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APRESENTAÇÃO 

 

Entendemos como pressuposto que os rumos do PEN devem ser construídos 

coletivamente, o que requer intenso diálogo entre docentes, discentes e Técnicos 

Administrativos, buscando a compreensão das diferentes visões e perspectivas. 

Para tanto, esta construção coletiva deve ser norteada pelos compromissos do 

nosso Programa com a missão institucional da UFSC, que é de “produzir, 

sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e tecnológico, 

ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício profissional, 

a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da 

construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa da qualidade da 

vida”.  

O nosso PEN/UFSC é um programa de pós-graduação de excelência, com 

avaliação nota 6 na CAPES. Criado em 1976, o PEN consolidou-se no cenário 

nacional e internacional com a determinação, a competência e o empreendedorismo 

dos/as docentes e discentes. Neste ano, no qual já podemos contar a história dos 

45 anos do PEN, também, nos deparamos com grandes desafios que emergem 

para os Programas de Pós-Gradução (PPGs) no Brasil e no mundo. Nesse sentido, 

a avaliação multidimensional dos PPGs proposta pela CAPES para o quadriênio 

2021-2024, abrange as dimensões de ensino e aprendizagem, internacionalização, 

produção científica, inovação e transferência de conhecimento, impacto e relevância 

econômica e social. Lembramos que, até então, o modelo de avaliação privilegiava 

indicadores de pesquisa e ensino, como o impacto das publicações científicas - o 

que foi importante para expandir a pós-graduação no Brasil desde a década de 

1960, mas se tornou insuficiente para compreender a diversidade dos cursos. 

Assim, surgiu o indicativo da adoção de métricas sensíveis a diferentes propósitos 

que os cursos de pós-graduação podem ter além de fazer pesquisa de qualidade, 

como auxiliar o desenvolvimento regional e interagir com o setor produtivo.  

A avaliação da Capes sempre teve um efeito indutor no funcionamento do 

sistema brasileiro de pós-graduação. Afinal, a nota é usada como critério para a 

distribuição de bolsas e de recursos. Nesse sentido, entendemos que toda e 

qualquer proposta que almeje sucesso, também, deve buscar um alinhamento ao 
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PDI da UFSC, à trajetória de sucesso do PEN, aos indicadores da avaliação 

multidimensional da Capes e às necessidades dos docentes e discentes do nosso 

PPG. Logo, considerando a complexidade deste cenário e a nossa plena motivação 

para assumir a coordenação, com responsabilidade e comprometimento, 

apresentamos a seguir, de forma sucinta, as principais diretrizes que nortearão a 

nossa gestão no PEN/UFSC no período de abril de 2021 a março de 2024, caso 

sejamos escolhidas pelos nossos pares, no âmbito deste processo eleitoral. 

Reiteramos o caráter preliminar deste documento, coerente com a nossa aposta na 

construção coletiva para juntos consolidarmos e avançarmos coletivamente na 

construção da história de excelência científica e acadêmica do PEN. 

DIRETRIZES PARA A COORDENAÇÃO DO PEN 

 
 Nossas diretrizes de gestão estão organizadas em cinco eixos 

interdependentes e complementares entre si: (1) Gestão, organização e 

comunicação, (2) Formação acadêmica dos discentes, (3) Articulação institucional 

externa, (4) Impacto e relevância econômica e social e (5) Produção científica, 

política de pesquisa e inovação.  
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1. Gestão, organização e comunicação 

 

Articulamos estes três aspectos para divulgar nosso comprometimento com 

uma gestão que possa se consolidar, ainda mais, de modo organizado e pautado na 

comunicação efetiva com docentes, discentes e técnicos administrativos. É 

pressuposto que todos os envolvidos precisam aprimorar sua expertise para 

mantermos o padrão de excelência do PEN. Para tanto, é importante: 

• Construir propostas coletivas de comunicação com os docentes, fortalecendo 

a compreensão e a capacidade de contribuir nas questões que envolvem o 

programa de pós graduação; 

• Executar modelo de gestão que favoreça a participação do corpo docente e 

discente nas instâncias decisórias; 

• Valorizar as instâncias colegiadas formais no processo decisório, com 

respeito às regras do Regimento do Programa; 

• Manter um trabalho articulado com os demais PPGs, o Departamento de 

Enfermagem e a Coordenação do Curso de Enfermagem, contribuindo para a 

manutenção de políticas que promovam o desenvolvimento e a 

internacionalização da Enfermagem da UFSC; 

• Promover a articulação institucional interna (PRPG, PROPESQ, SINOVA, 

SAAD, Sinter), com vistas ao estabelecimento de parcerias e à garantia de 

condições institucionais adequadas para o funcionamento do Programa e a 

formação dos discentes; 

• Debater a coerência entre áreas de concentração, linhas e laboratórios de 

pesquisa, no sentido de assegurar condições favoráveis ao desenvolvimento 

de pesquisas e produção acadêmica de docentes e discentes; 

