
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE  
SÃO PAULO 

PUC-SP 
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrissandra Rebouças de Souza Lauar 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enfermeiro professor: um diálogo com a formação  
pedagógica em cursos de lato sensu  

 
 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO-CURRÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
São Paulo 

2012



	  
	  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  
PUC/SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chrissandra Rebouças de Souza Lauar 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfermeiro professor: um diálogo com a formação  
pedagógica em cursos de lato sensu 

 
 
 
 
 
 
 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO-CURRÍCULO 
 
 
 
 
Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência parcial 
para obtenção do título de Mestre em 
Educação: Currículo sob orientação do Prof. 
Dr. Marcos Tarciso Masetto. 

 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2012  



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

  



	  
	  

DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                          À Dedite Rebouças, minha mãe, que frente  

às dificuldades da vida, me direcionou para 

a busca de uma formação constante.  

 

À você, Mardone, pelo amor, confiança, incentivo  

e por todos os desafios e vitórias que  

conquistamos e conquistaremos juntos.   



	  
	  

 

  



	  
	  

AGRADECIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

                          À Deus, por estar comigo nos momentos mais difíceis da minha vida 

Ao Prof. Dr. Marcos Masetto, meu orientador, pelo carinho,apoio e confiança. 

Aos membros da banca, pelas contribuições e reflexões. 

À todos os Professores e colegas do Programa de Educação: currículo 

À Zenilda, pela sua amizade. 

 

 

 

 

Ao Mardone, pela força, carinho e companheirismo 

Aos meus pais, Dedite e Anibal, que não deixaram de torcer, apesar da distância. 

Aos meus irmãos Chrissâmia, Sandressa e Anibal 

Aos meus sobrinhos(as), Laura, Andrey, Lauane e Larisssa. 

Aos meus cunhados e cunhadas. 

À minha sogra, por ter gerado o amor da minha vida. 

 

Porque família é tudo para mim! 

  



	  
	  

EPÍGRAFE 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nada poderá me abalar 

Nada poderá me derrotar 

Pois minha força e vitória 

Tem um nome, é Jesus 

Nada poderá me derrotar 

Pois minha força e vitória 

É JESUS! 

Eliana Ribeiro 

  



	  
	  

RESUMO 

 
REBOUÇAS, Chrissandra S. L. Enfermeiro professor: Um diálogo com a 
formação pedagógica em curso de lato sensu. Dissertação de mestrado. 

Pontifícia Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.  

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo identificar as diretrizes básicas para o 

desenvolvimento de um curso de pós-graduação lato sensu de formação de 

professores para a docência nos cursos de graduação em enfermagem, levando-se 

em conta a formação do Enfermeiro preconizada pelas diretrizes curriculares 

nacionais. Esse panorama  evidencia a necessidade de refletir uma nova 

profissionalidade do educador de enfermagem de nível superior. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa optou-se por uma abordagem qualitativa a fim de 

organizar os cenários da pesquisa: pós-graduação lato sensu, formação profissional 

do enfermeiro/diretrizes curriculares nacionais e a docência em enfermagem. Após a 

constituição desses capítulos e pensando no elo desses elementos, elaboramos 

uma proposta que consideramos como inovadora no contexto educacional da 

Enfermagem. A proposta se delineia na organização de um curso de pós-graduação 

lato sensu de docência em Enfermagem para o ensino superior, que tem como 

objetivo geral orientar os profissionais de Enfermagem que atuam na docência 

superior, aperfeiçoando e/ou desenvolvendo sua atuação pedagógica, mediante as 

novas configurações do processo de formação do Enfermeiro na 

contemporaneidade. 

 

Palavras-chaves: Docência em enfermagem, formação de professores, ensino 

superior, pós-graduação lato sensu. 

 
 
 
  



	  
	  

ABSTRACT 

 
REBOUÇAS, Chrissandra S. L. Nurse teacher: Adialogue with the teacher 
training course in the broad sense. Dissertacion of Master Degree. Pontical 

Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2012. 
	  

This research aims to identify the basic guidelines for developing a post-graduation 

courses of teacher training for teaching in undergraduate nursing, taking into account 

the training of the nurse recommended by the curriculum guidelines national. This 

scenario discussed is evidenced by the need to reflect a new professionalism of the 

educator nursing level. For this research we chose a qualitative approach in order to 

organize the research scenarios: post-graduation courses, training in nursing/ 

national curriculum guidelines and teaching in nursing. After the formation of these 

chapters on the link and weighing these elements, we prepared a proposal that we 

consider as an innovator in the educational context of nursing. The proposal that 

outlines, in organizing a post-graduation courses in Nursing teaching in higher 

education, which aims to guide the general nursing professionals working in higher 

teaching, improving and / or developing their pedagogical performance, through the 

new settings of the formation process of the nurse in contemporary society. 

 

Keywords: Teaching in nursing, teacher training, higher education, post-graduation 

courses. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A escolha por este tema confunde-se com a minha trajetória docente, 

marcada por conflitos e desafios, levando-me a refletir na busca de soluções para o 

meu objeto de estudo.             

Formada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Católica de Goiás - 

UCG há nove anos, optei por seguir a carreira docente, na qual  percebi que mesmo 

com a licenciatura, tinha dificuldades para exercer a docência com profissionalismo, 

pois meus conhecimentos acerca do ensino baseavam-se quase que 

exclusivamente na minha formação universitária  e na experiência como profissional 

na área de saúde pública, complementada pelo curso de especialização. Com isso, 

verifiquei que os saberes técnico-científicos da especialidade e da prática 

profissional, como enfermeira, eram insuficientes para o exercício da docência.  

Em sala de aula, observei que a formação em enfermagem é condicionada às 

atividades práticas, que prioriza o modelo biomédico e tecnicista, no qual não 

produzem e não são estimulados a produzir novos conhecimentos. O conhecimento 

no ensino da Enfermagem era simplesmente transmitido aos alunos como um 

produto acabado, a ser reproduzido. Percebi então, que não só eu como outros 

professores privilegiavam a transmissão de informações.  

Em relação aos alunos, observava que o “bom professor” para eles era 

aquele profissional que possuía várias especializações, com domínio da disciplina 

específica, transmitindo superficialmente os conteúdos, sem comprometimento com 

a aprendizagem. Vale ressaltar que tais conhecimentos estavam em torno da 

execução das técnicas ligadas ao cuidado, à assistência e à gerência.   

Com isso, verifiquei a perspectiva fragmentada da estrutura tradicional de que 

“quem sabe fazer sabe ensinar”. Tratava-se de um modelo centrado em domínio de 

conteúdos das matérias, sem atribuição de valores às estruturas epistemológicas 

que fundamentam cada ciência, desconsiderando também o processo da 

aprendizagem.  

Assim, em virtude dessas inquietações, identifiquei a necessidade de 

aprender sobre as concepções do exercício da docência com profissionalismo. Por 

tudo isso, iniciei o curso de Mestrado em Educação a fim de priorizar a pesquisa e 

desenvolver o pensamento reflexivo.  
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Apoiada no desenvolvimento da minha pesquisa, realizei um resgate histórico 

da formação do profissional enfermeiro, no qual constatei que este  possui um 

obstáculo decorrente de sua formação, pois traz para sua prática docente, uma 

prática baseada na execução de técnicas ligadas ao cuidado, sem o espírito 

reflexivo. Paralelamente a isso, constatei que as Diretrizes do Conselho Nacional da 

Educação CNE/CES 1.133/2001 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), traziam também a exigência de uma nova postura do educador, 

apoiada no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem.  

Durante a investigação, tive também a oportunidade de aprofundar a reflexão 

sobre a profissionalização, competências e a formação docente no ensino superior 

com teóricos como, Marcos Tarciso Masetto (2010), Philipe Perrenoud (2002), Maria 

Isabel Cunha (2007), Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças Camargos 

Anastasiou (2010) e Francisco Imbernón (2005), entre outros.  

Assim, os conhecimentos advindos da investigação teórica e da discussão em 

sala de aula, no decorrer do curso, sobre a necessidade de mudança na formação 

do docente do ensino superior juntaram-se aos meus questionamentos, levando-me 

a refletir sobre quais seriam as competências necessárias para o exercício da 

docência em enfermagem no ensino superior? Por meio dos teóricos acima citados, 

tenciono responder tal questionamento.  

Aliada a essas questões,  surgiu outra indagação que seria: Como poderia 

Identificar as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um curso de pós-

graduação lato sensu de formação de professores para a docência nos cursos de 

graduação de enfermagem, levando-se em conta a formação do enfermeiro 

preconizada pelas diretrizes curriculares nacionais? Tal proposição me pareceu um 

bom desafio para o meu projeto de mestrado.  

Afinal, espera-se que o aprofundamento desses questionamentos possibilite 

sugerir mudanças nas estruturas curriculares dos cursos de especialização lato 

sensu da área da enfermagem. Esse contexto se torna necessário para que se 

priorize uma formação em que professores e alunos estejam comprometidos com a 

pesquisa e com as práticas pedagógicas, para fazer face às mudanças e aos 

ajustamentos frequentes da sociedade, do conhecimento que exige pesquisar novas 

informações, desenvolver criticidade frente à imensa quantidade de informação, 

comparar e analisar as informações frente aos autores lidos, procurando elaborar 
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seu pensamento próprio. Exige segundo Masetto (2009), “dominar e usar as 

tecnologias de informação e comunicação como novos caminhos e recursos de 

pesquisa, nova forma de estruturar e comunicar o pensamento” (Masetto, 2009, p. 

6). E, a partir dessas considerações, estabeleci um problema a ser pesquisado.  

 

Definição do problema 
 

Identificar as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um curso de pós-

graduação lato sensu de formação de professores para a docência nos cursos de 

graduação de enfermagem, levando-se em conta a formação do enfermeiro 

preconizada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.  

          

Refletindo acerca do problema  
       

O trabalho está organizado em uma primeira parte teórica com um breve 

resgate histórico e procura apontar os aspectos legais da constituição dos cursos de 

pós-graduação lato sensu, bem como os elementos considerados importantes para 

a sua organização.  

