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UNIPAMPA - Universidade Federal do Pampa
Campus Uruguaiana
Curso de Graduação em Enfermagem
HISTÓRIA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UNIPAMPA

O Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) foi
fundado no dia 16 de outubro de 2006. Após cinco anos de existência, recorda-se os
principais desafios e conquistas que compõem a história da implementação de um
Curso que foi impulsionada pelo crescente desenvolvimento do Município de
Uruguaiana-RS e da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.
Assim, o Curso de Enfermagem da UNIPAMPA nasceu vinculado à Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM). O primeiro concurso docente foi realizado pelo
Departamento de Enfermagem da UFSM e sob sua responsabilidade, no mês de junho
de 2006, sendo aprovadas cinco candidatas. Porém, o concurso não foi homologado
dentro do prazo legal devido ao ano eleitoral, sendo que as candidatas só foram
nomeadas em janeiro de 2007.
Esta situação gerou vários problemas, dentre eles o início do curso sem a
participação de docentes enfermeiras, sendo então deslocados professores de outros
cursos para ministrarem as disciplinas, o que entende-se ter causado prejuízos ao início
da implantação do Curso nesta Instituição. Somado a essa situação, naquele momento,
o coordenador do Curso de Enfermagem também era de outra área, o que dificultava o
planejamento das atividades a serem realizadas.
A nomeação, e o efetivo exercício, das três enfermeiras aprovadas em concurso
coincidiu com o término do primeiro semestre letivo da UNIPAMPA, no segundo
semestre de 2006. Neste período não existiam instalações próprias e adequadas,
sendo que as aulas eram ministradas em um prédio localizado na zona central da
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cidade, prédio este onde no andar térreo funcionava uma padaria, o que tornava a
permanência dos alunos no mesmo bastante difícil. Juntamente a isto, identificava-se,
também, a necessidade cada vez maior de mais docentes, de acervo bibliográfico que
era escasso, e de um laboratório de enfermagem que atendesse as necessidades do
corpo docente e discente.
A chegada dos primeiros docentes foi cercada de conflitos, pois a implantação
concomitante de três cursos de graduação e, especificamente, do Curso de
Enfermagem gerou a necessidade de grande número de docentes para suprir a
demanda de ingresso de 50 alunos por ano. Esta carência de docentes foi determinante
para que as enfermeiras assumissem disciplinas básicas, tais como histologia,
anatomia e fisiologia.
No primeiro semestre de 2007 o curso já contava com duas turmas de
Enfermagem e duas docentes enfermeiras. Ainda, nesse mesmo ano, no segundo
semestre, após encontros e discussões acerca da adequação das disciplinas, ficou
consolidada a ideia de concentrar as docentes enfermeiras nas disciplinas específicas
do Curso de Enfermagem.
O ano de 2007 seguiu seu curso, estando o Campus Universitário alocado no
antigo Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus, localizado no centro de
Uruguaiana e com um espaço físico bastante reduzido para a realização das atividades
inerentes ao Curso. Mesmo assim, já se contava com uma biblioteca, no qual muitos
livros foram recebidos e doados de outras instituições, especialmente da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de materiais que proporcionavam a
construção de um laboratório na própria sala de aula. Neste mesmo período aconteceu
o início das práticas disciplinares desenvolvidas em três postos de saúde e em
comunidades do município de Uruguaiana, sendo eles: postos 7 e 14 e Estratégia da
Saúde da Família (ESF) CAIC.
Em 2008/1 ingressou uma nova turma de Enfermagem, sendo que permaneciam
apenas três docentes específicas da área, o que gerou uma nova crise dentro da
Instituição, pois a turma que ingressou no segundo semestre de 2006 estava iniciando a
disciplina de Enfermagem na Saúde do Adulto, com carga horária de 405 horas, sendo
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que desta, aproximadamente, a metade da carga horária era destinada a atividades
práticas.
A necessidade da presença constante de professores nos campos de prática foi
determinante para que negociações com a reitoria determinassem a contratação de
duas professoras substitutas para comporem o grupo de docentes, dando sequência ao
semestre letivo.
No mês de junho realizou-se um novo concurso para suprir quatro novas vagas
liberadas para o Curso de Enfermagem, e os docentes aprovados assumiram
efetivamente no dia 13 de agosto de 2008. A chegada desses docentes ajudaria a levar
a termo as disciplinas que se encontravam com oferta em atraso, em especial para os
alunos ingressantes no segundo semestre de 2006, o que efetivamente aconteceu.
Em março de 2008 aconteceram as mudanças iniciais de instalação da
Universidade do antigo Seminário para o prédio onde funcionava a Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de Uruguaiana. Esta mudança ocorreu a partir de um
convênio firmado com a PUC e, posteriormente, pela aprovação do Projeto de Lei nº
302/2008. Com esta alteração passou-se a contar com um maior espaço físico, tanto
para salas de aula quanto para a instalação do laboratório de enfermagem que, neste
momento, já possuía diversos materiais e instrumentos de ensino.
Ao final do ano de 2008, com vistas a dar sequência ao semestre letivo e não
atrasar o processo de formação dos acadêmicos, iniciaram-se novas negociações entre
os docentes. Neste período foi decidido pelo grupo que todos os sete docentes do
Curso assumiriam a responsabilidade de desenvolver, de forma condensada, as
atividades da disciplina de Cuidado de Enfermagem à Saúde da Mulher, Criança e
Adolescente, sendo o bloco teórico desenvolvido entre os meses de novembro e
dezembro e, a prática, em janeiro e fevereiro de 2009. Dentre algumas dificuldades
enfrentadas pelo grupo destaca-se o verão Uruguaianense caracterizado por
temperaturas superiores a 42 graus.
Esta situação voltou a mobilizar a reitoria para a revisão da necessidade de
ampliar o quadro docente do Curso de Enfermagem e consequente liberação de mais
quatro vagas imediatas que foram supridas em janeiro e fevereiro de 2009.
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Assim, no semestre letivo de 2009/1 o Curso contava com onze docentes. No
segundo