• Fortalecer e dar prosseguimento às ações prioritárias do Planejamento 

Estratégico Enfermagem UFSC; 

• Manter atualizados os materiais de divulgação do PEN; 

• Incentivar a ampla participação dos docentes no debate sobre os rumos e as 

questões estratégicas para o Programa (em comissões, grupos de trabalhos, 

oficinas e reuniões ampliadas); 
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• Promover o diálogo frequente e incentivo à participação dos discentes no 

debate sobre questões estratégicas para o Programa, principalmente nas 

concernentes ao processo de formação; 

• Promover a divulgação do Regimento, das decisões e encaminhamentos das 

instâncias colegiadas e da Coordenação (atas e comunicados), incluindo os 

critérios de alocação de recursos e de distribuição de bolsas, entre outras 

questões; 

• Promover a decisão compartilhada e transparência na execução de recursos 

financeiros do Programa; 

• Intensificar as atividades de intercâmbio e convênios, com captação de 

recursos para a Enfermagem/UFSC e de bolsas que não sejam só da 

CAPES, CNPq, FAPs; 

• Manter posicionamento crítico quanto aos limites das regras atuais de 

avaliação dos programas stricto sensu e proposição de alternativas 

construídas coletivamente. 

 

2. Formação acadêmica dos discentes 

 

Um dos objetivos é consolidar a dimensão de ensino e aprendizagem, 

considerando o desenvolvimento de uma política acadêmica pedagógica que 

possibilite uma formação crítica, socialmente comprometida e adequada aos 

propósitos de cada nível, por meio das seguintes ações: 

• Valorizar a mobilidade acadêmica, concretizada por incremento da bolsa 

sanduiche, estágios, coleta dados da pesquisa em outro contexto, realização 

de disciplinas externas ao Programa e de visitas técnicas; 

• Promover debates sobre a oferta de disciplinas do Programa – obrigatórias e 

eletivas visando assegurar uma formação abrangente no campo da Saúde e 

da Enfermagem a todos os discentes; 

• Considerar a oferta de disciplinas e atividades diversificadas voltadas à 

formação dos discentes para a pesquisa; 

• Incentivar a oferta de disciplinas e atividades diversificadas voltadas à 

formação dos discentes para a docência. Entre estes, consta o 

aprimoramento do estágio em docência, Seminários Avançados, promoção 
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de oficinas (por exemplo, sobre aspectos metodológicos, de elaboração de 

artigos e de apoio à elaboração de teses e dissertações de alta qualidade 

acadêmica); 

• Consolidar estruturas curriculares que proporcionam flexibilidade na 

formação dos discentes, condizendo com o objetivo de ampliar a multi e 

interdisciplinaridade; 

• Proporcionar oferta de disciplinas semipresenciais ou totalmente a distância, 

dinamizando e modernizando as formas de aprendizagem. Após a 

regulamentação dos programas de pós-graduação stricto sensu na 

modalidade a distância, por meio da Portaria nº 275, de 18 de dezembro de 

2018, também é meta institucional a oferta dessa modalidade de ensino nos 

Programas de Pós-Graduação, os quais serão coordenados pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação (PROPG) com o apoio da Secretaria de Educação a 

Distância (SEAD); 

• Buscar condições adequadas – acadêmicas, logísticas, financeiras - para o 

desenvolvimento das pesquisas dos docentes e discentes. Alguns exemplos 

são: lançamento de editais de apoio aos discentes; apoio às atividades de 

ensino e pesquisa, incluindo a articulação com os setores pertinentes para 

assegurar a disponibilidade apropriada de livros, recursos de informática, 

salas adequadas, entre outras questões; 

• Apoiar a produção acadêmica dos docentes e discentes, visando a 

divulgação dos resultados parciais e finais de pesquisas (ampla divulgação 

de oportunidades de eventos e publicações, busca de recursos adicionais 

para essa finalidade, apoio e promoção de oficinas). 

 

3. Articulação institucional externa  

 

A articulação institucional externa – nacional e internacional – é cada vez 

mais valorizada pelos órgãos de fomento, com vista ao incremento das redes de 

pesquisa, do impacto da pesquisa científica na sociedade e da divulgação da 

ciência produzida no Brasil para o mundo. Portanto, atentos a estas demandas, 

propomos: 

• Viabilizar o fluxo in e out de discentes e pesquisadores; 
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• Promover estratégias de captação de pesquisadores especialistas externos à 

instituição e visitantes externos; 

• Incentivar e orientar discentes do PPG a participarem de cursos de inglês. 