A segunda parte apresenta os aspectos históricos da formação profissional do 

enfermeiro até as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais, que 

preconizam mudanças no currículo de graduação em Enfermagem. Posteriormente, 

no capítulo seguinte, recorreu-se às novas tendências atuais na formação do 

docente universitário, a partir da expressa necessidade de discutir as competências 

básicas para o exercício da docência universitária. E no último capítulo apresento 

uma proposta inovadora para o desenvolvimento de um curso lato sensu para a 

formação de professores de enfermagem de nível superior, considerando as atuais 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Justificativa 
 

Refletir hoje sobre a formação pedagógica do docente no ensino superior nos 

coloca diante de um novo cenário de pensar a formação de profissionais que atuam 

em uma sociedade do conhecimento. Na área da educação, em especial no ensino 

da enfermagem, não é diferente. Exige-se dos processos educacionais e da função 
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docente uma complexidade crescente para que os professores possam ser capazes 

de se engajarem nas transformações sociais profundas, representadas pela 

sociedade global, participativa e integradora. Nesse contexto, especificamente no 

foco tratado nesta pesquisa, ou seja, a formação de docentes para o ensino superior 

de enfermagem, a atuação do professor passa a configurar como um dos  mais 

importantes e determinantes fatores para a qualidade do processo de aprendizagem 

do aluno.   

        

Relevância científica 
 

A reflexão sobre a formação de professores de enfermagem que atuam no 

ensino superior nos faz pensar que é importante o domínio do conhecimento 

especializado e da pesquisa, mas também são necessários, essencialmente, o 

domínio de práticas pedagógicas para exercê-las em sala de aula. Essa formação 

do profissional docente torna-se fundamental para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, para se adequar às mudanças sociais, econômicas e políticas da 

sociedade do conhecimento atual.  

Fazendo uma pesquisa no banco de dados da Capes1 (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), tendo como critério a busca de 

teses e dissertações defendidas junto aos programas de pós-graduação do país, 

relacionadas à formação de professores, verificamos, mesmo que de forma tímida, 

um aumento nas produções relativas à formação de professores em enfermagem no 

ensino superior, assim como uma divulgação maior de congressos e encontros com 

o propósito de debater esse tema.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em: <http: www.capes.gov.br>. Acesso em 03/10/2011 
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QUADRO 1 – Número de teses e dissertações sobre formação de professores em 

enfermagem no ensino superior 

Ano Formação de Professores 

(número de Dissertações) 

Formação de Professores 

(número de Teses) 

2000 - 1 

2001 1 - 

2002 3 1 

2003 2 1 

2004 3 - 

2005 1 4 

2006 5 1 

2007 4 2 

2008 7 3 

2009 3 2 

2010 2 1 

Fonte: Capes – Número de dissertações e teses sobre formação de professores em 
enfermagem no ensino superior de 2000 a 2010.  
 

Isso demonstra que, discutir a formação dos professores de enfermagem no 

ensino superior implica em elaborar formatos de propostas que possam inseri-los na 

conjuntura atual, atentando para as perspectivas sociais quanto ao profissional a ser 

formado, seguindo as exigências das profissões no novo século, suprindo as 

necessidades da comunidade por justiça, solidariedade e qualidade de vida.  

Ao verificar o relatório de cursos recomendados pela Capes2, na área de 

Enfermagem, contatamos que, dos 54 cursos existentes no país, incluindo Mestrado 

Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado, apenas o curso da Universidade 

Federal Fluminense - UFF de mestrado profissional foi direcionado para a formação 

docente.  

Não podemos deixar de levar em consideração que o relatório da Capes 

aponta também que, dos 2.388 programas de stricto sensu no Brasil, apenas 82  são 

na área do conhecimento da educação, o que demonstra  que a formação docente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Disponível em: < http:// www.capes.gov.br/avaliaçao/cursos-recomendados-e-reconhecidos>. 
Acesso em 23/03/2011.	  
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não é uma das prioridades centrais(falta alguma coisa – prioridades centrais do 

quê?).  

Outro dado importante investigado foi a análise de especialidades 

reconhecidas pelo COFEN – Conselho Federal de Enfermagem relacionadas com os 

títulos ocupacionais da CBO – Classificação Brasileira de Ocupações, que revela 

que entre as especialidades reconhecidas nenhuma apresentou a formação docente 

do enfermeiro como eixo de ocupação ou especialização.  

Dessa forma, o cruzamento desses dados analisados nos permitiu realizar o 

diagnóstico de que os programas e áreas de especialidade e ocupações existentes, 

são basicamente direcionados para o aprofundamento das especialidades da 

profissão, desvalorizando a área pedagógica e dissociando o ensino e a pesquisa.  

Mediante esses dados, é possível perceber que apesar de a formação do 

professor se estruturar a partir de um curso de pós-graduação, ainda persiste a falta 

de perspectiva pedagógica, ficando a formação do docente em enfermagem voltada 

para as especialidades da profissão. Isso pode ser confirmado no relatório do 

seminário de Pós-Graduação: Enfrentando novos desafios, promovido pela Capes, 

em 2001, no qual aponta a necessidade de “instituir estratégias que possibilitem 

fazer a associação das funções de docência x prática profissional x pesquisa” 

(Capes, 2001, p. 100).  

Ou seja, devem-se reordenar as exigências para a formação da pós-

graduação, visando capacitar os pós-graduandos a produzirem transformações que 

possam ser evidenciadas pelo impacto da pesquisa no ensino e na assistência.  

Batista e Batista (2004) afirmam que a reflexão acerca da formação 

pedagógica do docente enfermeiro é essencial devido à complexidade da prática 

profissional inserida na tarefa da educação. Entretanto, para muitos professores, a 

docência em saúde é, geralmente, considerada secundária deixando de reconhecer 

a existência de uma relação entre ensino, aprendizagem e assistência, bem como 

de serem discutidas as especificidades dos cenários no processo ensino-

aprendizagem e seus atores: professor, aluno, pacientes, profissionais de saúde e 

comunidade.  

Partindo dessas afirmações entendemos que para o enfermeiro assumir o 

papel de professor ele precisa possuir conhecimento na área específica, bem como 

do processo educativo. A formação pedagógica é essencial no planejar, organizar e 

implementar o processo ensino-aprendizagem. 
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Assim, no processo de formação docente de ensino superior, a fragmentação 

do conhecimento, do ensino e aprendizagem não podem mais existir.  Não é mais 

possível formar profissionais com o ensino voltado somente para a racionalidade 

técnica. Ou seja, formar um educador hoje em dia, requer muito mais que 

conhecimentos em uma área específica do saber apresentados intuitivamente aos 

seus alunos.  

Autores discutem essa temática: Tardif (2003) coloca que a formação dos 

professores continua dominada por formas tradicionais de ensino, e por lógicas 

disciplinares, e não por lógicas profissionais problemáticas e está longe de ser 

resolvida. Trata-se segundo Nóvoa (2009) de abandonar a ideia de que a profissão 

docente se define, primordialmente, pela capacidade de transmitir um saber. 

Masetto (2009) discutindo sobre as novas exigências da sociedade do conhecimento 

aponta que o conhecimento hoje exigido e esperado é aquele que ultrapassa os 

limites de uma especialidade, abre-se para outras áreas e formas de conhecimento, 

procura integração, diálogo, complementação para melhor compreender o que esta 

acontecendo no mundo. Imbernón (2005) também discorre sobre a importância da 

redefinição da profissão docente no sentido de os professores assumirem novas 

competências profissionais no quadro de um conhecimento pedagógico, científico e 

cultural revistos, ou seja, a nova era requer um profissional da educação diferente. E 

finalmente Zabalza (2004) que considera a ideia do profissionalismo docente, como 

uma atividade profissional complexa que requer uma formação específica.  

 
(...) a profissão docente não pode mais ser vista como reduzida ao 
domínio de conteúdos das disciplinas e a técnica para transmiti-los 
agora exige-se do professor que lide com um conhecimento em 
construção – e não mais imutável – e que analise a educação como 
um compromisso político, carregado de valores éticos e morais (...) 
(Mizukami, 2002, p.12)  
 

Observa-se que o exercício da profissão docente requer uma sólida formação, 

não apenas em conhecimentos científicos específicos da própria disciplina, mas 

também os aspectos pedagógicos. Pimenta e Anastasiou (2010, p. 82) discutem 

esse aspecto ao afirmar que “há um reconhecimento, de que para saber ensinar, 

não bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem 

necessários os saberes pedagógicos e didáticos”.  
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A formação dos professores universitários é complexa e precisa ser percebida 

como um processo contínuo, a qual requer atualizações constantes e dinâmicas, 

para a construção de novas habilidades e novos conhecimentos para a 

compreensão de sua prática e o próprio desenvolvimento do docente e de seus 

alunos.  

Atualmente a preparação para a docência no ensino superior em nível de pós-

graduação se dá em programas de mestrado e doutorado, assegurado pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, conforme citam Pimenta e Anastasiou,  

 
As diretrizes contidas na lei nº 5.540/68, referentes ao ensino 
superior, em vigor durante todo o período do governo da ditadura 
militar, vigoraram até 1996, quando, após inúmeras discussões, foi 
votada em 20 de dezembro a atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, de número 9.394/96. Nela, a docência no ensino superior 
será preparada (e não formada) preferencialmente nos programas de 
pós-graduação stricto sensu. (Pimenta e Anastasiou, 2010, p. 153) 

 

No entanto, o que se observa é que nos programas stricto sensu há o 

distanciamento de um processo abrangente e completo na formação docente, 

caracterizando-se segundo Pimenta e Anastasiou (2010) em cursos que se voltam 

para a formação de pesquisadores em seus campos científicos, e não para a 

formação de professores como deveria ser.  

Faz se necessário repensar na formação do docente em um contexto mais 

amplo, em outras palavras, oferecer ao docente o domínio de uma série de 

capacidades e habilidades específicas que favoreçam a interação com o seu 

constante desenvolvimento profissional e pessoal a fim de facilitar o processo de 

aprendizagem dos seus alunos. No entanto, em decorrência da cultura histórica de 

grande parte das instituições de nível superior, os currículos são organizados por 

disciplinas justapostas, o que configura a permanência do professor transmissor de 

conteúdos curriculares, reforçado pelo que ele sempre se deparou em sua vida. 

Considerando a constituição curricular dos cursos de Pós-Graduação lato 

sensu, os profissionais formados e habilitados para o exercício docente podem 

apresentar deficiências no que se refere a sua formação pedagógica pelo fato de 

alguns cursos privilegiarem, na sua constituição curricular, o caráter técnico da 

formação, com disciplinas específicas da área da especialização. Criando, assim, 

uma lacuna na formação do educador. 
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É preciso considerar também a existência de cursos de especialização lato 

sensu que, dependendo da sua natureza e estrutura curricular, podem oferecer 

parâmetros para o exercício do magistério superior. Acreditamos que os cursos de 

lato sensu existentes fora da academia, em um processo de educação continuada, 

podem oferecer subsídios para o magistério como forma de contínuo aprimoramento 

e podem trazer significativas contribuições para a formação de docentes 

universitários. 