semestre

ocorreu

mais

um

concurso

para

suprir

uma

vaga.

Concomitantemente a este fato, mais uma turma ingressou na Universidade fazendo
com que os professores exigissem que as atividades só fossem iniciadas se a carência
de docentes fosse resolvida. Neste mesmo período, em março de 2009, foi publicado
no Diário Oficial da União um Parecer da Comissão do Conselho Nacional de Educação
(CNE) e da Câmara de Educação Superior (CES), de número 213/2008, recomendando
a carga horária mínima de 4000 horas para o Curso de Graduação em Enfermagem,
com as quais o Curso de Enfermagem da UNIPAMPA já contava.
Esse aumento no tempo de integralização foi bastante positivo, especialmente no
que tange à consolidação de atividades extra-curriculares do corpo discente. No
entanto, houve problemas em relação as duas primeiras turmas ingressantes que
solicitaram à reitoria a oportunidade de concluir sua graduação no prazo definido pelo
seu ingresso, que era de quatro anos. Tal situação foi discutida com a reitoria,
coordenações e direção do campus, sendo definido que os professores usariam de
todos os meios disponíveis para que a integralização curricular das duas primeiras
turmas acontecesse no prazo solicitado por eles.
Em 2010 foram conquistadas oito vagas das nove solicitadas para o cargo de
enfermeiros - técnicos administrativos em educação, sendo que cinco delas foram
preenchidas. Estes técnicos entraram em exercício na metade do ano de 2010,
passando a compartilhar com os docentes as responsabilidades nas atividades práticas
desenvolvidas no município, tanto no âmbito hospitalar quanto na saúde coletiva.
No mesmo ano foram realizados mais dois concursos públicos voltados para
áreas específicas da Enfermagem, a partir dos quais foram nomeados mais seis
professores. Com essa consolidação do corpo docente, muitas atividades de ensino,
pesquisa e extensão do Curso foram implementadas, ampliadas e efetivadas.
Apesar das dificuldades e desafios enfrentados para a implantação do Curso de
Enfermagem, muitas vitórias foram conquistadas. Atualmente, o ingresso é semestral,
com entrada de 25 alunos, sendo que as disciplinas básicas são ministradas de forma
integrada com o Curso de Fisioterapia. Além disso, o currículo já sofreu três alterações
e ainda vem ganhando novas configurações geradas a partir das necessidades
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identificadas pelos docentes, assim como pelo diagnóstico local realizado na cidade.
Junto a este fato, cada um dos cinco coordenadores que já passaram pelo Curso,
desde 2006, faz com que este ganhe novos olhares e objetivos.
A participação dos docentes e discentes nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão vêm crescendo, especialmente, a partir das bolsas de iniciação conquistadas
para estes fins.
Atualmente, o Curso de Enfermagem conta com o Grupo de Estudo e Pesquisa
em Enfermagem da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul (GEPENFO-RS), com
diversas atividades de extensão e se consolida como partícipe em todas as ações do
projeto RONDON, tendo nos últimos dois anos propostas aprovadas e coordenadas por
professores do seu corpo docente.
