organizado em ambiente climatizado, conta com uma mesa oval para 

acomodação de 20 pessoas, equipamento de multimídia e videoconferência. Neste local são 

realizadas pequenas reuniões, aulas com pequenos grupos, reuniões para diversos fins, inclusive 

aulas ou reuniões que exigem equipamento de videoconferência. 

 

III - Área dos Núcleos de Pesquisa e da Revista Eletrônica de Enfermagem 

Espaços dos Núcleos de pesquisa: Salas destinadas à instalação dos diversos Núcleos de 

Pesquisa, todas climatizadas, contam com estações de trabalhos, em média quatro computadores em 

cada uma delas, com armários para acomodação de material didático e de pesquisa, entre outros 

documentos. Os Núcleos de Pesquisa também mantêm acervo bibliográfico especializado, 

disponibilizado aos seus integrantes e demais acadêmicos. Possuem espaço próprio: 

GERHSEn -  Grupo de Estudos em Gestão e Recursos Humanos em Saúde e Enfermagem. 

NEPIH - Núcleo de Estudos e Pesquisa de Enfermagem em Prevenção e Controle de Infecções 

relacionadas à assistência à saúde. 

NEPAQ – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Paradigmas Assistenciais e Qualidade de Vida. 

NECAIH - Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos com ênfase 

em Hepatites Virais. 

NUCLAIDS - Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST/HIV/Aids. 

NUPEGS-RH - Núcleo de Pesquisa na Gestão de Grupos, Serviços e Formação de Recursos 

Humanos em Enfermagem e Saúde. 

NEPEGETS - Núcleo de Pesquisa em Enfermagem na Gestão, Desenvolvimento de Pessoas e 

da Tecnologia de Grupo no Contexto do Trabalho em Saúde.  

NEGISP - Núcleo de Estudos de Enfermagem em Gestão de Instituições de Saúde e Segurança 

do Paciente. 

NEQUASE - Núcleo de Estudos Qualitativos em Saúde e Enfermagem 

NUTADIES - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia de Avaliação, Diagnóstico e 

Intervenção de Enfermagem e Saúde. 

PET - Programa de Educação Tutorial 
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Sala da Revista Eletrônica: área destinada ao processo de editoração da Revista Eletrônica de 

Enfermagem (ISSN 1518-1944), organizada em duas estações de trabalho, com três 

computadores de última geração e armários para arquivo de documentos. 

 

IV - Área dos gabinetes de professores: 

É a área destinada à acomodação do corpo docente, organizada em 11 gabinetes ocupados em 

média por 4 professores. Todos são climatizados, equipados com mesas de trabalho individuais, 

computadores, impressora, armários individuais e em alguns, há mesa para atendimento de 

pequenos grupos de alunos. Estes espaços têm sido, ao longo dos últimos anos, readequados 

conforme recursos da unidade, para oferecer maior conforto, segurança e praticidade aos 

professores em suas atividades de planejamento de ensino, pesquisa, atendimento ao aluno etc. 

 

V - Área destinada a Serviços de Apoio 

1-Casa de bombas, 

2-Almoxarifado, 

3-Cozinha: apresenta dois ambientes, o primeiro ambiente possui uma mesa redonda com oito 

cadeiras, e o segundo possui uma geladeira, dois fogões, um armário com 12 compartimentos, 

uma pia e um bebedouro. 

4-Duas copas: 

Copa próxima as coordenações de pós-graduação com armários, bebedouro, geladeira e forno de 

micro ondas e uma pia. Copa próxima aos gabinetes dos professores com geladeira, bebedouro, 

quadro de avisos, mesa de café.  

5-Banheiros: Há banheiros para uso exclusivo dos funcionários Técnicos Administrativos e 

Docentes (2 masculinos e 2 femininos) e os banheiros para uso dos alunos, sendo 2 masculinos e 

2 femininos com 3 boxes cada, incluindo o destinado a usuários de cadeiras de rodas.  