Nesse sentido se considerarmos que os cursos de pós-graduação lato sensu 

possuem a especificidade da habilitação para o exercício da docência em nível 

superior, questões referentes à prática deveriam compor em maior amplitude a 

constituição curricular, uma vez que, além das questões referentes à área 

específica, o docente deveria estabelecer um elo com a formação pedagógica, 

contribuindo para que o professor reflita sobre a sua prática docente a partir de 

subsídios filosóficos e pedagógicos e suscitar transformações na sua atuação 

profissional.  

Dessa forma, torna-se relevante, identificar as diretrizes básicas para o 

desenvolvimento de um curso de pós-graduação lato sensu de formação de 

professores para a docência nos cursos de graduação em enfermagem, levando-se 

em conta a formação do enfermeiro preconizada pelas diretrizes curriculares 

nacionais. 

 

Relevância social  
 

Sabemos que a formação inicial é uma das condições essenciais para o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos futuros profissionais na área em que 

atuam. Assim, a presente pesquisa parte de uma consideração mais ampla da 

formação docente de ensino superior, especificamente, na docência em 

Enfermagem. Dessa forma, uma análise da realidade observável da enfermagem 

nos revela a necessidade de mudanças na formação dos professores de ensino 

superior. 

Os problemas relacionados ao modelo dominante de formação tecnicista na 

área da saúde, especificamente, em enfermagem, têm levado a muitas discussões 

no meio acadêmico. Batista e Batista (2004) colocam em questão a necessidade de 

mudança do modelo flexneriano para o da integralidade, para o enfoque em 
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doenças, para a ênfase na promoção da saúde, para a transmissão da informação 

visando a construção do conhecimento, para o hospitalocentrismo às diversidades 

dos cenários de ensino e aprendizagem; para centralidade no saber docente à 

escolha de conteúdos baseada nas necessidades sociais, entre outros. 

 
As transformações sociais exigem que os professores dialoguem 
criticamente propostas pedagógicas e acadêmicas, assumindo um 
lugar de interlocutor privilegiado, e assim, estruturem cenários de 
aprendizagem que sejam significativos e problematizadores dos 
movimentos sociais, seus determinantes históricos e as 
possibilidades de superação. (Batista e Batista, 2004, p. 17) 

 

Nesse enfoque, Torniziello (2001) destaca a Conferência Mundial sobre o 

ensino superior promovido pela Unesco, em 1998, realizada em Paris, que trouxe 

significativas contribuições na Lei de Diretrizes e Bases para a melhoria da 

educação nacional, promulgada em dezembro de 1998. A autora destaca ainda, que 

é possível perceber a preocupação expressa nesses documentos a respeito da 

atuação docente, sobre as propostas atuais e os avanços esperados para levar uma 

conscientização de todos os envolvidos com o ensino superior, a fim de que sejam 

encontradas soluções para os problemas existentes.  

Ou seja, as universidades que se omitirem a essas mudanças, no sentido de 

reorganizarem e/ou reestruturarem seus projetos pedagógicos estarão fadadas ao 

descredenciamento. Dessa forma, torna-se fundamental que as instituições de 

ensino superior, especificamente, na graduação de Enfermagem se posicionem no 

sentido de buscar novas estratégias que direcionem ao atendimento das atuais 

demandas de formação de professores, a fim de transpor as dificuldades na 

formação profissional, formulando projetos políticos-pedagógicos transformadores.  

 

Relevância pessoal 
 

Ao longo da minha atuação como docente no ensino superior, o 

desenvolvimento profissional do professor sempre foi um dos aspectos que mais me 

angustiava, já que constatava a falta de capacitação pedagógica dos docentes para 

atuar em sala de aula.  

Dessa forma, pesquisar uma perspectiva para o desenvolvimento do 

profissional docente, especificamente em enfermagem, é um grande desafio pois 
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parto do pressuposto de discutir como organizar um curso de pós-graduação lato 

sensu para o desenvolvimento de competências pedagógicas de professores de 

Enfermagem no ensino superior. 

Norteada pela questão proposta por esta pesquisa, este estudo parte do 

princípio de: discutir o desenvolvimento dos professores do ensino superior em 

enfermagem, a fim de privilegiar um processo que permita a construção da 

autonomia profissional em todas as dimensões do desenvolvimento humano dos 

conhecimentos aos valores, passando pelas habilidades e pelos significados. É 

evidente que a docência implica em desafios e exigências: conhecimentos 

específicos para exercê-la adequadamente e, consequentemente, no mínimo, é 

necessária a aquisição dos conhecimentos e habilidades vinculados à atividade 

docente visando a melhoria da  qualidade do ensino.  

 

Delineamento metodológico da pesquisa 
 

Considerando o objetivo elencado acima e a busca da resposta ao problema 

e às questões que dele se desdobram, o caminho metodológico se estrutura em 

uma pesquisa com abordagem qualitativa. O método de coleta de dados adotado foi 

a bibliográfica, para fundamentação teórica e análise documental. Ancorado no 

conceito de análise documental que, segundo LüdKe  e André (1986, p. 38), “pode 

se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja 

complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema”. Os autores ainda reforçam que os 

documentos podem constituir uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas 

evidências que fundamentam afirmações e declarações encontradas pelo 

pesquisador.  

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002) reforçam que esse tipo de produção 

de conhecimento  

 

(...) não é um empreendimento isolado. É uma construção coletiva 
da comunidade científica, um processo continuado de busca, no qual 
cada nova investigação se insere, complementando ou contestando 
contribuições anteriormente dadas ao estudo do tema. (Alves-
Mazzotti e Gewandsznjder, 2002, p.180) 
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O autor coloca ainda que a pesquisa teórica é essencial, pois auxilia na 

construção do objeto da pesquisa, orienta a definição de categorias e constructos e 

dá suporte às relações antecipadas nas hipóteses, além de constituir o principal 

instrumento para a interpretação dos dados obtidos da pesquisa.  

Em relação à pesquisa qualitativa, de acordo com Bogdan e Biklen (1994, 

p.47), ela é norteada por cinco características: 

1) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados 

e o pesquisador como seu principal instrumento. “(...) a pesquisa supõe o 

contato direto e prolongado com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada (...)”. 

2) Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido 

nessas pesquisas é rico em descrições de situações e acontecimentos que inclui 

coleta de vários tipos de documentos. 

3) A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O 

interesse do pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como 

ele se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.  

4) A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores 

não se preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas 

antes do início do estudo. As abstrações se formam ou consolidam a partir da 

análise dos dados num processo de baixo para cima. 

5) O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de 

atenção especial do pesquisador. Nesses estudos há sempre uma tentativa de 

trabalhar questões na perspectiva dos participantes, isto é, como encaram os 

assuntos que estão sendo focalizados.  

A pesquisa realizada justifica-se como qualitativa, pois das características 

apresentadas acima a 1), 2) 3) 4) e 5) estão presente no estudo: 

1) Como pesquisadora, tive contato direto com o ambiente em que está inserido 

a pesquisa, pois, como aluna do mestrado, estudo disciplinas que discutem a 

formação de educadores no ensino superior e também atuei como docente em 

uma Instituição de Ensino Superior (IES).  

2) Uma parte do material estudado foi extraído de relatórios de pesquisa da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Enfermagem, leis, livros, 

teses e dissertações que auxiliaram no estudo da problemática proposta. 
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3) Ao analisar os aspectos históricos da formação profissional do enfermeiro e 

notar que o profissional em questão não está preparado para exercer a função 

pedagógica, identificamos que para melhorar a sua formação docente seria 

necessária a organização de um curso de pós-graduação lato sensu para o 

desenvolvimento de competências pedagógicas.  

4)  Ao atuar como docente no curso de Graduação em Enfermagem observei 

que, como profissional não possuía um preparo pedagógico adequado para 

desenvolver metodologias que auxiliassem na aprendizagem dos meus alunos.  

5) Ao iniciar esta pesquisa não tinha ainda ferramentas para construir um plano 

de formação para os educadores em enfermagem, somente no decorrer do 

estudo é que tive subsídios suficientes para pensar em uma estratégia.  

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsnajder (2002), oferecer sugestões para o 

planejamento de estudos qualitativos não é fácil, por sua diversidade e flexibilidade, 

não há regras precisas e aplicáveis.  

 
Assim, por exemplo, enquanto os pró-positivistas trabalham com 
projetos bem detalhados, os construtivistas sociais defendem um 
mínimo de estruturação prévia, considerando que o foco da 
pesquisa, bem como as categorias teóricas e o próprio design só 
deverão ser definidos no decorrer do processo de investigação. 
(Alves-Mazzotti e Gewandsznjder, 2002,  p. 147) 
 

Assim a pesquisa qualitativa focaliza principalmente os processos, os 

significados e a compreensão dos mesmos, sendo que o produto do estudo 

qualitativo é ricamente descritivo. “A observação dos fatos, comportamentos e 

cenários é extremamente valorizada pelas pesquisas qualitativas” (Alves-Mazzotti e 

Gewandsznjder, 2002, p. 164).  

O delineamento metodológico da pesquisa será descrito diretamente no 

capítulo em que se desenvolve o referencial teórico respectivo à sua temática.   

Para responder a problemática da pesquisa de identificar as diretrizes básicas 

para o desenvolvimento de um curso de pós-graduação lato sensu de formação de 

professores para a docência nos cursos de graduação de enfermagem, levando-se 

em conta a formação do Enfermeiro proposta pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, organizo esta pesquisa em quatro capítulos além da introdução e as 

considerações finais.  
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No primeiro capítulo, delineamos o cenário da pesquisa, descrevendo a 

normatização dos cursos de Pós-graduação lato sensu. Para o estudo em questão, 

foram utilizados alguns autores e documentos educacionais dos programas de 

graduação em enfermagem colocados a disposição pela Capes e selecionados para 

análise. Esse procedimento permitiu analisar os programas de formação docente 

existentes em enfermagem e identificar os caminhos que possibilitassem pensar em 

uma proposta de formação docente de qualidade para a docência nessa área.  

No segundo capítulo, abordo os marcos teóricos que fundamentam o ensino 

da enfermagem, a institucionalização do ensino superior de enfermagem no país, o 

perfil desejado segundo as diretrizes curriculares nacionais e suas propostas 

curriculares.   

