FACENF EM FOCO
O jornal FACENF EM FOCO surge 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.
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BOAS-VINDAS CALOUROS!
A Faculdade de Enfermagem dá as boas-vindas aos novos
alunos que ingressam no curso de Enfermagem da UFJF
neste segundo semestre de 2019. Desejamos que sejam
recebidos com muita cordialidade e empatia. Que todos
vocês tenham muito sucesso nessa nova fase que se inicia
e sejam muito felizes em nossa faculdade!

AVISOS DA DIREÇÃO
 A Professora Girlene Alves da Silva, vice-reitora da
UFJF e professora do Departamento de Enfermagem
Aplicada se tornou a mais nova professora titular da
FACENF/UFJF alcançando, assim, o cargo máximo da
carreira acadêmica. Parabenizamos por mais essa
conquista e desejamos muito sucesso em sua vida
pessoal e profissional!
 Desde o do dia 1º de Agosto está sendo utilizada a
porta de emergência próxima ao mestrado da
Faculdade de Enfermagem, como uma das
oportunidades para o acesso interno à faculdade. Esta
iniciativa foi tomada, de modo a prevenirmos
acidentes e evitarmos maiores transtornos com as
obras que ocorrem em frente ao prédio da FACENF,
obstruindo a entrada principal. A utilização da porta
de emergência até o término da obra, foi decidido em
reunião junto ao Conselho de Unidade. Além disso, foi
construída uma rampa de acessibilidade do
estacionamento para nova entrada.

 No dia 05/07, recebemos em nossa faculdade a visita do
superintendente do HU/UFJF Dimas Augusto Carvalho de
Araújo que atualizou, junto à nossa unidade, os dados
institucionais e administrativos do HU abrindo
possibilidades de inscrição de novas propostas da
FACENF/UFJF naquela instituição.
 A direção está realizando, junto aos departamentos da
faculdade, um levantamento para compras de materiais
permanentes cujo prazo se esgota em agosto de 2019.
 A Faculdade de Enfermagem está recebendo desde
Junho/2019 um estudante canadense para um
intercâmbio/estágio de pesquisa com os professores Dr.
Delmar Teixeira Gomes e a Dra. Zuleyce Maria Lessa
Pacheco. Os professores participam de uma pesquisa
multicêntrica Brasil x Canadá intitulada, “Abordando a
violência
obstétrica
no
Brasil:
Perspectivas
multissetoriais, empoderamento e atenção no contexto
da Política Nacional de Humanização do Trabalho de
Parto e Nascimento no Brasil” sob a coordenação geral
da pesquisadora Profa. Dra. Margareth Santos Zanchetta
- Universidade Ryerson – Toronto- Canadá.

 A Faculdade de Enfermagem irá oferecer o I Simpósio
Internacional de Pesquisa do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Faculdade de
Enfermagem – UFJF, que será no dia 15 de Agosto de
2019. O evento contará com a conferência da Profa. Dra.
Margareth Santos Zanchetta da Universidade Ryerson Toronto – Canadá.

AVISOS DA COORDENAÇÃO
 A coordenação já está programando para que, em
breve, seja realizada uma reunião com os alunos aptos
a realizarem o ENADE 2019 para que os mesmos sejam
informados sobre o processo e também esclarecidos de
possíveis dúvidas.
 A coordenação do curso de Enfermagem deseja boasvindas aos novos alunos e um semestre letivo cheio de
aprendizado e conquistas para toda a comunidade
acadêmica.



A mudança da sala de coordenação do D.A. está
concluída e já demos início à montagem da nova sala
de estudos ao lado da atual sala de almoço. O D.A.
conta com a compreensão de todos e estamos à
disposição para recebermos dúvidas, críticas e
sugestões.



O Diretório Acadêmico Celina Viegas está à
disposição dos calouros e veteranos para que este
semestre seja muito proveitoso. Lembramos que
estamos disponíveis nas redes sociais, e-mail e na
nova sala de coordenação do DACEVI localizada,
agora, no segundo andar da FACENF ao lado do
elevador.

AVISOS DO D.A.
 A semana de recepção de calouros, organizada pelo
diretório acadêmico, acontecerá entre os dias 5 e 9 de
agosto. Durante esta semana, os novos acadêmicos
terão a oportunidade de conhecer a Faculdade de
Enfermagem, bem como a UFJF.Eles receberão
orientações necessárias sobre o funcionamento do
curso e do campus da UFJF. Numa tentativa de tornar
a adaptação dos estudantes mais leve e prazerosa, o
DACEVI contará com a colaboração dos
departamentos, alunos veteranos, funcionários e da
diretoria da Atlética para além de passar informações
pertinentes, recepcionarem os calouros e garantir que
todos se sintam acolhidos. Por isso, contamos com a
colaboração de toda a comunidade acadêmica para
foto
que a semana de recepção seja bem sucedida e
proveitosa.
 Foi aprovado em reunião de conselho o projeto do
D.A. para realização do primeiro workshop de
enfermagem destinado à estudantes do ensino médio
e vestibulandos que se interessem pelo curso e
queiram passar um dia na FACENF/UFJF como
estudantes de Enfermagem. Deste modo, o D.A. visa
dar mais visibilidade ao curso de enfermagem e atrair
os jovens para as possibilidades que o curso e a
profissão oferecem. Realizaremos durante o dia
simulações de procedimentos de enfermagem,
palestras sobre as matérias, sobre a faculdade,
dinâmicas e diversas outras atividades que os
permitam viver a experiência do que é ser um aluno do
curso de Enfermagem na UFJF.

“A educação sozinha não transforma a
sociedade, sem ela tampouco a
sociedade muda. Se a nossa opção é
progressiva, se estamos a favor da vida
e não da morte, da equidade e não da
injustiça, do direito e não do arbítrio,
da convivência com o diferente e não
de sua negação, não temos outro
caminho se não viver a nossa opção.
Encarná-la, diminuindo, assim, a
distância entre o que dizemos e o que
fazemos”. (Paulo Freire)

Paulo Freire
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