6-Pátio (Hall de convivência) 

7-Lanchonete 

8-Sala do Centro Acadêmico: possui serviço de foto copiadora a toda a comunidade e 1 televisão, 

1 jogo de sofá, 1 armário de aço, 1 balcão e 1 estante restrito aos alunos. 

9-Sala Técnica - Climatizada, destinada ao abrigo do Sistema de Provedor de Internet e telefonia 

da unidade. 

10-Estacionamento: com 37 vagas de carro para as professoras da FEN e FANUT, 1 vaga para o 

diretor da FEN, 1vaga para o diretor da FANUT, 1 vaga para o vice-diretor da FEN, 1 vaga para o 

vice-diretor da FANUT, 16 Vagas para os alunos da FEN e FANUT. 
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4.2. COMPONENTE – BIBLIOTECA 

 

O Sistema de Bibliotecas (SiBi) da UFG. 

 No final da década de 80 um acordo da UFG com o Ministério da Educação possibilitou a 

construção de um prédio específico para a biblioteca no Campus Samambaia (Campus II). A 

mudança exigiu a divisão do acervo existente entre duas bibliotecas: - Biblioteca Central Prof. Alpheu 

da Veiga Jardim (BC), no Campus II, e Biblioteca Setorial do Campus I (BSCAMI) Praça Universitária.  

 Com a criação do Campus UFG no interior do Estado, foram surgindo novas bibliotecas 

setoriais, o que possibilitou a criação do Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/UFG), composto por 

sete unidades, sendo uma central e seis setoriais, a saber:  

 -Biblioteca Setorial do Campus I, (instalada provisoriamente aguardando a construção de 

prédio definitivo com 4000m² para atender novas demandas incluindo todo setor de informatização); 

 - Biblioteca Setorial de Centro de Estudos Aplicados em Educação; 

 - Biblioteca Setorial Campus Jataí; 

 - Biblioteca Setorial Campus Catalão; 

 - Biblioteca Setorial Faculdade de Letras e 

 - Biblioteca Setorial Campus Goiás. 

   Existe ainda um projeto de construção de outra setorial, no Campus II, entre as escolas de 

Agronomia e Veterinária, onde ficarão concentrados os acervos das áreas Agrárias.  

 O Sibi é órgão suplementar, subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PRPPG) que tem como missão: Apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão na UFG, com qualidade, 

rapidez e eficiência no atendimento, acompanhando as novas tecnologias de informação e as 

transformações sociais. E como visão, ser um centro de referência em informação local, nacional e 

internacional para colaborar no desenvolvimento intelectual e científico. 

 Além de exercer a função de Biblioteca Universitária, a Biblioteca Central assume também a 

Coordenação Técnica do Sibi/UFG, que tem como competências:  

 -propor e coordenar a implantação da Política de Informação Técnico-Científica da UFG, 

articulada às demais unidades gestoras de informação como arquivos e museus; 

 - estabelecer políticas, normas e procedimentos que visem a compatibilizar as atividades 

técnicas, a prestação de serviços aos usuários e o intercâmbio de informações entre as bibliotecas da 

UFG; 

 - planejar, acompanhar e avaliar os serviços de informação das Bibliotecas da UFG;  

 -promover e realizar programas de educação continuada para os recursos humanos do 

SIBI/UFG, com vistas à capacitação e aperfeiçoamento do pessoal técnico e auxiliar. 

  

4.2.1 Apoio de Biblioteca  

 As bibliotecas na UFG estão ligadas à rede mundial de computadores, disponibilizando um 

total de 110 computadores, entre os que atendem à área administrativa e de acesso ao usuário. 