No terceiro capítulo, apresento uma discussão teórica sobre os princípios 

básicos da formação docente no ensino superior, destacando diversas concepções 

de diferentes autores. Em seguida, identifico as competências básicas para o 

exercício da docência no ensino superior com profissionalismo, realizo, ainda, uma 

minuciosa análise a fim de identificar as competências que o enfermeiro educador 

terá que desenvolver.  

No quarto capítulo, como forma de avançar na temática, realizo uma 

retrospectiva dos principais pontos dos capítulos anteriores, identificando conceitos, 

resgatando autores/pesquisadores e reavaliando os resultados obtidos. Com isso, 

apresento uma proposta de curso de Pós-Graduação lato sensu para formação de 

professores em Enfermagem de nível superior.  

Finalmente, nas Considerações finais – São feitos breves apontamentos 

referentes aos resultados desta pesquisa, com destaque aos pontos principais a fim 

de demonstrar que foi possível atingir o objetivo proposto inicialmente e delimitado 

nesta pesquisa.   
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1. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: UM CAMINHO PARA A 
PREPARAÇAO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DO ENSINO 
SUPERIOR 

 

 

A formação do docente de ensino superior deve contribuir para a constituição 

de professores críticos e capazes de atuar de forma efetiva no processo de 

aprendizagem de seus alunos. Entretanto, para que essa formação profissional 

possa acontecer, faz-se necessário: orientação, suporte e direcionamento, para que 

não se distancie dos objetivos almejados. Por isso é necessário revisar algumas 

orientações políticas a fim de verificar a direção em que caminha a pós-graduação 

no país.     

Em termos oficiais, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, especificamente 

no artigo nº 66, deixa explícito que a preparação e a formação pedagógica para o 

exercício da docência no ensino superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado.  

Seguindo o âmbito de política vigente para o ensino superior, a Capes, em 

1999, propõe um novo ordenamento para os cursos de pós-graduação lato sensu, 

cuja tônica é a flexibilização e a retirada da exigência da formação didático-

pedagógica, considerando os avanços alcançados pela LDB em relação à formação 

docente. Segundo Fonseca (2004), na visão da Capes, fazia-se necessária a 

modificação da concepção da Resolução nº 12/83 com o objetivo de adequá-la ao 

novo cenário do ensino superior. Na percepção do mesmo autor essas mudanças 

justificavam-se pelos seguintes motivos: 

a) A significativa expansão do sistema de pós-graduação stricto sensu e sua 

capacidade atual de formar mestres e doutores tornam-se obsoleta a ideia de 

pensar nos cursos de especialização como meio adequado para a qualificação 

do magistério superior; 

b) A inexistência de uma prática conceituação para os cursos de 

aperfeiçoamento e especialização leva à prática corrente de utilizar os dois 

termos simultaneamente – aperfeiçoamento/especialização – para uma única 

regulamentação; 

c) Os cursos de especialização, em suas várias modalidades, ocupam hoje 

espaço considerável no ensino pós-graduado. Justificado pelo levantamento da 
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Capes a existência de três mil cursos. 

d) O insucesso da tentativa dos legisladores de impedir que se usasse a 

referencia à Resolução 12/83 como “oficialização” indiscriminada dos cursos 

não orientados para o magistério superior, em razão de ser essa a única 

regulamentação existente para esse nível de pós-graduação; 

e) As múltiplas funções hoje desempenhadas pelos cursos de especialização 

com notável diferença entre áreas: qualificação para docência no ensino 

fundamental e médio, atualização ou reciclagem profissional, preparação para 

o mestrado, educação continuada, especialização profissional em sentido 

restrito, além do termo qualificação para o ensino superior; 

f) O hiato que se criou no sistema de pós-graduação entre lato e stricto sensu 

que impede a integração do setor como um todo, deixando os cursos de 

especialização sem uma regulamentação adequada e um sistema de 

avaliação; 

g) A ausência de políticas explícitas para esse setor da pós-graduação e a 

indefinição quanto ao órgão responsável para sua efetivação.  

 
Diante de tais justificativas e do novo contexto do ensino superior e 
do quadro de expansão do lato sensu que, segundo a Capes, 
contava com três mil cursos, foram fixadas as condições de validade 
dos certificados de cursos presenciais de especialização. Esse novo 
reordenamento foi levado em consideração pelos conselheiros da 
Câmara de Educação Superior (CES), por ocasião da publicação de 
uma nova Resolução (CES nº 3/99, de 5/10/99), fixando condições 
para a validade dos certificados dos cursos de especialização. A 
nova Resolução fixou alguns parâmetros para que o diploma de 
especialista tivesse validade no sistema federal de ensino superior. 
(Fonseca, 2004, p. 175) 

 

Essa nova Resolução CES nº 03/99 apresenta no seu Art.8 uma preocupação 

com a avaliação, ao estabelecer que “os cursos de que trata a presente Resolução 

ficam sujeitos à avaliação da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES”. Lembrando que essa avaliação ficou 

incorporada apenas aos cursos stricto sensu (mestrado e doutorado), o que trouxe 

um impacto positivo na qualidade desses cursos. O que poderia também trazer 

resultados na qualidade do lato sensu.  

Entretanto, a referida Resolução logo é substituída, pela Resolução CNE/CES 

nº 1, de 3 de abril de 2001, que tem como base o espírito de flexibilização do ensino 
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superior e define parâmetros mínimos para os cursos de pós-graduação, centrados 

nos seguintes elementos: 

- Os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos por instituições de ensino 

superior ou por instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse 

nível educacional, independem de autorização, reconhecimento e renovação; 

- Inclusão na categoria de cursos lato sensu os cursos designados como MBA 

(Master Business Administration) ou equivalentes; 

- Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de 

portadores de diploma de curso superior; 

- Supervisão dos órgãos competentes a ser efetuada por ocasião do 

recredenciamento da instituição; 

- As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão 

fornecer informações referentes a esses cursos, quando solicitadas pelo órgão 

Coordenador do Censo do Ensino Superior; 

- Duração mínima de 360 horas; 

- Frequência mínima de 75%; 

- Corpo docente constituído necessariamente por, pelo menos, 50% (cinquenta 

por cento) de professores portadores de título de mestre ou doutor, obtido em 

um programa de pós-graduação stricto sensu reconhecido; 

- Os cursos lato sensu a distância só poderão ser oferecidos por instituições 

credenciadas pela União; 

Fonseca (2004) destaca que a flexibilização do lato sensu, nessa nova 

Resolução, influenciou a política Nacional de pós-graduação, sem se preocupar com 

a qualidade acadêmica. A expansão desse ensino resultou de vários fatores: 

 
Em primeiro lugar, da expansão do setor privado, do mercado de 
trabalho que demanda formas e modalidades de cursos e níveis de 
ensino e, por consequência, amparada por políticas e legislações 
mais flexíveis o que por certo, especificamente no campo privado, a 
oferta de cursos desvinculados dos critérios acadêmicos mínimos de 
qualidade. (Fonseca, 2004, p. 178)  
                       

Essa flexibilização estabelecida na Resolução CES nº 1, de 3 de abril de 

2001, acontece quando determina normas menos restritivas de implantação de 

cursos lato sensu, traduzidas também na redução do corpo docente constituído por 
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apenas 50% de professores portadores de título de mestre ou doutor e na retirada 

da exigência de conteúdos didáticos.  

Com isso, houve um crescimento desordenado e uma oferta sem qualidade, 

em decorrência da própria política de ensino superior, no qual o próprio Conselho 

Nacional de Educação iniciou esse acúmulo, ao flexibilizar as normas de 

funcionamento desse nível de ensino.  “Assim o campo educacional pôde, a exceção 

das universidades que dispõe autonomia, interpretar a legislação da forma que lhe 

for mais apropriada, gerando, outras consequências, irregularidades e queda na 

qualidade” (Fonseca, 2004, p. 179). 

Sobre as regulamentações dos cursos de lato sensu, Gaeta (2007, p. 66) 

destaca que “cabe ao Estado o caráter regulador, normatizador e controlador do 

ensino superior, no entanto no que se refere ao curso lato sensu esta função é 

quase inexistente, estando este nível de ensino entregue praticamente às leis de 

mercado”.  

Em função das irregularidades desse nível de ensino, em 2004, o Ministro da 

Educação publica a Portaria do MEC nº 328, de 1 de fevereiro de 2005, que dispõe a 

instituição de uma Comissão Especial de Acompanhamento e Verificação, integrada 

à Secretaria de Educação Superior e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para definir e acompanhar a operacionalização 

dos cursos de pós-graduação lato sensu,  

 
As instituições de educação superior e as instituições credenciadas 
para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, deverão 
encaminhar ao INEP, por meio eletrônico, os projetos Pedagógicos 
dos cursos ofertados, conforme o modelo apresentados pela 
Comissão especial de Acompanhamento e Verificação instituída pela 
Portaria do MEC nº 1.180, de 6 de maio de 2004. (Portaria N 328, 
Art. 6)  

                                        

De acordo com Fonseca (2004), como consequência da criação dessa 

Portaria do MEC, a comissão produziu um roteiro de Projeto Pedagógico, contendo 

os seguintes elementos: nome do curso e área do conhecimento, histórico da 

instituição, objetivos do curso, público-alvo, concepção do programa, coordenação, 

carga horária, período e periodicidade, conteúdo programático, corpo docente, 

metodologia, interdisciplinaridade, atividades complementares, tecnologia, 

infraestrutura física, critérios de seleção, sistema de avaliação, controle de 
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frequência, trabalho de conclusão, certificação, relatório circunstanciado, roteiro de 

projeto pedagógico.  

Pilat (2006) afirma ainda que esse cadastramento tem quatro objetivos 

principais:                  

 
Primeiro traçar um quadro atual completo do setor no país. Segundo, 
oferecer à sociedade informação clara sobre as alternativas dos 
cursos regulares. Terceiro, construir propostas de aperfeiçoamento 
da regulação desse nível de ensino e, quarto, fornecer subsídios 
para o desenvolvimento, propostas de avaliação dos cursos, tendo 
em vista a sua natureza e objetivos específicos. (Pilat, 2006, p 19-
20)  
 

Essa situação Educacional e regulatória do lato sensu leva a publicação da 

Resolução CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007, revogando os artigos 6o, 7o, 8o, 

9o, 10o, 11o, 12o da Resolução CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001. Apesar das 

modificações observa-se que, as versões do ano de 2001 e 2007, não dispõem de 

nenhuma obrigatoriedade da formação docente como na antiga, 12/83, que 

propunha a formação didático-pedagógica.  

Em termos oficiais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deixa 

estabelecido que a preparação e a formação, para o exercício do magistério 

superior, far-se-ão em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de 

mestrado e doutorado.  

