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3.4. PERFIL
P
DO
O EGRESS
SO
O curso
o de bacha
arelado em
m Enferma
agem, prop
posto pela FacMais, pretende
mar o profisssional de enfermage
e
em com as
s seguintes
s caracteríssticas prim
mordiais:
form
1. Form
mação generalista, hu
umanista, crítica e re
eflexiva;
2. Profissional qu
ualificado para o ex
xercício de
e Enfermaggem, com base no
rigorr científico e intelectu
ual e pauta
ado em prin
ncípios éticcos;
3. Capa
az de con
nhecer e i ntervir sob
bre os pro
oblemas/sittuações de saúdedoen
nça mais prevalentes
p
s no perfil epidemiológico naciional, cons
siderando
quesstões de saúde
s
de p
pequena, média e alta
a compleexidade de ação e
com ênfase nos progrramas de
e saúde da
d famíliaa, identific
cando as
dime
ensões bio
o-psico-socciais dos se
eus determ
minantes;
4. Capa
acitado a atuar, com senso de responsabbilidade social e
compromisso com a cida
adania, co
omo promo
otor da sa úde integrral do ser
humano; e
5. Em condições
c
de atuar e
em equipes
s multi e in
nterdisciplinnares.
Além de
essas cara
acterísticass primordia
ais, a formação do E
Enfermeiro atenderá
tamb
bém as necessidades sociaiss da saúd
de, com ênfase no Sistema Único de
Saúd
de (SUS)), assegurando a integralidade da atenção e a qualidade e
hum
manização do
d atendim
mento.
des gerais
s
Competências e habilidad
o de Enfe
ermagem d
deve prop
piciar ao educando
e
os conhe
ecimentos
O curso
requ
ueridos parra o exerc
cício das sseguintes competênc
cias e habbilidades gerais,
g
na
área
a de atuaçã
ão profissio
onal do en fermeiro:
 Atenção à saú
úde: os pro
ofissionais da Enferm
magem, deentro de se
eu âmbito
evem esta
ar aptos a desenv
volver açõões de prrevenção,
profisssional, de
prom
moção, proteção e re
reabilitação
o da saúd
de, tanto eem nível individual
quanto coletivo
o. Cada prrofissional deve ass
segurar quue sua prá
ática seja
realizzada de fo
orma integ
grada e co
ontínua co
om as dem
mais instâ
âncias do
sistem
ma de saú
úde, sendo
o capaz de
d pensar criticamennte, de an
nalisar os
problemas da sociedade
e e de pro
ocurar soluções parra os mes
smos. Os
profisssionais de
evem reali zar seus serviços
s
de
entro dos mais altos
s padrões
de qualidade e dos prin
ncípios da ética/bioé
ética, tendoo em conta que a
respo
onsabilidad
de da aten
nção à saú
úde não se
e encerra com o ato
o técnico,
mas sim,
s
com a resolução
o do proble
ema de sa
aúde, tantoo em nível individual
como
o coletivo;
 Toma
ada de de
ecisões: o trabalho dos
d profiss
sionais da Enfermag
gem deve
estarr fundamentado na capacidad
de de tomar decisõees visando
o ao uso
aprop
priado, efficácia e custo-efe
etividade, da força de trabalho, de









medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para
este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para
avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em
evidências científicas;
Comunicação: os profissionais da Enfermagem devem ser acessíveis e
devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na
interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A
comunicação envolve comunicação verbal, não-verbal e habilidades de
escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de
tecnologias de comunicação e informação;
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais da
Enfermagem deverão estar aptos a assumir posições de liderança,
sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A liderança envolve
compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de
decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
Administração e gerenciamento: os profissionais da Enfermagem
devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e
administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e
materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a
serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe
de saúde; e
Educação permanente: os profissionais da Enfermagem, formados no
curso da FacMais, devem ser capazes de aprender continuamente, tanto
na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, esses profissionais
devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a
sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício
mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços,
inclusive,
estimulando
e
desenvolvendo
a
mobilidade
acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes
nacionais e internacionais.

Competências e habilidades específicas
Ao longo do curso de graduação em Enfermagem serão desenvolvidas
ações didático-pedagógicas com o objetivo de dotar o Enfermeiro dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades específicas:
 Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas
dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;
 Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação
profissional;
 Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a
estrutura e as formas de organização social, suas transformações e
expressões;
 Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao
exercício profissional;
 Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais,
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;

 Feconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de
forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema;
 Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;
 ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de
trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;
 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;
 Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
 Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções
planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e
reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das
famílias e das comunidades;
 Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
 Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho
multiprofissional em saúde.
 Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto
dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como
agente de transformação social;
 Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e
comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
 Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
 Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população,
seus condicionantes e determinantes;
 Intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela
qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes
níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção
e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência;
 Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos
e demandas de saúde;
 Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes
necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes
grupos da comunidade;
 Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de
enfermagem às diferentes demandas dos usuários;
 Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
 Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética
e de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo
em todos os âmbitos de atuação profissional;
 Planejar, implementar e participar dos programas de formação e
qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;
 Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde,
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos
distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;
 Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de









produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática
profissional;
Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como
agente desse processo;
Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de
enfermagem e da assistência à saúde;
Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do
sistema de saúde;
Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;
Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como
cidadão e como enfermeiro; e
reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de
política e planejamento em saúde.