O Sistema de Biblioteca (Sibi) da UFG reúne aproximadamente 268 mil volumes de livros e 

mais de 1.900 fitas em VHS e em DVD, além de um banco de teses e dissertações. As bibliotecas 
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são informatizadas e participam do Portal Capes – que disponibilizam mais de 15 mil títulos de 

periódicos eletrônicos com textos completos e mais 100 bases de dados com resumos de 

documentos científicos. Também mantêm convênios com o Instituto Brasileiro de Informação Ciência 

e Tecnologia (IBICT) e com a Bireme para o serviço de Comutação Bibliográfica (Comut).  

  O SiBi/UFG, oferece diversos serviços, alguns deles restritos à comunidade da UFG, 

composta por estudantes de graduação e de pós-graduação com matrícula atualizada na instituição, 

servidores docentes e técnico-administrativos ativos e inativos. O Sibi também é responsável, na 

UFG, pelo Portal de Periódicos, (inclusive a Revista Eletrônica de Enfermagem - REE), Biblioteca 

Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e pela implantação e gerenciamento do repositório 

institucional. 

Consciente de seu importante papel de disseminador da informação, o Sistema de Bibliotecas 

da UFG serve também de centro de pesquisa a todos os segmentos da sociedade que necessitam do 

insumo informacional para seu desenvolvimento. Neste sentido, seus acervos de livros são abertos 

para consulta e fotocópias dentro do limite legal a qualquer pessoa. E seus espaços de estudo podem 

ser utilizados por quaisquer interessados.   

Horários de funcionamento no período acadêmico: 

-Biblioteca Central (BC) - Campus II: Funciona de 2ª a 6ª, das 7h15 às 22h45.  Sábados: das 8h às 

18h (somente durante o período letivo).  

-Biblioteca Setorial Letras: De 2ª a 6ª, das 8h às 12h, das 13h às 17h e das 18h às 22h.  

-Biblioteca Setorial Campus I (BSCAMI): Funciona de 2ª a 6ª, das 7h15 às 23h45. Sábados das 8h às 

18h (somente durante o período letivo).  

-Biblioteca Setorial CEPAE (BSCepae): De 2ª a 6ª, das 7h às 17h30. 

 Este Sistema de Bibliotecas conta com pessoal técnico especializado (Bibliotecários, 

auxiliares de biblioteca, auxiliares de administração) em número suficiente para garantir o 

atendimento à comunidade universitária nos horários explicitados acima. 

 

4.2.1.1 - Infraestrutura da biblioteca com espaço adequado para estudo individual e em grupo. 

 A Biblioteca Central do Campus II está instalada em um edifício de quatro andares amplos, 

com área de 7.200m², com subsolo, com fácil acesso por elevadores e escadas, onde funcionam: 

I - Subsolo - Destinada aos arquivos e depósitos de matérias de consumo, setor de encadernação, 

copa, almoxarifado e sala de recepção e tratamento de material doado. Auditório - A Biblioteca 

Central dispõe de um auditório com 220 cadeiras, climatizado, equipado com sistema de som e 

multimídia. É usado mediante reserva prévia. 

II - Andar Térreo - Entrada principal, onde funciona a seção de referência, setor de empréstimo, 

acervo de zero a cinco (envolve as áreas de ciências humanas, matemática, física, química, ciências 

da computação e biológicas.) Serviço de fotocópias e espaços para estudo individual e em grupo. 

Banheiros masculino e feminino e para portadores de cadeira de necessidades especiais. 

Salas Didáticas de Informática Biblioteca Central  
a) Para alunos de graduação, com 48 computadores de última geração.  

b) Para alunos de pós-graduação, com 21 computadores última geração.  
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III - 1º andar – Onde se encontra o acervo de Seis (6) a Nove (9) correspondentes às áreas médica, 

veterinária, agronomia, zootecnia, engenharias, administração, história, geografias, letras linguística, 

etc. Equipada com cadeiras e mesas para estudo individual e em grupo. 

Existe hall amplo entre os pavimentos, atualmente com 15 mesas de estudo, que também é utilizado 

para a realização de exposições e mostras diversas.  