Entretanto, permite a atuação do especialista no ensino superior ao 

determinar que os quadros docentes nas IES sejam compostos por, no mínimo, 50% 

de professores com títulos de mestre e doutor. “Os demais 50% devem ser 

portadores de certificado de curso de pós-graduação lato sensu pelo respectivo 

sistema de ensino ou de título profissional de especialista com validade nacional” 

(Parecer CNE/CES nº 241/2003).  

Segundo dados do INEP3, sobre a quantidade de docentes ativos por titulação 

na educação superior, verificou-se que dos 230.784 docentes ativos, em 2005, 

52.376 são doutores, pós-doutores ou livres-docentes, representando 22,7% do 

total. Os mestres constituem 80.787 docentes, um índice de 35%. O número de 

especialistas é de 67.822, representando 29,4%. E graduados são 27.334, um índice 

de 11,8%. Assim, somando os docentes com titulação de especialista e graduação, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Disponível em: <http www.inep.gov.br/superior/censosupeior/relatório-tecnico.htm>. Acesso em 
23/03/2011. 
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representam 46,8% do total de docentes. Nesse contexto, percebe-se que o número 

de docentes com titulação de especialista é significativa, refletindo a necessidade de 

uma política de qualidade dos cursos lato sensu. 

Em relação à oferta de cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil, 

analisamos o informativo do INEP (2007) e verificamos que já se têm 8.866 cursos 

de pós-graduação, em que, 8.801 são presenciais e os 65 restantes à distância.  

Esses índices demonstram que é necessário repensar a inclusão de 

aperfeiçoamentos na Regulamentação do MEC/CNE/CES nº 01/2007, ou até mesmo 

a sua substituição por uma norma específica para os cursos de especialização lato 

sensu, no sentido de melhorar as atividades de avaliação, supervisão e regulação 

para a consolidação dos cursos nos diversos momentos previstos pela norma 

vigente.  

Atualmente, preocupados com a grande expansão de cursos de lato sensu 

em instituições não educacionais foi editada a Parecer CNE/CP nº 3/2011 que 

coloca fim ao credenciamento especial de instituições não educacionais para oferta 

de cursos de especialização nas modalidades de educação presencial ou à 

distância.  

Refletindo sobre novas perspectivas para os cursos lato sensu, Pilat (2006) 

destaca que os cursos de especialização em nível de pós-graduação continuarão 

sendo um importante mecanismo de preparação de docentes para o ensino superior, 

já que “a expansão do alunado do ensino superior para 30% da população de 18 a 

24 anos até 2010, prevista no Plano Nacional de Educação vigente (PNE) ou mesmo 

da pressão da sociedade, demanda mais professores” (Pilat, 2006, p.23). Por essa 

razão, reforçamos a necessidade de desenvolver cursos de especialização lato 

sensu de qualidade, voltados para a preparação docente, direcionados para essa 

demanda que irá aumentar cada vez mais, “a relevância dos cursos de 

especializações lato sensu no contexto educacional e profissional, não pode ser 

diminuída pelos equívocos e irregularidades da sua oferta” (ibid.). 

Gaeta (2007) refere-se ao lato sensu como um espaço propício para o 

“desenvolvimento de um processo de construção ou reconstrução de conhecimento 

específico, atualização, aprimoramento, revisão constante da prática, troca de 

experiência e desenvolvimento de saberes docentes” (ibid, p. 72).  

E, mediante a essas colocações, faz-se necessário reconhecer que a 

especialização em nível de pós-graduação presencial ou a distancia tem sido visto 
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como espaço privilegiado para a construção do conhecimento pelos graduados e 

profissionais.  A partir desse olhar, consideramos importante refletir o lato sensu 

como espaço para formação de educadores em Enfermagem nível superior. 

 

1.1 Lato sensu como cenário de formação de professores de 
Enfermagem no ensino superior 

                         

Os programas de pós-graduação em enfermagem viabilizam a formação de 

recursos humanos em pesquisa avançada objetivando a melhoria da qualidade de 

vida da população. Segundo o relatório de avaliação trienal de 2010 da 
4Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, a 

enfermagem brasileira vem se consolidando na formação de recursos humanos em 

pesquisa com a titulação de mestres em ciências da enfermagem desde o início da 

década de 70 e de doutores no começo dos anos 80, fortalecendo suas 

especificidades e diversidades, além de articular e integrar conhecimentos com 

outros setores determinantes da vida e da saúde humana para um melhor cuidado 

de enfermagem à coletividade e ao cidadão, ser humano na sua complexidade.  

A área da Enfermagem, de acordo com a Capes, tem focado a formação de 

seus pesquisadores/cientistas orientada por um perfil internacional, destacando 

competências/aptidões/domínios, tais como: 

- domínio do estado da arte da sua temática/área de atuação, com capacidade 

de diálogo no âmbito internacional e compreensão em similar nível de alcance, 

argumentação na sustentação de suas ideias perante seus pares em outros 

campos de conhecimento da comunidade científica rumo à inserção e 

construção de parcerias ou redes de produção do conhecimento; 

- domínio da especificidade da área da Enfermagem, abrangência e 

profundidade, em determinada temática ou interfaces de conhecimentos com a 

mesma, de modo a contribuir para o seu avanço, incorporando novos saberes 

e fazeres e prática de cuidado interdisciplinar; 

- identificação e promoção de novos caminhos no conhecimento em 

enfermagem, visando sua distinção científica e tecnológica e inserção social, 

para a consolidação e fortalecimento da identidade da área; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Disponível em: < http://www.capes.gov.br/avaliação/areas-paginas>. Acesso em 23/03/2011. 
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- percepção e interpretação das oportunidades do desenvolvimento de novos 

conhecimentos, avaliando sua importância para o campo teórico e prático da 

área, com base nos impactos dos diversos saberes; 

- habilidades/competências para a pesquisa, coordenação de equipes e 

empreendimento do conhecimento com habilidades conexas na gestão de 

projetos de pesquisa e prospecção de oportunidades de pesquisa; 

- expert em métodos científicos e/ou criador de novos métodos e tecnologias 

para o processo de construção de conhecimentos avançados, bem como, 

domínio dos instrumentos e processo de divulgação/socialização do 

conhecimento em periódicos altamente qualificados; 

- exercício do processo educativo, colaborando na formação de novos 

pensadores/profissionais para competências/aptidões em conhecimentos ou 

saberes da área da Enfermagem e/ou áreas afins, com visão crítico-reflexivo, 

construtivista; 

- capacidade de construção de seu projeto de carreira científica, considerando 

sua liderança, inserção reconhecimento acadêmico, além do tempo de vida 

profissional, interesse, vontade, necessidade ou condições pessoais. 

Atualmente, a Ciências da Enfermagem conta com 54 programas de pós-

graduação stricto sensu em Enfermagem, credenciados pela 5Capes, tendo 42 

cursos de mestrado acadêmico, 24 cursos de doutorado e 10 cursos de mestrado 

profissional. São programas estruturados com área de concentração, linhas de 

pesquisa, projetos de pesquisa e estrutura curricular pertinentes, relevantes, 

contributivas, de abrangência e profundidade, centradas na especificidade do campo 

de conhecimento. Entretanto, apenas o curso da Universidade Federal Fluminense - 

UFF de mestrado profissional é direcionado para a formação docente do ensino 

superior em enfermagem. Isso demonstra que a formação pedagógica não se coloca 

como parte integrante da formação de pesquisadores na área de Enfermagem. 

Constatando com isso, que mesmo no stricto sensu não há uma oferta de cursos 

voltados para o desenvolvimento de habilidades pedagógicas.  
 

O mestre ou doutor sai da pós-graduação com maior domínio em um 
aspecto do conhecimento e com habilidade de pesquisar. Mas só 
isso será suficiente para afirmarmos que a pós-graduação ofereceu 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Disponível em: < http:// www.capes.gov.br/avaliaçao/cursos-recomendados-e-reconhecidos>. 
Acesso em 23/03/2011. 
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condições adequadas para o docente universitário? (Masetto, 2003, 
p.183) 
 

Essa situação abre um grande espaço para que o lato sensu possa ocupá-lo, 

discutindo-se a criação de cursos para o desenvolvimento profissional de 

professores que atuam no ensino superior, especificamente da Enfermagem. 

No âmbito da pós-graduação lato sensu, em alguns cursos da área de 

Enfermagem, a carga horária destinada a disciplinas de cunho pedagógico ocorre, 

em média, 10% (dez por cento) da carga horária total do curso. Em geral, o nome da 

disciplina que contempla a área pedagógica é “Didática do ensino superior”, que se 

incumbe de transformar o aluno em professor. Todavia, observamos que “uma única 

disciplina com carga horária minimizada frente às exigências contemporâneas do 

fazer-se professor (...) não consegue fornecer os elementos necessários para 

instrumentalizar o aluno, futuro professor, para o exercício docente (Anaya, 2008, p. 

25).  

Dessa forma, a estrutura curricular de alguns cursos de pós-graduação lato 

sensu, especificamente de Enfermagem, privilegia o conhecimento técnico, ficando 

em último plano o conhecimento pedagógico, responsável por fornecer elementos 

teóricos e práticos para o exercício do magistério em nível superior, influenciando, 

assim, o desenvolvimento da prática docente. 
 

Nesse modelo, docência é considerada um “dom inato”: o professor 
já nasce “pronto” e deve tão somente ser treinado na prática 
profissional, não sendo necessário investir na sua formação e no seu 
desenvolvimento profissional. (Pimenta e Anastasiou, 2010, p. 183)  

 

Interessa-nos, nesta pesquisa, a formação do professor e o quanto essa 

modalidade de pós-graduação pode contribuir para a formação docente que 

proporcione o aprendizado de novas formas de produzir conhecimentos e pesquisa. 

