
   Aos novos alunos 
da graduação e da pós 
graduação, desejamos 
boas vindas! 
    A FACENF  está  de 

discente. Nas redes sociais muitos alunos 
do curso comentaram sobre a conquista!

braços abertos para recebê-los e coloca 
toda a sua infraestrutura à sua disposição. 
Aproveite, este espaço é seu!
  Nossa Faculdade tem como missão 
formar enfermeiros e capacitar recursos 
humanos em enfermagem, a partir do 
ensino, pesquisa e extensão,  contribuindo 
efetivamente para promover a saúde e a 
qualidade de vida da população dentro do 
contexto sócio-político-econômico em que 
se insere. É constituída por três 
Departamentos: Enfermagem Básica; 
Enfermagem Materno-Infantil e Saúde 
Pública e Enfermagem Aplicada.

  No mês de junho 
de 2018 conquistamos 
a placa para a entrada 
do prédio, solicitação 
que era sempre 
requerida  pelo  corpo

O jornal FACENF EM FOCO surge em sua primeira edição com o objetivo de socializar as informações 
da Faculdade de Enfermagem tecendo uma rede de comunicação e de intercessão do conhecimento e 

de oportunidades para beneficiar a comunidade acadêmica, gerando uma ponte entre a direção, 
departamentos e os demais seguimentos.

A FACULDADE DE ENFERMAGEM

  A UFJF oferece desde 1970 programas 
na modalidade de residência. As mudanças 
ocorridas nas políticas de saúde nos anos 
1980/90, com a criação do SUS, 
estimularam a inclusão de outras profissões 
para esta modalidade de formação. Assim, 
em 2001, tiveram início as atividades da 
Residência em Enfermagem na UFJF. 
Desta forma, a Faculdade de Enfermagem 
montou uma comissão para trabalhar a 
possibilidade de reinserção da FACENF 
nos programas de residência em 
Enfermagem da UFJF. 

AS RESIDÊNCIAS

 No mesmo mês recebemos quadros da 
Casa de Parto que estão expostos pelo 
prédio e foi realizada a ação de vacinação, 
que obteve sucesso pela união de docentes 
e  discentes, coordenada pelos professores 
Delmar T. Gomes e Mariléia Leonel.   

CONQUISTAS

  O departamento EAP ofertará 2 
disciplinas eletivas, sendo elas: 
“Tecnologia, empreendedorismo e 
inovação” e “Bases filosóficas em 
Enfermagem”, que serão disponibilizadas 
no segundo semestre de 2018.

NOVAS DISCIPLINAS ELETIVAS
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FACENF EM FOCO

Placa da entrada da FACENF

CCampanha de vacinação na FACENF

Quadro exposto na escada principal da FACENF

Área externa da FACENF

MUDANÇAS DE CHEFIA
 A Atlética da Enfermagem está sob 
nova gestão, a chapa Diversidade assumiu 
no dia 10 de Julho.
 O departamento EMP está sob chefia da 
Professora Carmelita do C. R. L. Camargos. 
O departamento EAP está sob chefia da 
Professora Geovana Brandão S. Almeida. E 
também houve mudança na secretaria, que 
está sob chefia da servidora TAE Caroline 
Lagrotta da Veiga.



 A Faculdade de Enfermagem da UFJF 
possui um acervo histórico que vem desde 
a escola de enfermagem Hermantina 
Beraldo. Com o intuito de montar um 
memorial na faculdade, a atual direção 
juntamente com a professora Hérica Silva 
Dutra, do departamento de Enfermagem 
Básica, e a professora aposentada 
Aparecida Araújo, montaram uma comissão 
que está incorporando novos acervos a fim 
de aumentá-los para a construção do 
memorial.

 A partir do segundo semestre de 2018 
serão realizados na FACENF eventos 
culturais, organizados pelo DA em parceria 
com a Direção da FACENF. Além disso, a 
diretoria pretende organizar momentos 
ecumênicos que contarão com a presença 
de alunos e professores. Fique de olho nas 
redes sociais do DACEVI e nos murais da 
FACENF para não perder as datas!

 Visando melhor atender à comunidade 
acadêmica, a direção está negociando a 
reforma da biblioteca e a criação do 
infocentro, a abertura de um espaço para o 
DA na área administrativa, implementação 
do café com a direção e  criação do 
laboratório de pesquisa clínica em 
Enfermagem, que será coordenado pelo 
professor Thiago Nascimento, pela 
professora Angélica Coelho e estará 
disponível para a atuação de outros 
docentes. Está em fase de elaboração a 
galeria de diretores da FACENF, que ficará 
exposta na sala de reuniões. Além disso, 
está sendo pensada uma intervenção 
temática no hall da FACENF, objetivando 
maior humanização do ambiente e 
integração acadêmica.

Direção: Prof. Dr. Marcelo da Silva Alves.
Diretório Acadêmico Celina Viegas: 
Amanda Moreira, Bruna Monteiro, José 
Inácio, Michele Castro, Michelle Souza e 
Wellington Gerrhim. 

ACERVO HISTÓRICODESTAQUES DA DIREÇÃO

MOMENTOS CULTURAIS E 
ECUMÊNICOS

CORPO EDITORIAL

 Com o objetivo de deixar o ambiente 
mais acolhedor, de forma a incentivar o uso 
dos espaços reservados aos discentes e 
despertar o sentimento de pertencimento à 
FACENF em todos os alunos do curso, o 
DACEVI realizou durante as férias de julho 
algumas mudanças na sala dos alunos e na 
diretoria do DA. Além de mudar a 
conformação do ambiente e descartar 
alguns móveis antigos,  a chapa "Não Vou 
Me Adaptar" adquiriu, contando com o 
apoio da diretoria, uma mesa maior para a 
sala dos alunos, 4 cadeiras e alguns brindes 
para serem sorteados na semana de 
recepção aos calouros. Venham conhecer o 
novo espaço e usufruir de mais essa 
conquista!

NÚCLEO DE ASSESSORIA DA 
SAUDE DO SERVIDOR (NASS)

 O Núcleo de Assessoria da Saúde do 
Servidor (NASS) será reorganizado, 
visando a promoção da saúde do 
trabalhador da FACENF por meio de 
alguns programas, dentre eles um curso de 
suporte básico de vida para leigos.

Nova sala dos alunos

DESTAQUES DO DA

REVISTA DE ENFERMAGEM
 A Faculdade de Enfermagem possui 
uma revista com o intuito de colaborar com 
a produção, divulgação e utilização de 
conhecimentos pertinentes a área de 
Enfermagem e áreas afins.
 Saiba mais em:
https://enfermagem.ufjf.emnuvens.com.br/ 
enfermagem


