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                                                       Resumo 

 

Florence Nightingale, em nível mundial e Ana Néri, em nível nacional 

representam personagens históricas no campo da Enfermagem. Florence 

nasceu em 12 de maio de 1820 e é considerada a precursora da Enfermagem 

Moderna. Ana Nery, primeira enfermeira brasileira e a se alistar e atuar 

voluntariamente na Guerra do Paraguai, morreu em 20 de Maio de 1880. Para 

homenagear essas grandiosas personagens, as datas do nascimento de 

Florence e da morte de Ana Nery foram escolhidas para comemorar a Semana 

da Enfermagem no Brasil. Assim, em todo o país, sob coordenação da 

Associação Brasileira de Enfermagem, atividades científicas e culturais são 

desenvolvidas durante essa semana. Tais atividades visam proporcionar à 

comunidade de Enfermagem, incluindo-se Enfermeiros, estudantes de 

enfermagem, técnicos de enfermagem, estudantes do curso técnico e 

auxiliares de enfermagem, a discussão e reflexão sobre a importância de uma 

enfermagem mais científica e solidária. Além disso, procura integrar 

profissionaisque estudam, debatem, pesquisam e prestam cuidado de 

enfermagem em diferentes instituições. No município do Rio Grande o evento 

faz parte do calendário de atividades da Escola de Enfermagem, sendo 

considerado atividade extraclasse. Conta com o apoio do Grupo 

PET/Enfermagem e é realizado em parceria com a Associação Brasileira de 

Enfermagem. 

Descritores: 1. Enfermagem. 2. História da enfermagem. 3. Semana 

Riograndina de Enfermagem.  
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O Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rio Grande FURG, 

teve sua criação autorizada em 20 de agosto de 1975, sendo implantado no 

primeiro semestre letivo de 1976 e reconhecido pelo Decreto 1.223/79, 

publicado no DOU de 18 de dezembro de 1979 com a denominação de Curso 

de Enfermagem e Obstetrícia. Desde sua criação até fevereiro de 1997, os 

docentes enfermeiros e as disciplinas do curso eram lotados em quatro 

departamentos distintos: Departamento de Medicina Interna; Departamento 

Materno-Infantil; Departamento de Cirurgia e Departamento de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis.  

Inicialmente o Curso de Enfermagem e obstetrícia foi instalado na 

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande que realizou adequações 

na área física para atender às exigências do Ministério da Educação e Cultura 

e criar o Hospital de Ensino. As disciplinas teóricas, a biblioteca, o laboratório 

de procedimentos de enfermagem e a Coordenação do Curso funcionavam no 

até então denominado “anel externo”; as atividades práticas, nas unidades de 

internação: Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico, São Lucas I e II. 

Atualmente a Santa Casa ainda recebe acadêmicos da Escola de Enfermagem 

nas unidades de Pronto Socorro, UTI Geral e Cardiologia.  

A inserção do curso na Rede Básica de Saúde se deu com a disciplina 

“Criança Sadia” que tinha suas atividades práticas desenvolvidas no Posto Dra. 

Rita Lobato. A partir daí a parceria com a Secretaria Municipal da Saúde foi se 

intensificando de forma que, atualmente, atividades práticas e estágios 

curriculares são desenvolvidos nas Unidades Básicas de Saúde e nas 

Unidades Básicas de Saúde da Família. Além disso, programas como PET 

Enfermagem, PET Saúde, Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), Viver 

Mulher e de Educação Permanente são realizados de forma conjunta. 

Em sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (1988) foi criado 

o Hospital Universitário Prof. Miguel Riet Corrêa Júnior, um espaço sonhado, 

idealizado e cuja realização se deve, em grande parte, ao esforço de docentes 

enfermeiros da FURG. A primeira diretoria do Hospital de Ensino contou com 

docentes enfermeiros nos cargos de Administrador, Diretor de Enfermagem e 
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Diretor de Apoio. Com esse espaço próprio, foi possível qualificar o ensino de 

graduação em enfermagem e, consequentemente, contribuir para a melhoria 

da saúde da população.   

A “Nova Lei do Exercício Profissional de Enfermagem”, sancionada em 

1986, determinava que a Enfermagem somente poderia ser exercida por 

Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. 

Frente a essa determinação do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), 

os docentes do curso se mobilizaram elaborando um projeto para implantação 

do Curso Supletivo de Qualificação Profissional para Auxiliar de Enfermagem. 

Naquela ocasião, foram parceiros da FURG, a Santa Casa do Rio Grande e a 

Secretaria Municipal da Saúde do Rio Grande. O curso funcionou de 1990 a 

1997, formando sete turmas. Com a proibição de formação de novos auxiliares 

de enfermagem, emitida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do 

Rio Grande do Sul (COREN/RS),houve incentivo e necessidade da criação de 

cursos de Técnicos de Enfermagem. Frente a quase inexistência desses 

profissionais em nosso município, docentes do curso de Enfermagem 

elaboraram uma proposta para criação do Curso de Técnico em Enfermagem, 

na FURG em parceria com o Colégio Técnico Industrial CTI/FURG. Esse curso 

funciona desde o ano de 2000 junto ao Instituto Federal de Educação, Ciências 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Rio Grande, tento formado onze 

turmas. 