E, no intuito de direcionar esta pesquisa para a temática inicialmente 

proposta, realizamos um levantamento de Instituições de Ensino Superior, no Estado 

de São Paulo, que oferecem cursos de pós-graduação lato sensu voltados para a 

formação de professores de Enfermagem para o ensino superior, que nos 

apresentou o seguinte panorama:  
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QUADRO 2 – Relação das IES que oferecem cursos de pós-graduação lato sensu 

de docência em Enfermagem  

Instituições Modalidade 

Universidade Cidade de São Paulo  Presencial e Semipresencial 

Faculdade Campo Limpo Paulista Presencial 

Atualize Pós-Graduação Presencial 

Uninove Distância 

Universidade Bráz Cubas  Semipresencial 

Foccus Educacional Presencial 

Fonte: Home pages das Universidades. Disponível em endereço eletrônico 

 

Na etapa inicial do levantamento dos cursos, foi realizada uma busca nos 

sites do Ministério da Educação (MEC), que não nos apresentou nenhum dado 

quantitativo de cursos lato sensu voltados para a formação de professores na área 

da Enfermagem. A partir daí, iniciamos o levantamento no site de cada IES que 

oferecia cursos de lato sensu voltados para área da Enfermagem. O resultado inicial 

demonstrou que a oferta de cursos para formação de docentes para os cursos de 

Enfermagem ainda é restrita, fato que se justifica em razão dos cursos de 

especialização lato sensu estruturarem-se mais nas áreas específicas, pois, 

segundo Masetto (2003, p. 11), “a estrutura organizativa do ensino superior no 

Brasil, (...) sempre privilegiou o domínio de conhecimento e experiências 

profissionais como únicos requisitos para a docência nos cursos de superiores”. O 

que nos permite afirmar que a estrutura organizacional de alguns cursos de pós-

graduação lato sensu ainda privilegia o domínio de conhecimentos específicos em 

detrimento do conhecimento pedagógico. 

Após encontrarmos os cursos (em anexo), voltados para a formação de 

docente em Enfermagem, foram verificados vários aspectos: nome do curso, 

localização, público alvo, objetivos, carga horária e grade curricular. E, visando 

conhecer as características dos cursos, percebemos que o objetivo de todos os 

programas são similares, destina-se a enfermeiros(as) que pretendem ingressar na 

carreira docente e/ou já atuam como docente e não possuem licenciatura com a 

finalidade de suprir a formação do enfermeiro nas atividades de ensino.  

Entretanto, o que despertou a atenção foi que, ao verificar a estrutura 

curricular dos cursos, não encontramos elos articuladores com o campo das 
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Diretrizes Curriculares Nacionais, que define o perfil do profissional Enfermeiro e as 

competências pedagógicas para a docência no ensino superior. Isso se justifica por 

pensar que são elementos interligados, não havendo como desenvolvê-los de forma 

isolada, pois o educador da graduação em Enfermagem, para desenvolver uma 

prática pedagógica em sala de aula, deve conhecer o perfil do aluno que se quer 

formar.  

Assim, essas considerações indicam a possibilidade de desenvolvimento de 

um curso de pós-graduação lato sensu, para formação de professores em 

Enfermagem para o ensino superior, levando-se em conta as novas configurações 

para a formação do profissional enfermeiro indicadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Para isso, faz-se necessário conhecer o processo de institucionalização 

do ensino superior de enfermagem no país, bem como os aspectos legais das 

diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em Enfermagem, aspectos 

que serão discutidos no próximo capítulo.  
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2. FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO 
 
 

2.1 Aspectos históricos 
 

No Brasil, antes de 1890, o exercício da enfermagem era “praticado com base 

na solidariedade humana, no misticismo, no senso comum e também, nas 

crendices” (Moreira, 2007, p.102). A enfermagem surgiu por meio da sistematização 

do ensino da prática do cuidar, atividade exercida por profissionais leigos que 

usavam os mais diversos meios de tratamento, mesmo sem recursos ou 

conhecimentos. 

As práticas de enfermagem eram exercidas por religiosas que, em razão da 

forte motivação cristã, se moviam para a assistência aos enfermos, começa então a 

aparecer como prática leiga e desvinculada de conhecimentos científicos. O ensino 

era totalmente prático e não sistematizado. As atividades eram centradas no fazer 

manual e os conhecimentos transmitidos por informações a respeito das práticas 

vivenciadas.  

Segundo Moreira (2007), nesse período não havia ainda a institucionalização 

do ensino da enfermagem, isto somente ocorreu em 1890, com a criação da primeira 

escola para preparar enfermeiros em nosso país. O processo de profissionalização 

incluía vários aspectos definido no Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1890, que 

criava a escola de enfermeiros e enfermeiras no Hospício Nacional dos Alienados no 

Rio de Janeiro, que recebeu o nome de Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, cujo 

objetivo era o de capacitar pessoas para prestarem cuidados aos pacientes 

psiquiátricos, já que os profissionais médicos da época “sentiam necessidade de 

contar com dóceis auxiliares, para que seus princípios e regras fossem aceitos sem 

contestação. Para isso, era preciso contar com pessoal mais submisso para realizar 

os trabalhos de atendimento aos doentes” (Moreira e Oguisso, 2005, p.107). 

Fernandes (2007, p. 212) descreve a estrutura do curso, “com duração de 

dois anos e as aulas eram ministradas por médicos, como em geral, em todos os 

cursos e escolas de enfermagem, no seu início, no Brasil e no mundo”. O Decreto nº 

791/1890 regulamentava os objetivos do curso, como o currículo, duração de curso, 

condições de inscrição e matrícula, etc. A exigência mínima do candidato era saber 

ler e escrever, conhecer aritmética e apresentar atestado de bons costumes.  
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A institucionalização do ensino da enfermagem resultou de um processo 

político que demandava treinamento de pessoas para o atendimento aos enfermos 

mentais. Ou seja, o processo de profissionalização da enfermagem resultou da 

necessidade de atender uma demanda social identificada. 

 
O processo de reformulação do Hospício Nacional dos alienados é 
tido como um marco do surgimento da psiquiatria no país. E, por ter-
se originado em seu interior a primeira escola para a formação dos 
profissionais de enfermagem, pode ser considerada o local onde 
ocorreu a institucionalização do ensino formal de enfermagem no 
Brasil. (Moreira, 2007, p.105) 

 

Enquanto a escola preparava seus alunos, foram contratadas “Enfermeiras 

francesas, oriundas de Salpêtriére, para assistência aos alienados no hospício, 

tornando-se responsáveis pela supervisão de eventuais alunos da Escola de 

Enfermagem Alfredo Pinto” (Moreira e Oguisso, 2005, p.103).  

Seguindo esse processo, Moreira (2007) aponta que por volta de 1890 foram 

contratadas enfermeiras inglesas, formadas pela escola Florence Nightingale para 

trabalhar no recém-curso de enfermeiras do Hospital Samaritano, implantando assim 

o modelo de ensino nightingaleano no Brasil.  
 

Aos poucos, as técnicas de enfermagem começaram a se organizar, 
abrindo caminho para o uso de instrumentos nos cuidados de 
doentes e suscitando preocupações tais como com o ambiente do 
paciente, com a necessidade de luz, de ar fresco, de silêncio e, 
principalmente de higiene, conforme pregoava Florence Nightingale. 
(Moreira, 2007, p.122) 

 

As concepções teórico-filosóficas desenvolvidas por Florence apoiavam-se 

em observações sistematizadas e registros estatísticos, provenientes da sua 

experiência prática no cuidado aos doentes. Ela se tornara símbolo mundial da 

enfermagem desde a guerra da Criméia, em meados do século 19, por sua 

dedicação e organização no atendimento médico militar. Conhecida como a “dona 

da lamparina” - lâmpada que virou marca da enfermagem - pelas visitas noturnas 

aos enfermos.   

A partir da implantação desse modelo nightingaleano a enfermagem começa 

a deixar de ser uma “atividade empírica, desvinculada do saber especializado, e 

começa a atender as necessidades de mão de obra nos hospitais, constituindo-se 

uma prática institucionalizada e específica” (Domingues e Chaves, 2005, p. 586).  
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Assim, após a laicização da profissão da enfermagem, surgiram diversos 

cursos preparatórios no país. Seguiu-se assim a necessidade de um preparo 

especializado de pessoal para cuidar dos feridos de guerra e, mais adiante, para 

cuidar dos enfermos em geral. 

Com a Primeira Guerra Mundial e a necessidade de assistência aos feridos, 

foi criado no Brasil, em 1916, a segunda escola de enfermagem denominada Escola 

da Cruz Vermelha. Tendo em vista ainda a dificuldade de assistência exercida pelo 

pessoal até então não qualificado, apesar das medidas tomadas com a vinda das 

francesas, “surgiu a necessidade de criação de uma escola para preparar o pessoal 

de enfermagem, agora não só para o Hospício Nacional dos alienados, mas também 

para os hospitais civis e militares da república recém instalada” (Moreira e Oguisso, 

2005, p.42). 

Os cursos criados na Escola Alfredo Pinto e na Cruz Vermelha não foram 

suficientes para solucionar os problemas de saúde pública, tendo em vista que, “em 

setembro de 1918 irrompeu a epidemia da gripe espanhola no Rio de Janeiro, que 

em menos de dois meses havia atingido dois terços da população da cidade e 

matado quase 13 mil pessoas (...)” (Oguisso, 2007, p.87). Evidenciando assim a 

necessidade de melhoria nos serviços públicos e qualificação de profissionais para a 

área da saúde.  

Oguisso (2007) aponta que, após ter vencido a eleição no ano de 1920 

Epitácio Pessoa, nomeou o médico Carlos Chagas para o cargo de diretor do 

Departamento Nacional de Saúde Pública que, 

 
Logo ao assumir liderou a reforma sanitária e iniciou o programa de 
cooperação técnica com a Fundação Rockefeller. Na época os 
serviços eram organizados de acordo com o mal a ser combatido, 
tais como a tuberculose, a hanseníase, doenças venéreas e assim 
por diante. Como parte desse programa a fundação Rockefeller 
deveria enviar ao Brasil uma missão técnica de cooperação para o 
desenvolvimento da enfermagem no DNSP. (Oguisso, 2007, p.88) 

    

Diante das necessidades emergentes de combater essas doenças, houve a 

urgência de se formarem mais profissionais de enfermagem para atuar na profilaxia 

das doenças. Carlos Chagas, preocupado com a saúde da população, buscou 

auxílio junto à Fundação Rockfeller para implantar no Brasil medidas sanitárias e 

para isso contratou a enfermeira americana Ethel Parsons que,  
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(...) Estudando a situação, constatou que não havia na cidade uma 
escola de enfermagem que ensinasse o modelo nightingaleano, que 
os hospitais embora bem construídos, viviam superlotados, que havia 
visitadoras de higiene preparadas por médicos em curso de doze 
horas nos serviços de tuberculose, de doenças venéreas e higiene 
infantil. (Oguisso, 2007, p.88)  

 

Segundo Nelli (2009), além de todas as ações implantadas por Ethel Parsons, 

juntamente com outras enfermeiras advindas da América, buscou-se legitimar a 

valorização da profissão de enfermagem junto ao governo, solicitando uma política 

de valorização dessa “categoria profissional, também destinando verbas com a 

finalidade de melhorar a qualificação e aperfeiçoar os conhecimentos das enfermeira 

brasileiras em saúde pública” (Nelli, 2009, p.11). 

