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O Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
nos seus cinquenta anos de existência tem se expandido e buscado inovação com cooperação 
nacional e internacional.1 Desta feita, a parceria se dá com a Escola Superior de Enfermagem de 
Coimbra (ESEnfC), tendo como finalidade – implantar o Programa de Dupla Diplomação para Curso 
de Graduação em Enfermagem.2–5 O que isto significa? Principalmente construir oportunidade para a 
preparação de lideranças de enfermagem para um mundo global de trabalho, ao mesmo tempo cumprir 
com a responsabilidade social acerca das políticas públicas, especialmente em saúde e educação. 

No contexto da enfermagem brasileira, o Programa de Dupla Diplomação (UFSC/ESEnfC) 
é pioneiro, porque se trata do primeiro Curso de Graduação em Enfermagem que implantou este 
programa e, para tanto, cumpriu previamente, todas as exigências legais. 

Destarte, o estudante de graduação em enfermagem da UFSC, com bom índice de 
aproveitamento, poderá conquistar, simultaneamente, dois diplomas - um pela UFSC (Santa Catarina, 
Brasil) e o outro pela ESEnfC (Coimbra, Portugal). Dois diplomas, um no continente Latino-Americano 
e, o outro, no continente Europeu. Inovação porque esse programa resulta, também, em oportunidades 
múltiplas para inserção em redes de pesquisa, construção de projetos multicêntricos, produção de 
ciência e tecnologias na área da enfermagem. 
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O cumprimento dos compromissos acadêmicos, pelos estudantes, é acompanhado por meio 
de reuniões realizadas por Skype® entre os estudantes e a Coordenação do Curso da UFSC. Também 
ocorre reunião entre a Coordenação do Curso UFSC, o Coordenador das Relações Internacionais e 
Presidente do Conselho Técnico-Científico da ESEnfC, bem como com os professores orientadores 
do trabalho de conclusão de curso.

A aprendizagem é expandida visto que o contexto social, político e educacional é diverso, o 
que contribui para estimular a capacidade dos estudantes de interagir com os representantes das 
instituições, docentes, enfermeiros e outros estudantes. Assim, as perguntas se multiplicam e os 
estudantes brasileiros desvelam as oportunidades para aprender mais e melhor, valorizam cada uma 
no seu devido tempo. Ser estudantes na cidade de Coimbra é ter uma dinâmica de vida peculiar, um 
mix entre os requerimentos científicos e técnicos da enfermagem, aliados aos encantos culturais de 
cidade universitária por excelência.

O Programa de Dupla Diplomação é uma inovação em si porque todos aprendem e ensinam 
pois são diferentes e cada um tem uma contribuição para ser e estar em rede para que a enfermagem 
seja mais e melhor no contexto global.
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