Salas de vídeo - com cabines individuais e sala para seções coletivas (para 20 pessoas) 

-Salas de aula três para 20 alunos 

- Sala de Reunião do Conselho de biblioteca (para 20 pessoas) 

VI – 2º andar: Onde se encontra o Setor de periódicos, Serviço de Processamento Técnico, Setor de 

seleção, aquisição e intercâmbio. Salas da Administração e espaço para estudo individual que podem 

ser usadas pela comunidade universitária mediante reserva antecipada.  

 

Biblioteca Setorial do Campus I 

Sala Didática de Informática BSCAMI - 28 computadores destinados aos alunos de graduação e 

pós-graduação. 

Seção de Referência BSCAMI - 4 computadores destinados à pesquisa bibliográfica com 

acompanhamento bibliotecário e oito pontos de internet para “notebook”. 

 

4.2.1.2 - Coerência do acervo bibliográfico com o projeto acadêmico.  

O acervo bibliográfico da UFG é gerenciado pelo software Sofia. Na Biblioteca Central da 

UFG, o acervo de obras específicas de enfermagem são 520 obras (1882 exemplares), além de 

outros 700 títulos de áreas correlatas (sociologia, medicina, antropologia, filosofia). Quanto aos 

periódicos específicos de enfermagem, são 36 títulos de revistas nacionais e estrangeiras. 

O acervo da Enfermagem é renovado anualmente, a partir de uma verba especificamente 

destinada a esse fim, derivada do orçamento da unidade. O valor da verba anual depende do 

desempenho acadêmico da unidade, medido pelo SICAD, ou seja, pelo desempenho do corpo 

docente registrado no sistema indicando a produção de ensino, pesquisa, extensão e administração. 

Para aquisição de novos títulos e atualização do acervo, os docentes são solicitados 

anualmente, a repassar ao representante da Biblioteca da FEN sugestões de obras para serem 

adquiridas. Os títulos são indicados de acordo com as tendências do projeto acadêmico e a 

montagem da lista de referencias bibliográficas das disciplinas deve manter relação direta com o 

acervo disponível.  

A manutenção do acervo é feita pelo pessoal especializado do SIBI, sendo que este é 

permanente atualizado e revisado. O acervo de títulos e exemplares existente na biblioteca está 

apresentado no ANEXO–33.  

A Faculdade de Enfermagem dispõe ainda, como exposto anteriormente, uma sala de leitura 

com acervo bibliográfico próprio, incluindo as dissertações defendidas no programa de pós-

graduação da unidade, tendo disponíveis, exemplares de teses e dissertações de outros programas 

de outras instituições, vídeos, e pequena hemeroteca. Na sala de leitura também é possível organizar 



 
 

 

184 

trabalhos em grupos. Os Núcleos de Pesquisa da Faculdade de Enfermagem também mantêm 

acervo especializado, que é disponibilizado aos seus integrantes. 

 - Acervos disponíveis nas bibliotecas da UFG* 

Acervo Geral – composto por livros em geral, incluindo de literatura. 

Acervo de Referência – composto por obras de referência, dicionários, compêndios e enciclopédias. 

Acervo Especial – composto por obras raras ou históricas. 

Coleção de Reserva – a coleção de reserva é composta por obras em duas situações:  

1- indicadas para estudo ou atividades de pesquisas e que as bibliotecas do Sibi/UFG possuem 

poucos exemplares. São chamadas de grande demanda. Um exemplar de cada obra de 

grande demanda é guardado na coleção de reserva;  

2- indicadas em edital para concursos, seleções de pós-graduação e vestibular da UFG. Sua 

permanência nesta coleção é temporária e solicitada por um professor. Ele também determina 

o período de permanência da obra nesta coleção.  

Videoteca – composto por DVDs, CD ROM, fitas VHS, slides, mapas, fitas K7, LPs, mapas e outros 

materiais especiais. 
Hemeroteca – Não existe o tratamento de artigos, de jornais, periódicos, revistas científicas e de 

assuntos gerais. 