Em 1993, foi criada a Rede de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Região Sul (REPENSUL), que congregou a Universidade Federal de Santa 

Catarina, com a Fundação Universidade Federal do Rio Grande, a 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de 

Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal do 

Paraná, com vistas a acelerar o processo de qualificação de docentes 

enfermeiros dessas IFES. A participação no mestrado interinstitucional, 

proposto pela REPENSUL, além da titulação dos docentes tornou-se um 

excelente laboratório para o aperfeiçoamento de competências no ensino e na 

pesquisa, constituindo-se no embrião do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da FURG e despertando o desejo de criação de uma Unidade 

Acadêmica para a enfermagem.  
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Em 1994 foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e 

Enfermagem (NEPETE) que, a partir de 1997, passou a integrar o Diretório de 

Grupos de Pesquisa do CNPq com a denominação de Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Enfermagem e Saúde (NEPES). Esse núcleo teve uma 

importância fundamental na trajetória da Enfermagem, na FURG, pois 

consolidou a interface entre graduação e pós-graduação, em termos de 

pesquisa. Ainda hoje constitui um espaço de acolhimento aos docentes recém 

doutores, quando de seu retorno à instituição.  

A partir do primeiro semestre de 1996 foi desenvolvido o Curso de 

Especialização em Projetos Assistenciais de Enfermagem - ESPENSUL, 

destinado à especialização de Enfermeiros no próprio local de trabalho. Com 

metodologia pautada no ensino semipresencial e na flexibilidade do currículo o 

ESPENSUL fortaleceu a integração entre o Curso de Enfermagem e a rede de 

serviços de saúde do município. 

Em fevereiro de 1997, após reconhecimento do potencial, da identidade 

profissional e especificidade do curso foi criado o Departamento de 

Enfermagem, que reuniu e possibilitou a concreta integração dos docentes, até 

então lotados em diferentes departamentos. Com a lotação dos docentes 

enfermeiros em uma única unidade, ficou garantida a autonomia nos processos 

decisórios que definiriam os rumos da Enfermagem, na FURG. A qualificação 

de corpo docente, em curto espaço de tempo, possibilitou, além do 

fortalecimento da identidade profissional, maior visibilidade da Enfermagem nos 

âmbitos local, regional, nacional e internacional, com significativas 

repercussões na produção de conhecimentos. 

Em outubro de 2001, ocorreu a aprovação e recomendação pela 

CAPES, do Curso de Mestrado em Enfermagem, sendo criado o Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem, o primeiro na Área da Saúde na FURG. As 

atividades acadêmicas do Mestrado em Enfermagem tiveram início no primeiro 

semestre de 2002. O programa tinha e ainda tem como objetivo formar 

pesquisadores capazes de promover o avanço do conhecimento e a produção 

de novas tecnologias na Enfermagem/Saúde, nas dimensões gerenciais, 

educativas e cuidativas, considerando o ecossistema e as demandas de 

desenvolvimento da sociedade. 
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Quanto ao suporte administrativo, foi criada em 2002 a Secretaria Geral 

das unidades educacionais, com ela, os técnico-administrativos em educação, 

reunidos em única área física passaram a atuar de forma contínua e mais 

articulada com as Chefias, docentes e discentes, situação que persiste até os 

dias de hoje. 

Em 15 de agosto de 2008, integrando a proposta de mudança 

organizacional, foi aprovada a criação da Escola de Enfermagem, como uma 

das treze Unidades Acadêmicas da FURG. 

Passados sete anos de funcionamento ininterrupto do Curso de 

Mestrado em Enfermagem da FURG, em 19 de dezembro de 2008 a Escola de 

Enfermagem obteve a aprovação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Administração, da criação do Curso de Doutorado em Enfermagem, 

o qual foi recomendado pela CAPES, constituindo-se em mais uma importante 

conquista. As atividades acadêmicas do Doutorado em Enfermagem da FURG 

iniciaram em abril de 2009, atualmente encontra-se em curso a quarta turma.  

No mesmo ano foi criado o Programa de Educação Tutorial de 

Enfermagem (PET Enfermagem) que desde sua implantação tem como 

objetivo causar um impacto positivo no curso de graduação, além de realizar, 

com os demais acadêmicos, atividades direcionadas à comunidade. 

No primeiro semestre de 2010, com a criação do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família, oferecido pela Escola de 

Enfermagem (EEnf) e construído emparceria com o Instituto de Educação (IE), 

Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Rio Grande- FURG e Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) do Rio Grande, mais uma meta foi atingida. O 

programa tem como horizonte a formação de um profissional, cidadão, crítico, 

capaz de buscar soluções para os problemas de usuários e trabalhadores da 

saúde, contribuindo para a promoção e a educação em saúde. Visa 

especializar profissionais Enfermeiros, Educadores Físicos e Psicólogos por 

meio do processo de educação permanente e da inserção no trabalho. O 

residente atuará em equipe interdisciplinar no nível de atenção básica do 

Sistema Único de Saúde (SUS), realizando práticas, desenvolvendo pesquisas 

e construindo propostas que contribuam para a concretização dos princípios e 

diretrizes do SUS. 
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Assim, a trajetória histórica da Enfermagem da FURG, comprova o 

grande potencial desse grupo tanto para a superação de dificuldades comuns 

quanto para a busca da identidade da Enfermagem como uma ciência de 

cuidado. Para tanto, continuamos a procura dos melhores ventos e direções 

para alcanceda excelência no ensino, na pesquisa e na extensão universitárias. 

É motivo de grande orgulho para todos que fizeram e ainda fazem parte 

dessa história ter contribuído para que, um conjunto de sonhos e emoções, 

gradativamente se transformasse em objetivos e práticas construídas e 

operacionalizadas em situações reais e concretas da vida acadêmica. Tais 

práticas, além de contribuírem para a melhoria da qualidade de vida da 

população riograndina, sem dúvida enalteceram e ainda enaltecem nossa 

universidade no cenário nacional e internacional. 

 
 

 

 


