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EDITORIAL

Reestruturação do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da UNIFESP

O sistema de avaliação dos programas de pós-graduação instituído pela CAPES vem
contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura de análise contínua dos processos e resultados
da formação de recursos humanos, produção de conhecimento e inovação tecnológica no país.

Nesse cenário de busca de excelência, os programas de pós-graduação em enfermagem têm se
mobilizado para identificar pontos fortes e fragilidades, buscando desenvolver estratégias que
consolidem e avancem as atividades bem sucedidas e promovam oportunidades de transformação
para melhorias de processos em fase de consolidação.

Assim, de forma pró � ativa o programa de pós-graduação em enfermagem da UNIFESP realizou
seminários de auto-avaliação, refletindo sobre os paradigmas de produção científica na enfermagem,
o que possibilitou a análise epistemológica da proposta pedagógica e da produção de conhecimento
do programa. Nesta análise, também foram utilizadas as informações contidas nos relatórios do
Coleta CAPES dos dois últimos triênios (2000 a 2006) e as recomendações de melhoria propostas
pelas comissões de avaliação da área de enfermagem.

O resultado deste processo avaliativo gerou mudanças na proposta do programa que tinha
como eixos estruturadores o processo saúde-doença e o ciclo vital.  Identificou-se que a área de
concentração: Enfermagem, Cuidado e Saúde reflete a produção do programa, comprendendo
estudos sobre teorias, conceitos, princípios, métodos e instrumentos que norteiam as práticas e o
uso de tecnologias na gestão, coordenação e cuidado de enfermagem para o desenvolvimento da
área da saúde no âmbito individual e coletivo.

Assim, concebeu-se como missão do programa, ser um centro de excelência na formação de
pesquisadores, líderes e profissionais altamente capacitados para promover o avanço da ciência
da enfermagem e da saúde, com ênfase na abordagem multidimensional a pessoas e grupos em
suas diferentes expressões. Por meio da pesquisa, educação e prática, docentes e discentes buscam
promover a saúde das pessoas, no contexto das necessidades atuais de saúde da população e das
futuras gerações, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde.

O programa fundamenta-se na concepção de que o ser humano possui prerrogativas e direitos
que devem ser respeitados. O direito à vida e à saúde é primordial para auto-realização da pessoa.
Nesta perspectiva, o foco da assistência são as necessidades de cuidado de saúde no âmbito
individual e coletivo, por meio de um conhecimento que integra as bases: científica, pessoal/
interpretativa, crítica, ética, estética e sociopolítica. Estas bases orientam produção de
conhecimento que contribua para uma prática profissional inovadora e transformadora.

A estrutura curricular, bem como as linhas de pesquisa são desenvolvidas em consonância com
as concepções fundamentais e objetivos do programa e adota por princípio a interdisciplinaridade,
integrando saberes que fortaleçam a Enfermagem e a Saúde.

Este trabalho coletivo possibilitou que docentes e pós-graduandos refletissem sobre esta nova
concepção do programa, permitindo que as transformações elaboradas culminassem em nova
compreensão do quanto cada disciplina e campos de investigação estão inter-relacionados e em
consonância com os objetivos propostos para a formação de mestres e doutores.
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