Consulta local: Na Seção de Coleções Especiais (inclui Videoteca, Coleção de Reserva e Acervo 

Especial) o usuário deve solicitar atendimento ao funcionário da seção.  

Na Seção de Periódicos servidores docentes e estudantes de pós-graduação têm livre acesso nas 

bibliotecas de Goiânia. Estudantes de graduação, servidores técnico-administrativos e comunidade 

em geral serão atendidos por um funcionário da seção.  

Empréstimo domiciliar: Facultado apenas para a Comunidade UFG, por meio de um sistema de 

cadastro.  

Treinamento de novos usuários: Treinamento visando orientar quanto ao uso da biblioteca e das 

coleções, sobre os serviços prestados, normativas, direitos e deveres dos usuários, em especial ao 

aluno ingressante na Universidade, extensivo a professores e técnicos administrativos recém 

contratados. 

Visitas orientadas: Acompanhamento de visitas por uma equipe de funcionários da biblioteca para 

divulgar os espaços e serviços prestados. 

Videoteca: Criada por meio de um convênio assinado entre a Universidade Federal de Goiás e a 

Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), funciona na Seção de Coleções Especiais, Biblioteca 

Central. Atende à comunidade da UFG e geral. Conta com mais de 1.900 títulos, entre VHS e DVD. 

Normalização bibliográfica: Assessoria quanto à normalização de trabalhos científicos e utilização 

das normas da ABNT. Em agosto de 2010 será oferecido curso de extensão no mês de agosto 

“Aprendendo as Normas da ABNT” para alunos de graduação e pós-graduação. 

Levantamento bibliográfico de acervo: Recupera informações existentes sobre um determinado 

assunto, em qualquer tipo de documento existente nas bibliotecas da UFG, a pedido do usuário. 

Relatório com referências bibliográficas. 
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Pesquisa bibliográfica: Acesso à base de dados bibliográficos nacionais e estrangeiros, feito pelo 

próprio usuário com orientação de bibliotecário; apresentam relatórios com referências bibliográficas 

e/ou resumos de assuntos específicos, cobrindo de forma atualizada todas as áreas de 

conhecimento. 

Comutação Bibliográfica (COMUT): Por meio de uma ampla rede de bibliotecas o COMUT permite 

a obtenção de cópias dos artigos de periódicos especializados, nacionais ou estrangeiros e também 

de teses, dissertações e anais de congressos – independente do lugar em que esteja o documento 

bibliográfico original.  

O pedido do artigo é feito via rede web e, em geral, o tempo de espera é somente o do correio. O 

serviço é pago e tem valor tabelado pela Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) no Serviço Cooperativo de 

Acesso a Documentos (SCAD). 

Catalogação na fonte: O serviço gera uma ficha catalográfica, que é impressa no verso da página de 

rosto e deve ser feita quando o livro, tese ou dissertação estiver em fase de impressão. A ficha é 

obrigatória para efeito de depósito legal. É um serviço prestado pela Seção de Processamento 

Técnico da Biblioteca Central.  

 

   4.2.1.3 - Coerência dos serviços informatizados com o projeto acadêmico.  

Pelo Sistema Informatizado de Bibliotecas (SIBI) da UFG, o usuário tem acesso à lista do 

acervo bibliográfico, faz reservas, e, ainda, tem acesso ao Portal da CAPES, que disponibiliza 11.419 

títulos de periódicos eletrônicos com textos completos e está disponível em qualquer computador de 

nossa unidade acadêmica conectado à rede.  

O Sistema de Comutação Bibliográfica (COMUT), também da BVS, garante acesso por 

meio de uma ampla rede de bibliotecas, permite a obtenção de cópias dos artigos de periódicos 

especializados, nacionais ou estrangeiros e também de teses, dissertações e anais de congressos – 

independentemente, do lugar em que esteja o documento bibliográfico original. 