Além disso, conforme a autora destaca, foi assumido um acordo entre o 

Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) e a Fundação Rockefeller e, em 

1923, foi fundada a Escola de Enfermagem do Departamento Nacional de Saúde 

Pública que posteriormente recebeu o nome de Escola de Enfermagem Ana Néri, 

em homenagem a Ana Justino Ferreira Néri. A direção do Departamento foi 

assumida pela enfermeira americana Clara Louise Kienninger, que adotou o modelo 

de ensino “sistema nightingaleano americano”. 

De acordo com Oguisso (2007), o primeiro curso de Enfermagem teve uma 

carga horária mínima distribuída em 28 meses, diplomando-se em julho de 1925. 

Logo em seguida, formou-se a segunda turma, ocorrendo às primeiras modificações 

curriculares, aumentando a carga horária do curso para 32 meses e, na terceira, 36 

meses.  

Em virtude das novas exigências do mercado de trabalho, de profissionais da 

enfermagem com embasamento científico e formação acadêmica qualificada, estava 

sendo discutida no congresso que a Escola Anna Nery fosse incorporada à 

Universidade do Brasil, como instituição complementar (Lei nº 452, 05/07/1937). 

Com esse ato, segundo Oguisso (2007, p. 93),  “a escola foi dissociada do serviço 

de enfermagem do DNSP, passando a funcionar na universidade, com subordinação 

administrativa ao Departamento Nacional de Educação”. A autora descreve ainda 

que, 
 

Em 1946, pelo decreto nº 21.321, de 18 de junho de 1946, que 
aprovou o estatuto da Universidade do Brasil, a escola foi 
devidamente integrada a universidade como estabelecimento de 
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ensino superior. Essa escola ao longo de sua história teve o nome 
alterado diversas vezes; criada como Universidade do Brasil, foi 
chamada Universidade do Rio de Janeiro. Seu nome atual é 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. (ibid.) 
 

Oguisso (2007) faz referência também à Lei nº 775, de 6 de agosto de 1949, 

que determina que as escolas de enfermagem passem a ser reconhecidas e não 

mais equiparadas. Entretanto, a palavra “padrão” continuou a ser usada por muito 

tempo pelas pessoas em geral como um verdadeiro jargão, “para designar a 

profissional enfermeira, chamando-a de “enfermeira-padrão” para distingui-la de 

outras supostas “enfermeiras” que não fossem diplomadas ou formadas em cursos 

superiores” (ibid., p.95). A mesma lei dispõe também sobre a divisão do ensino da 

enfermagem dividindo-o em dois cursos: o de Enfermagem e o de Auxiliar de 

Enfermagem.  

Após essa determinação legal, alguns requisitos se faziam necessários para 

abertura de novas instituições. Segundo Nelli (2009), para formarem enfermeiros, 

seriam necessários que os cursos de graduação tivessem duração mínima de quatro 

anos, os candidatos deveriam concluir o curso normal, enquanto, para os cursos 

auxiliares de enfermagem, exigia-se apenas a conclusão do curso primário e a 

aprovação no exame de admissão. Entretanto, somente poderiam assumir cargo de 

direção e ministrar disciplinas profissionalizantes “enfermeiras diplomadas, conforme 

determinava o decreto nº 20.109/31, que disciplinava inclusive o conteúdo curricular 

a ser desenvolvido e a obrigatoriedade da implantação dos estágios 

supervisionados” (Nelli, 2009, p.12).  

Esse decreto, de acordo com a autora, permaneceu em vigor por trinta anos, 

sendo substituído no ano de 1961, pela lei de diretrizes e bases que trouxe 

modificações nos cursos superiores do Brasil. Ocorrendo “logo em seguida, no 

período compreendido entre os anos 1964 e 1972, várias reformas, surgindo 

inclusive a primeira reforma universitária, regulamentada pela Lei nº 5540/68, 

visando a formação profissional” (Nelli, 2009, p.12). 

Esse processo histórico de constituição da formação do profissional 

Enfermeiro foi organizado “com base em um ensino sistematizado, com currículo 

definido e estabelecido por um ato normativo, e que, ao término do curso, receberam 

um diploma e a titulação específica” (Moreira, 2007, p.103).  
 



42	  
	  

Um olhar retrospectivo remete-nos aos últimos 100 anos da trajetória 
percorrida pela enfermagem e nos leva a constatar uma tendência de 
caráter “hospitalocêntrico” quanto ao exercício da profissão, apesar 
dos avanços técnicos e científicos ocorridos em outras áreas de 
conhecimento da enfermagem, tais como no ensino e na pesquisa. 
Com efeito, não há como negar que tais avanços de alta significância 
para o crescimento e o desenvolvimento da enfermagem como 
profissão.(Moreira e Oguisso, 2005, p. 109)  

 

Como se pode constatar, no decorrer dessa abordagem histórica, a 

profissionalização da enfermagem tem a marca da racionalidade técnica, de 

inspiração positivista, voltada, em geral, para o preparo de profissionais aptos a 

solucionar problemas essencialmente instrumentais, por meio da técnica. 

Nelli (2009) menciona que no ano de 1980 iniciaram-se várias reformas 

sanitárias e juntamente com elas um novo quadro político-administrativo começou a 

surgir, sendo então, necessário repensar sobre a formação do enfermeiro para se 

ajustar às novas reformas sanitárias do país e às políticas públicas de saúde.  

Em 19 de setembro de 1990, a Lei nº 8080/90, denominada Lei SUS – 

Sistema Único de Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes. Segundo Nelli (2009), com a publicação da lei, surgiu a 

necessidade das Universidades se ajustarem às exigências das novas 

determinações legais, o que inevitavelmente provocou algumas adequações entre 

as políticas de saúde e a educacional, haja vista que aos alunos era ensinada uma 

determinada profissão, segundo as necessidades de saúde da época. Assim, o 

sistema educacional precisou rever suas políticas pedagógicas para atender as 

políticas nacionais, tanto na educação como na saúde.  

Diante desse panorama, vários encontros e seminários foram realizados por 

órgãos formadores da enfermagem para refletir sobre as mudanças necessárias na 

formação do enfermeiro. No ano de 1991, “foi encaminhada uma nova proposta de 

currículo mínimo, elaborada pela ABEn, à Secretaria de Ensino Superior (SESU) do 

conselho Federal de Educação (CEF)” (Gabrielli, 2004, p.20).  

Tal proposta só entra em vigor em 1996, com a publicação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional LDB nº 9394/96 que revogou a 

anterior, Lei nº 4024/6,1 e trouxe novas perspectivas para o ensino no país. Para os 

cursos de graduação de enfermagem, o currículo mínimo norteou a grade curricular, 



43	  
	  

diminuindo as dicotomias existentes a fim de superar a pulverização do ensino de 

enfermagem, avançar na prática da interdisciplinaridade, entre outros.  

Conforme as determinações legais determinadas pela LDB nº 9394/96, no 

capítulo IV (Da Educação Superior), no Art. 43 - inciso I, a obrigatoriedade, 

“estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo”. O que provocou ainda mais mudanças específicas para os 

cursos de graduação, em especial o da Enfermagem.  

 

2.2 O novo perfil do profissional enfermeiro a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDB nº 
9394/96 

   
Com base no Art. 4o da Resolução CNE/CES no 3/2001, a formação do 

enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para 

o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:  

I- Atenção à saúde: O profissional deve estar apto a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, em nível 

individual e coletivo. Deve realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta 

que a responsabilidade não se encerra com o ato técnico, mas sim com a 

resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo. 

II- Tomada de decisões: Deve estar fundamentado na capacidade de tomar 

decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 

de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de 

práticas. 

III- Comunicação: Os profissionais devem ser acessíveis e consequentemente 

manter a confidencialidade das informações a eles confiadas. A 

comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de 

escrita e leitura. Domínio de pelo menos, uma língua estrangeira e de 

tecnologias de comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

IV- Liderança: No trabalho em equipe multiprofissional devem estar aptos a 

assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 
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habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz. 

V- Administração e gerenciamento: devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto na força do trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores e empregadores. 

VI- Educação permanente: Devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática.  

Além dessas competências gerais, as DCN/ENF trazem as competências 

específicas e habilidades pautadas nas concepções do estudante como sujeito do 

seu processo de formação, articulação entre teoria e prática, da diversificação dos 

cenários de aprendizagem, de metodologias ativas, da articulação da pesquisa com 

o ensino e extensão, da flexibilidade curricular, da interdisciplinaridade, da 

incorporação de atividades complementares, da avaliação da aprendizagem, do 

processo de acompanhamento, avaliação e gestão do curso, assim como da 

terminalidade do curso (Fernandes et al., 2005).  

Quanto aos conteúdos essenciais para o curso de graduação em 

Enfermagem, o Art.6o da Resolução CNE/CES no 3 define que devem estar 

relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos devem abranger 

os seguintes eixos: 

I. Ciências biológicas e sociais - Incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) 

de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às 

situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da 

prática assistencial de Enfermagem.  

II. Ciências humanas e sociais – Incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão 

dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 

saúde-doença; 

III. Ciências da Enfermagem – neste tópico de estudo, incluem-se:  
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a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos, meios 

e instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível 

individual e coletivo; 

b) Assistência de Enfermagem: Os conteúdos teóricos e práticos que compõe a 

assistência da Enfermagem prestada à criança, ao adolescente, ao adulto, à 

mulher e ao idoso, considerando os determinantes socioculturais, econômicos 

e ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais 

e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem; 

c) Administração de Enfermagem: Os conteúdos teóricos e práticos da 

administração do processo de trabalho de enfermagem e da assistência de 

enfermagem; 

d) Ensino de Enfermagem: Os conteúdos pertinentes à capacitação 

pedagógica do enfermeiro independem da licenciatura. 

Essas ações de adaptação ao novo currículo pautado pelas diretrizes, vem 

requerer das instituições formadoras a implementação de ações de mudanças 

buscando a reorientação do processo de formação voltado para o desenvolvimento 

de competências e habilidades. Entretanto para atender a esses dispositivos legais, 

faz-se necessário que as instituições formadoras adotem essas modificações não 

apenas nos desenhos curriculares, mas também na prática pedagógica dos 

professores de Enfermagem. 

