
EDITORIAL 

COMISSAO DE ESPECIALISTAS DO 
ENSINO DE ENFERMAGEM 

Ai 17 de abril do corrente ana, por Portaria do Ensino Superior do 

Ministerio da Educa�o e CuItura, foi instruida mediante a designa�o de seus 
membros - a Comissao de Especialistas do Ensino de Enfermagem. A Co

missao do Ensino Medico, do Ensina de Odontologia e outras. cada qual em 

sua area, assessoram a Secretaria de Ensino Superior, com 0 objetivo de me

lharar a qualidade da educa�ao universitaria de seu campo. 

Nao somente a Secretaria do Ensino Superior, mas iambem 0 Conselho 

Federal de Educayao vale-se da contribui�ao das Comissoes de Especialistas 

do Emina. 

Por que existem tais ComissOes? Os Ministerios, que integram 0 Poder 

Executivo da Uniao, tern que realizar os trabalhos proprios de suas atribui�'l. 

No caso que estamos considerando, 0 Setar Educa�ao tern de desincumbir-S(" 

de sua parte. Constitui os orgaos, faz a lota�o e a designa�o do pessoal ne

cessario. 0 grande volume de trabalho esta sendo executado. 

Em outra area estao as Universidades, de direito publico ou privado; e 

ostao a servi� de assistencia, por exemplo, com Iiga�s docentes-assisten

ciais; 0 ensino de 3.° grau, indissooiavel da pesquisa, e urns. area que tern 
especialistas. 0 Ministerio da Educa9ao e Cultura quer ouvir urn grupo de 
pessoas altamente conceituadas em suas areas profissionais a fim de se valer 

de seus conhecimentos. Deseja 0 MEC sua contribui�ao especi/ica para 0 Go
verno ut.iIiza-Ia no tra�ado de diretrizes e em a�s que propugnem 0 ansina 

nacional. E importante serem pessoas ativas em seus p�6prio..<; campos pro/is-

sionais, - professores e especialistas com maturidade para discernir medidas 

e prever seus efeitos no Pais. 0 iato de trabalharlm como especialistas para. 

o MEC, devotando a estas atribui�oes semanas por ano, e voltando ao tra

balho habitual em seu campo e que assegura condi�oes para permanecerem 

atualizados. 

Para a Associa�ao Brasileira de Enfermagem, a indica9ao da Comissao 

fe/erida e motivo de grande j6biIo. Terao, desse modo, as entidades de e118ino 
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de 3.° grau de eniermagem, impulsionadas pela SESu, condi<;oes de prosseguir 

bern, corigindo-se no que for indica do, suprindo-se daqueles recursos que Jhes 

forem dados e, finalmente, estimulando-se a agir com criatividade para a 

fnrmar;ao de profissionais competentes. 

Para que 0 leit�r acompanhe com interesse a presente noticia, nos 0 

remetemos ao conhecimento de modalidades anteriores dessas comissOes, em 

que enfermeiras tern contribuldo. Em 1962 0 Diretor da entao Diretoria do 

Ensino Superior designou a Comissao de Peritos em Enfermagem, de cinco 

membros, sob a presidencia da Prof.s Maria Rosa S. Pinheiro. Esta Comissao 

e1aborou urn proposta de currlculo atualizado para a forma�ao de enfermeiros, 

contendo, pela primeira vez, creditos em sua carga horaria. 

Em 1965 e 1966, outras duas comissoes, a primeira com atribui�es ex

pIIcitas e a segunda designada Comissao de Especialistas do Ensino de En

fermagem (CEE Enfermagem) instituldas pelas Portarias n.o 136/65 e 132/66 
c1a DESu, fizeram os trabalhos que lhes foram solicitados. A Comissao de 1966 
esteve sob a coordena<;ao da Praf.s Waleska Paixao. Urn dos documentos tnais 

destas duas comissOes - ambas eram constituldas das mesmas pessoas -

esta pubIicado no livr.o da Prof.s Anayde Correa de Carvalho, intitulado As

socia� Brasileira de E,niermagem - Documentario, 1976. pag. 485-495. Em 

1975, valeu-se 0 mesmo orgao do MEC, 0 entao Departamento de Assuntos 

Universitarios (DAU) de urn grupo de tres especialistas, - Prof.as Maria Rosa 

S. Pinheiro, Maria Dolores Lins de Andrade e Maria NiIda de Andrade. Desta 

comissao recebeu, em mar<;o do mesmo ano de 1975, 0 Diagnostico do Emina 

de Eniermagem. Outros trabalhos tern sido confiados a estas citadas e a outras 

especiaIistas, - Prof.as Lygia Paim, Luiza Aparecida Teixeira da Costa, Ieda 

Bareira e Castro, Dike Rizzo Jorge e Amalia Correa de Carvalho, de 1975 
ate fins de 1978. 

Ha grande significac;ao de se ter a recem-criada Comissao de Especialistas 

do Ensino de Enfermagem. 

No PaIs, hoje, as Comisoes de Especialistas de Emino tem sua inserc;ao 

nos outros componentes da cuItura. Desse modo, a atual Comissao e mais 

importante do que os grupos similares aqui descritos. Esta de agora vai com

pletar 0 complexo institucional da enierma.gem. Quanto ao trabalho interno 

que deve desenvolver, continuara, por cerio, tradi<;ao de competencia, cida

dania e cuItura profissional que tem ilustrado sua c1asse e beneficiado seu 

PaIs. (H.G.D.) 
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