Por meio do sistema informatizado, o aluno do Curso de Enfermagem tem acesso a qualquer 

titulo ou documento solicitado ao desempenho de suas atividades. Esse acesso pode ser feito de 

qualquer outro computador na Universidade, sendo possível a identificação da obra e sua reserva. 

Considerando as possibilidades de acesso aos recursos de informática no laboratório da FEN, nas 

Bibliotecas ou ainda dos núcleos de pesquisa, é possível ao aluno desenvolver suas atividades 

acadêmicas, haja vista a qualidade e atualização do acervo. 

 

4.3 – COMPONENTE - INSTALAÇÕES ESPECIAIS E LABORATÓRIOS: 

 

4.3.1 Laboratório de simulação (Lab. A): Faculdade de Enfermagem dispõe de laboratórios para 

treinamento e qualificação de seus alunos, distribuídos em:  

I - Laboratório de Enfermagem Fundamental (Lab. C): apresenta quatro leitos hospitalares, 

manequins, mesas de avaliação clínica, instrumentais variados para qualificação e treinamento de 

acadêmicos em tecnologias de avaliação da saúde de adultos e de intervenções de enfermagem. 
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II - Laboratório Materno-Infantil (Lab B e C): dispõe de 15 carteiras universitárias, 01 quadro de giz, 

leito hospitalar, mesa de exame ginecológico, pelve óssea feminina; pelve de simulação mecânica de 

parto composta por 2 fetos, uma placenta e um cordão umbilical; painel de acrílico do processo de 

desenvolvimento fetal, manequim do abdome gravídico com feto; 2 sonar Doppler, 2 estetoscópios de 

Pinard e manequim de recém-nascidos, utilizados para treinamento e qualificação de acadêmicos em 

tecnologias de avaliação de saúde da mulher no ciclo gravídico-puerperal, do neonato, da criança e 

do adolescente.  

III - Laboratório de práticas especializadas: utilizado para treinamento e qualificação de alunos em 

tecnologias de avaliação de saúde de pacientes críticos e no trans-operatório. 

IV- Laboratório A e B: sala de aula anexa aos laboratórios de simulação, com 50 carteiras 

universitárias, quadro de giz, equipamento multimídia completo, armário para guarda de material 

didático. 

 

4.3.1.1 - Laboratórios de informática: com 16 microcomputadores, de configuração atualizada que 

possibilita o desenvolvimento de qualificação na área de utilização de softwares de estatística e de 

gerenciamento de bancos de dados. 

 

4.3.1.2 - Laboratórios em parceria com outras unidades acadêmicas: Estes laboratórios estão 

equipados com bancadas de trabalho, microscópios para histologia, genética, computadores para 

bioestatística, farmacologia, cadáveres e esqueletos para anatomia, regentes para aulas de 

bioquímica e farmacologia, programas de computadores para aulas de farmacologia, equipamentos 

gerais para aula de fisiologia, espectrofotômetros, materiais de estudo e pesquisa entre outros 

instrumentos e recursos didáticos para o uso acadêmico. São eles: 
A - Instituto de Ciências Biológicas (ICB) - Neste Instituto que ocupa quatro edifícios de dois 

andares cada um, encontram-se vários laboratórios que atendem aos diferentes cursos da 

Universidade Federal de Goiás. Os laboratórios usados pelo Curso de Enfermagem são: 

No IBC II 

Lab. Bioquímica e Biofísica: 73,79 m². 
Lab. Bioquímica e Biofísica: 113,08 m². 
Lab. Fisiologia I (Gástrica e Cardiovascular): 44,30 m². 
Lab. Fisiologia II: 46,50 m². 
Lab. Farmacologia: 45,98 m². 
Lab. Farmacologia e Fisiologia: 56,31 m². 
Lab. Fisiologia e Farmacologia da Reprodução: 40,56 m². 
Lab. Farmacologia: 27,00 m². 
Biotério de aula pratica: 112,00 m². 
Lab. Biotecnologia de Fungos: 85,88 m². 
Lab. Pratico de Bioquímica: 98,88 m². 
Lab. Genética Toxicológica: 78,02 m². 
Lab. Diagnostico Genético e Molecular: 53,50 m². 
Lab. Biologia Molecular de Fungos: 120,78 m². 
Lab. Prático de Fisiologia e Farmacologia: 114,08 m².   
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No ICB III 

