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APRESENTAÇÃO DOS CANDIDATOS 

 
Chapa: Expandir, fortalecer e Integrar. 
 
Profª. Drª Jane Cristina Anders – Coordenadora. 
Profª. Drª Lúcia Nazareth Amante – Subcoordenadora. 
 
 
Gestão e articulação com a academia e sociedade 
 

1. Dar continuidade a gestão participativa e articulada em busca da excelência do 
programa. 

2. Consolidar as estruturas administrativas do MPENF mantendo os espaços de 
discussão: colegiado delegado e pleno.  

3. Manter a articulação com os diversos setores da UFSC, por meio da 
participação nas instancias deliberativas. 

4. Participar da elaboração e implementação das políticas que promovam a 
internacionalização do MPENF. 

5. Manter a atualização do site do MPENF e criar uma Fanpage com vista à 
divulgação, registro/memória das ações desenvolvidas pelo MPENF. 

6. Criar estratégias para a divulgação das pesquisas realizadas pelos docentes; 
discentes e técnico administrativos que resultam em melhora do serviço de 
Enfermagem. 

7. Organizar um sistema para preservar a memória do MPENF. 
8. Manter a articulação com o Hospital Universitário UFSC/EBSERH; Curso de 

Graduação em Enfermagem e Departamento de Enfermagem no que se refere 
ao Ensino, Pesquisa e Extensão. 

9. Colaborar na promoção, organização de eventos nacionais e internacionais 
que destaquem o MPENF. 

 
Política financeira e de relações nacionais e internacionais 
 

1. Incrementar a captação de recursos financeiros junto aos órgãos e instituições 
buscando garantir o atendimento das diferentes demandas de docentes; 
discentes e técnico administrativos. 

2. Apoiar os docentes, discentes e técnico administrativos em suas iniciativas 
para captação de recursos financeiros por meio de projetos de pesquisa e de 
extensão. 

3. Desenvolver projetos de intercâmbio com instituições nacionais e 
internacionais voltados para o ensino, pesquisa e extensão. 



4. Fortalecer o relacionamento com ABEn-SC e COREN-SC e demais entidades 
associativas e organizativas da Enfermagem, contribuindo para a elaboração 
de políticas de ensino nos diversos níveis e para o pleno exercício profissional. 

 
Política pedagógica 
 

1. Estimular e apoiar a participação de docentes; discentes e técnico 
administrativos em eventos que promovam sua atualização. 

2. Elaborar a proposta do curso de Doutorado Profissional estimular o 
desenvolvimento de pesquisa, inovação e produção tecnológica assegurando a 
capacitação eficaz de enfermeiros para o atendimento das demandas dos 
diversos setores da sociedade. 

3. Garantir a qualidade e a excelência do curso Mestrado Profissional mantendo a 
avaliação de seu currículo como um fator de mudança para o atendimento das 
demandas políticas, econômicas, sociais, humanas, técnicas, de saúde e de 
trabalho.  

4. Apoiar os docentes, discentes e técnico administrativos em sua busca pela 
capacitação e atualização com a participação em eventos, cursos de 
atualização. 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

Secretaria do Mestrado Profissional – CCS/UFSC 

(48) 3721-4164  Email: mpenf@contato.ufsc.br. 

 

 

 

Florianópolis, 15 de maio de 2017. 

 