• Promover a visibilidade do curso, também, objetivando a atratividade de 

discentes de outras regiões do país e de outros países, captação de 

pesquisadores para realização de estágio pós-doutoral; 

• Orientar docentes e discentes doutorandos a se aproximarem das redes de 

pesquisa internacionais, a realizarem a cotutela e a desenvolverem 

pesquisas multicêntricas e publicações e produtos com impacto nacional e 

internacional; 

• Estar atento às possibilidades de participação dos discentes e pesquisadores 

em editais para concorrer à financiamento internacional; 

• Ampliar a oferta de disciplinas em inglês e/ou a participação de convidados 

internacionais nas disciplinas; 

• Impulsionar a política de identificação das demandas da sociedade e 

construção da identidade temática do PEN, necessariamente multi e 

interdisciplinar; 

• Captar possibilidades de cooperação com instituições de ensino nacionais e 

internacionais, com vistas a apoiar a formação de discentes stricto sensu do 

país (por exemplo, projetos de Doutorado Interinstitucional - Dinter; 

mestrados internacionais; cooperações para estágios/intercâmbios de 

discentes); 

• Incentivar para que os docentes realizem pós-doutorado, valorizando o 

intercâmbio com instituições nacionais e internacionais. 

 

4. Impacto e relevância econômica e social 

 

As ações desenvolvidas na pós-graduação não podem ser 

descontextualizadas no contexto histórico, econômico, social e político da profissão 

e da sociedade. Nesse sentido, para que as ações do PEN tenham impacto e 

relevância econômica e social propomos:  

• Apoiar a realização de eventos científicos de diferentes naturezas; 
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• Estimular o desenvolvimento de projetos de extensão e de divulgação/difusão 

científica; 

• Contribuir com o desenvolvimento de cursos de formação e atualização 

profissional, bem como produção de material didático e/ou instrucional que 

causem impacto direto na sociedade; 

• Fomentar a participação de docentes em sociedades científicas; 

• Estimular a formação discente para o desempenho de papel significativo em 

cursos da graduação e da pós-graduação e/ou grupos de pesquisa;  

• Manter a adoção de políticas de ação afirmativa na seleção dos discentes. 

• Desenvolver projeto para acompanhamento da inserção do egresso no 

mercado de trabalho; 

• Estimular a participação de docentes do programa em comissões e/ou 

comitês de assessoria na formulação e implementação de políticas de saúde 

e enfermagem; 

• Ampliar a divulgação das publicações dos docentes e discentes no site e 

mídias sociais; 

• Contemplar nos projetos de pesquisa e disciplinas da pós-graduação as 

demandas sociais, econômicas e culturais, permeando-os das questões 

ambientais e de diversidade cultural e artística, considerando a ética da 

responsabilidade e do cuidado. 

 

5. Produção científica, política de pesquisa e inovação 

 

Embasados nas diretrizes da política de pesquisa e inovação da UFSC, e ao 

mesmo tempo atendendo às demandas da sociedade, vamos direcionar nossas 

propostas para ações que contribuam para a produção científica e desenvolvimento 

tecnológico de novos produtos, processos ou técnicas capazes de agregar valor ao 

trabalho em saúde e enfermagem. Nesse sentido, pontuam-se como propostas: 

• Promover a pesquisa consoante com as áreas de pesquisa e linhas de 

pesquisa do PEN; 

• Desenvolver ações e ambientes que propiciem a convivência e potencializem 

ações de pesquisa integrada entre os diferentes grupos e laboratórios de 

pesquisa;  
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• Aprimorar e ampliar os recursos de infra estruturas existentes para o apoio as 

pesquisas; 

• Estimular a submissão de artigos em periódicos internacionais; 

• Estimular a internacionalização da pesquisa via parcerias com universidades 

e centros de pesquisa, visando à ampliação da inserção científica 

internacional; 

• Fomentar a realização de pesquisas sobre temas internacionais e globais; 

• Atuar junto com a equipe editorial da Revista Texto & Contexto Enfermagem 

na divulgação da produção do conhecimento científico e tecnológico em 

saúde e enfermagem, na busca pela manutenção e ampliação de indexações 

nacionais e internacionais, no processo de captação de recursos e de 

alinhamentos no processo editorial em consonância com os princípios da 

Ciência Aberta; 

• Buscar equilíbrio entre indicadores qualitativos e quantitativos da produção 

científica, priorizando a qualidade dos artigos publicados e o fator de impacto 

do periódico científico no qual eles aparecem; 

• Auxiliar os docentes na captação de recursos financeiros/agências de 

fomento, empresas, editais; 

• Consolidar a posição de vanguarda do PEN na criação de novas tecnologias 

de aprendizagem, pesquisa e extensão em enfermagem e saúde;   

• Mapear e divulgar ações institucionais de promoção da inovação; 

• Contribuir com a organização de eventos de extensão envolvendo 

comunidade externa à academia.  

 

  Ressaltamos que as diretrizes apresentas correspondem a um conjunto 

inicial de ações para a gestão do PEN. Entendemos que a validação dessas 

propostas e, principalmente, sua implementação irá requerer ampla discussão 

e construção coletiva. Gostaríamos de contar com a participação e apoio da 

comunidade discente e docente para consolidar e avançar coletivamente na 

construção de história de sucesso e excelência acadêmica do PEN. 

 