Lab. de Aulas Praticas Microscopia: 113,68 m². 
Laboratório 1: 69,24 m². 
Laboratório 2: 68,65 m². 
Lab. Histofisiologia de insetos: 22,95 m². 
Lab. Histofisiologia 1: 20,35 m². 
Lab. Histofisiologia 2: 23,71 m². 
Lab. Histologia 1: 20,12 m². 
Lab. Histologia 2: 25,13 m². 
Lab. Histologia 3: 23,65 m². 
Lab. Experimentos e Biotério: 18,52 m².  
Lab. Bioquímica: 19,26 m². 
Lab. Microscopia e Laminário: 6,60 m².  
Lab. Preparação de Cadáver 1: 9,64 m².   
Lab. Preparação de Cadáver 2: 13,45 m².  
Lab. Anatomia Comparada; 35,34 m².  
Lab. Morfofisiologia: 29,10 m².  
Lab. Macro e Mesoscopia: 20,73 m².  
Lab. Pratica Anatomia: 352,16 m².  
Lab. Pesquisa NECOP: 21,68 m².  
Lab. Conservação e Preservação de peças anatômicas e ossuário: 180,20 m².  
Lab. Neurobiologia: 24,06 m².  
 

Auditório do ICB-I: Capacidade para 196 pessoas, área de 202,93 m². 
Auditório do ICB-II: Capacidade para 112 pessoas, área de 134,07 m².   
Auditório do ICB-III: Capacidade para 182 pessoas, área de 202,93 m². 
Auditório do ICB-IV: Capacidade para 182 pessoas, área de 202,93 m². 
 

B - Laboratórios do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP) 
Laboratório de Virologia que oferece parceria na realização dos ensaios sorológicos e moleculares. 

Esse laboratório é utilizado para as atividades de pesquisa desde 1995 por meio de parceria 

consolidada, comprovada por meio da produção científica do grupo. 

Laboratório de Microbiologia que têm oferecido importante suporte para o desenvolvimento de 

estudos relacionados ao controle de infecção, estudos microbiológicos de feridas, em parceria com as 

docentes, gerando produção conjunta, como pode ser visto na lista de artigos publicados. 

Parceria com o Instituto Oswaldo Cruz 
Laboratório de Referência Nacional em Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, 

que tem dado suporte às pesquisas nesta área, desenvolvida por docentes do Programa. 

Laboratório para videoconferências que permite o intercâmbio de pesquisadores em tempo real. 

 

4.3.2- Centros de prática – Os alunos do Curso de Enfermagem da FEN utilizam vários serviços de 

saúde para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão entre elas estão: 

I - Hospital das Clínicas da UFG: O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) é um órgão suplementar da Universidade e pode ser classificado como um Hospital Próprio da 

Rede Federal. O HC tem como objetivos promover e manter a saúde da comunidade, integrando-se 

com os órgãos federais, estaduais e municipais de assistência à saúde; e, além disso, contribuir com 
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elevado padrão de formação e aperfeiçoamento profissional, servindo de campo de pesquisa, ensino 

e treinamento de profissionais da área da saúde. A equipe multiprofissional de atendimento à saúde 

do hospital é composta por médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, odontólogo, 

assistentes sócias, psicólogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, além dos demais profissionais 

envolvidos nas atividades de direção e técnico-administrativas que compõem a unidade. 