A participação e organização de eventos também tem sido parte da trajetória do
Curso como Universidade desde 2007, com a realização da I Semana de Enfermagem
da UNIPAMPA promovida inteiramente pelos acadêmicos do Curso. No ano de 2008,
com as instalações no campus da PUC, houve o convite para participação no Seminário
Internacional realizado pela PUC e pela Universidad de La Cuenca del Plata. Já no ano
de 2009, após a efetivação da compra do campus universitário pela União, a
UNIPAMPA assumiu a organização do evento que passou a ser denominado Salão
Internacional de Ensino Pesquisa e Extensão (SIEPE), sendo então realizado o I SIEPE
no ano de 2009 e o II SIEPE no mês de novembro de 2010.
Acredita-se que o panorama atual do Curso de Enfermagem da UNIPAMPA
mostra o quanto já foi construído e, assim, consolidado. Atualmente, o quadro de
funcionários do Curso está completo e contando, nesta data, com trinta docentes e
cinco enfermeiros. Em relação ao número de alunos, 152 encontram-se cursando o 1º,
2º, 3º, 4º, 5º e 7º semestres no atual semestre (2011/1). A primeira turma de
enfermeiros comemorou a sua conquista acadêmica no dia 27 de agosto de 2010,
sendo que a segunda formatura ocorreu, recentemente, no dia 26 de fevereiro de 2011.
Nestes quatro anos completos de Curso, eventos e viagens foram oportunizadas
aos acadêmicos, bem como a participação em eventos no município e em congressos
nacionais e internacionais. Este tipo de incentivo, com certeza, contribui para compor o
perfil do egresso do Curso de Enfermagem da UNIPAMPA.
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Com o exposto, percebe-se que apesar de ser uma Universidade jovem e ainda
estar em processo de construção, esta e, especialmente, o Curso de Enfermagem,
dispõe de profissionais capacitados e habilitados para atuar frente aos diversos
contextos de cuidados à saúde da população.
Então, a fim de ilustrar algumas das atividades realizadas ao longo deste tempo
nestes diversos contextos, dispõe-se de alguns registros de imagens de docentes,
enfermeiros e alunos, no qual mostra-se o envolvimento destes em algumas das
atividades citadas anteriormente.
TROTE DE 2008

ATIVIDADES EM SALA DE AULA

7

VISITA AO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO SÃO PEDRO-PORTO ALEGRE/RS
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GRUPOS DE ESTÁGIO
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTO- HOSPITAL DE CLÍNICIAS DE PORTO ALEGRE

MANIFESTO NA PONTE INTERNACIONAL DE URUGUAIANA-PASSO DE LOS
LIBRES/ARGENTINA (2008)

CAMPANHA DE VACINAÇÃO (2009)
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QUERMESSE NO POSTO 7

CAMPANHA DE SAÚDE NO POSTO 7 (2010)

ATIVIDADES NA ESCOLA
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ATIVIDADES PRÁTICAS (2010)

O Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “História do Curso de Enfermagem
da UNIPAMPA: construindo a identidade da profissão na fronteira oeste do Rio Grande
do Sul” de autoria das alunas Marcéli do Rosário Oliveira e Taianis Paiva Ribeiro, e
orientado pela professora Ana Paula Scheffer Schell da Silva, foi utilizado para
complementar este documento.
Atualizado em março de 2011.