Neste cenário os acadêmicos do curso de graduação em enfermagem têm a oportunidade de 

realizar suas atividades práticas nos seguintes setores: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 

Tropical, Clínica Ortopédica, Clínica de Ginecologia, Unidade Pediátrica, Ambulatório de Pediatria, 

Pronto Socorro Pediátrico (SERUPE), Maternidade, Pronto Socorro, Unidade Central de Material e 

Esterilização (CME), Centro Cirúrgico, Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF), Serviço de 

Hemodiálise e Diálise Peritoneal, Serviço de Radiologia, Serviço de Endoscopia e Liga de 

Hipertensão e Seviço de Mastologia/Liga da Mama. 

 

 

II - Parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia  
Unidades Básicas de Saúde (UBS) /Unidade de Atenção Básica à Saúde da Família (UABSF) 

/Centro de Atenção Psicossocial (CAPS):  

As atividades práticas de atendimento à comunidade no nível primário de atenção à saúde 

acontecem nas seguintes unidades: UBS Recanto das Minas Gerais, UBS Santo Hilário, UBS Dom 

Fernando, UABSF Vila Pedroso, UABSF Leste Universitário, Cais Novo Mundo, Cais Amendoeiras, 

CAPS Novo Mundo, CAPS Girassol. 

Além dessas unidades são também campos de prática a Maternidade Nascer Cidadão, Setor 

de Recursos Humanos da SMS, o Sistema de Regulação da SMS, o Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador (CEREST) e o Setor de Coordenação de Distritos da SMS. 

 

III - Parcerias com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) 

Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a FEN/UFG oferece os seguintes campos 

de prática: Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Hospital 

Materno Infantil, Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), Secretaria Estadual de Recursos 

Humanos e o Hospital de Medicina Alternativa de Goiás. 

 Além das atividades realizadas nos campos de prática do município de Goiânia, os 

acadêmicos de Enfermagem da UFG realizam as atividades de Estágio Supervisionado I nos 

municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos e Morrinhos, ambos no interior do Estado de 

Goiás. Os estágios nos respectivos municípios acontecem na modalidade de internato, visto que os 

alunos permanecem hospedados por um período de 25 dias em uma casa mantida pela:  

Unidades de Saúde de São Luís de Montes Belos: Posto de Saúde Central de São Luis e Posto de 

Saúde Boanerges. 

Unidades de Saúde de Firminópolis: Posto de Saúde Irmã Francisca e Posto de Saúde Central de 

Firminópolis. 
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IV - Unidades Escolares para realização dos Estágios de Licenciatura I, II e III: 

São unidades escolares de ensino básico e ensino médio, destinados às aulas práticas de educação 

em saúde, Enfermagem herbiátrica, além dos estágios de licenciatura.  

Escola Estadual Juvenal José Pedroso - Região Leste de Goiânia- GO  

Escola Municipal Madre Francisca - Região leste de Goiânia- GO  

Centro de Educação Profissional Irmã Dulce- Setor Central- Goiânia- GO  

Escola Técnica de Enfermagem São Vicente de Paula – Goiânia-GO 
Escola Técnica de Enfermagem Ana Néri - Goiânia- GO  

Centro de Educação Profissional Zilma Carneiro - Goiânia- GO  

 

 A escolha dos espaços destinados às aulas práticas e estágios curriculares tem como 

princípio os valores e tendências do projeto acadêmico do Curso de Enfermagem da FEN. As 

unidades que servem de espaço de ensino são escolhidas tendo em vista sua capacidade e 

adequação ao sistema nacional de saúde e sua aproximação com os princípios destes, de modo a 

tornar o ensino o mais próximo da realidade que pretendemos em termos de qualidade de saúde no 

Brasil.  

Destaca-se nesse processo o investimento feito pelo corpo docente no preparo dos campos 

de prática e de estágios, estabelecendo parcerias de fato, que se constroem da participação ativa dos 

docentes e discentes nas atividades das unidades. Tal investimento é pensado em se viabilizar no 

mesmo local, atividades no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, tal como previsto na 

proposta do Pró-Saúde.  

 