Alguns cursos no país já vêm incorporando propostas para incrementar as 

mudanças na formação dos futuros profissionais, estabelecidas pela DCN/ENF. Um 

exemplo claro de modificação está no Curso de Graduação em Enfermagem da 

PUC-SP, que segue em sintonia com as disposições legais das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, cuja estrutura curricular é organizada por módulos que 

favorece a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Esses módulos são 

organizados em eixos norteadores, que contemplam conteúdos de diferentes 

disciplinas, organizam-se da seguinte maneira: 1o eixo – O ser humano inserido na 

sociedade, 2o eixo - O processo de cuidar do ser humano nos diferentes ciclos de 

vida e o 3o eixo – O processo de cuidar do ser humano hospitalizado nos diferentes 

ciclos de vida. Essa construção modular em eixos permite a construção de uma 

nova forma de tratamento dos conteúdos a partir de um processo formativo mais 

aberto e construtivo, mediado pelo professor e o aluno.  
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A necessidade de mudança do perfil do profissional enfermeiro foram ainda 

mais afirmadas com a publicação da Resolução do CNE/CES nº 3 de 07/11/2001, 

instituindo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, na qual afirma que os cursos devem ter um Projeto Pedagógico – PP 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e 

apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. Essas diretrizes tem como objeto a construção de um perfil 

acadêmico e profissional para o desenvolvimento de enfermeiros com competências 

e habilidades, por meio de perspectivas e abordagens contemporâneas de 

formação, pertinentes e compatíveis com referencias nacionais e internacionais.  

Essas premissas apontam novas configurações no processo ensinar-aprender 

que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender, e que 

por sua vez, englobe as quatro facetas da aprendizagem: aprender a ser, aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. Nesse contexto, a formação do 

enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade do 

atendimento prestado aos indivíduos, família e comunidades.  

Essas ações de mudanças trazem ainda a obrigatoriedade em se promover o 

desenvolvimento do espírito científico, juntamente com o pensamento crítico e 

reflexivo, garantindo uma,  
 

(...) formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional 
qualificado para o exercício de enfermagem com base no rigor 
científico e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de 
conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença 
mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional com ênfase na 
sua região de atuação. Identificando as dimensões bio-psico-sociais 
dos seus determinantes. Capacitando a atuar, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano (...) (Resolução CNE/CES 
Nº 3/2001) 
 

As novas configurações para a formação do profissional enfermeiro, indicadas 

nas Diretrizes, pressupõe a adoção de um referencial teórico pedagógico que 

sustente uma aprendizagem significativa e transformadora, possibilitando 

capacitação do profissional para o exercício das competências e habilidades gerais, 

pautadas nas concepções do aluno como sujeito do seu processo de formação, da 

articulação da teoria e prática, da formação técnico- científica, da diversificação dos 
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cenários de aprendizagem, da intervenção no processo saúde-doença, da tomada 

de decisão em serviço, da comunicação, da articulação com ensino e pesquisa, da 

interdisciplinaridade, da interprofissionalidade, da liderança, da administração e 

gerenciamento em todos os âmbitos de atuação profissional e da educação 

permanente.   

Por isso, torna-se importante questionar se os professores estão capacitados 

para uma prática docente que esteja em consonância com as novas perspectivas 

que se colocam na educação em Enfermagem. Essa é uma questão relevante 

quando se verifica que o despreparo dos docentes no ensino universitário, de modo 

geral, tem sido apontado como um dos fatores que comprometem a qualidade da 

formação em nível superior. 

A formação pedagógica do(a) Enfermeiro(a) educador(a) propicia uma 

abertura a aprendizagem mais contemporânea que incluem metodologias ativas que 

são fundamentais para promover a aderência às Diretrizes.       

Pimenta e Anastasiou (2010, p. 12) enfatizam que os professores são 

essenciais nos processos de mudança da sociedade, “se forem deixados à margem, 

as decisões pedagógicas e curriculares alheias, por mais interessantes que possam 

parecer, não se efetivam, não geram efeitos sobre a sociedade. Por isso, torna-se 

necessário investir na formação e no desenvolvimento profissional dos professores 

de enfermagem de nível superior. 

Por essa razão, torna-se fundamental a formação pedagógica do enfermeiro 

para que exerça a docência com profissionalismo. Batista e Batista (2004, p. 21) 

concordando com isso, destacam que “articulam-se a esse panorama as políticas 

públicas de saúde que apontam um papel profissional bastante diferenciado, 

exigindo dos docentes a construção de novas posturas de aprendizagem e ensino”.  

Assim, mediante  essas reflexões, formar um professor para atuar no ensino 

superior da área da enfermagem, em uma perspectiva reflexiva, implica em 

contextualizá-lo sobre as exigências que os novos cenários trazem para o exercício 

da docência, tema do próximo capítulo. 
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3. DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM: TENDÊNCIAS ATUAIS NA 
FORMAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 

 
 

O final do século passado foi palco do surgimento do interesse docente pela 

questão da mediação pedagógica, a partir da expressa necessidade de se discutir 

as competências básicas para o exercício da docência universitária. O processo de 

profissionalização da Enfermagem na atividade docente vem adquirindo um 

aprofundamento de novas discussões a cerca do seu processo de formação. Fato  

decorrente, entre outros, de uma (re)conceitualização da docência, situada na 

transformação da relação entre conhecimento, universidade e sociedade, que afeta 

“o próprio coração da universidade (conhecimento e formação de profissionais), 

trazendo de arrastão nessa evolução a necessidade de modificarmos nosso ensino 

superior e nossa ação docente nesse mesmo ensino” (Masetto, 2003, p.17). 
A formação docente em Enfermagem tem merecido muitas discussões em 

virtude da constatação da necessidade de transformações filosóficas e pedagógicas 

que venham atender às expectativas da cultura do novo milênio. Nesse contexto, a 

universidade, até então privilegiando o ensino sobre o processo de aprendizagem, 

transita por uma reconstrução do trabalho docente no ensino superior, voltada 

também para o debate iniciado pela Declaração Mundial sobre a Educação Superior 

no Século XXI, de 1998, que aponta para a necessidade de discutir o 

desenvolvimento da prática docente universitária.  

 
As transformações da sociedade contemporânea consolidam o 
entendimento do ensino como fenômeno multifacetado, apontando a 
necessidade de disseminação e internalização de saberes e modos 
de ação (conhecimentos, conceitos, habilidades, procedimentos, 
crenças, atitudes). (Pimenta e Anastasiou, 2010, p.103) 

 

As mudanças, já citadas, ocorridas na instituição universitária na relação 

conhecimento, sociedade e universidade, exigem, da universidade enquanto 

instituição educativa o desenvolvimento da responsabilidade social, no que se refere 

à acompanhar o ritmo acelerado do avanço tecnológico, sem perder de vista a 

criticidade e a criatividade para uma efetiva intervenção humana.  
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Em um mundo em constante transformação, com o conhecimento se 
ampliando, comunidades se transformando e políticas voláteis e 
oscilantes na educação, os professores da sociedade do 
conhecimento devem desenvolver e ser ajudados a desenvolver 
capacidades de correr riscos, lidar com as mudanças e desenvolver 
investigações quando novas demandas e problemas se confrontarem 
repetidamente. (Hargreaves, 2004, p.44) 
 

Em decorrência dessas transformações, Pimenta e Anastasiou (2010) 

destacam as funções universitárias sistematizadas da seguinte forma: criação, 

desenvolvimento, transmissão crítica da ciência, da temática e da cultura; 

preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a aplicação de 

conhecimentos e métodos científicos para criação artística; apoio científico e técnico 

ao desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades.  

Em termos gerais, o ensino para a sociedade do conhecimento é complexo e 

mais abrangente, as atribuições do ensinar na universidade exigem uma ação 

docente diversa da tradicionalmente praticada, o papel do professor apenas como 

detentor e repassador de informações está no seu limite, devem construir um novo 

profissionalismo, ou seja, os professores precisam estar comprometidos e 

permanentemente engajados na busca, no aprimoramento, no auto-

acompanhamento e na análise de sua própria aprendizagem profissional. 

Nesse sentido a docência é uma ação complexa e não basta fazer como 

muitos professores universitários, especificamente da área enfermagem, 

intuitivamente fazem “(...) a docência como atividade profissional exige a condição 

de saber justificar as ações desenvolvidas, recorrendo a uma base de 

conhecimentos fundamentados, a uma argumentação teoricamente sustentada” 

(Cunha, 2007, p.22).  

O domínio teórico sobre o saber ensinar não é algo que faz parte da formação 

do enfermeiro, e apenas a experiência como professor e seu saber “no campo da 

saúde” não basta para formá-lo docente.  

Nesse contexto, uma nova profissionalidade é exigida do docente em 

Enfermagem, “exige rupturas com a condição tradicional do professor, e exige dele 

uma reflexão rigorosa que pode colocar a profissão docente em outros patamares” 

(Cunha, 2007, p.15). É necessário destacar que o profissional docente estabelece 

uma reflexão constante de autoconhecimento da prática pedagógica. Nessa dialética 

de autoreflexão, o docente de Enfermagem deverá aprimorar sua formação teórica-

pratica Sua “autonomia e a responsabilidade dependem de uma grande capacidade 
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de refletir sobre sua ação” (Perrenoud, 2002, p.13). Discute-se então a formação do 

docente Enfermeiro como um profissional investigador que reflete sobre sua prática. 

È a prática reflexiva, mais especificamente, sobre o conhecimento na ação de que 

nos fala Shön (2000).  

Formar o professor da educação superior, mediante uma perspectiva reflexiva 

teórico-prática, implica em contextualizá-lo sobre as novas exigências que o cenário 

atual traz para o exercício da docência, deixando para trás a repetição dos modelos 

tradicionais, contribuindo assim para a formação de professores críticos e capazes 

de atuar de forma efetiva.    

O professor não deve refletir unicamente sobre sua ação, “mas sua reflexão 

atravessa as paredes da instituição para analisar todo tipo de interesses subjacentes 

à educação, à realidade social, com o objetivo concreto de obter emancipação das 

pessoas” (Imbernón, 2005, p.40), no sentido de ajudar as pessoas mais livres, 

menos dependentes do poder econômico, político e social. 

Gimeno Sacristán (1999, p. 65) descreve o que é especifico da ação docente 

como “conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores 

que constituem a especificidade de ser professor”. 

Nesse sentido, as concepções apresentadas concordam quanto à natureza 

teórico-prática da profissionalidade e apontam para a pertinência de um corpo de 

conhecimentos, que apoiem o desenvolvimento de competências profissionais na 

prática docente, nomeadamente, voltadas para o desenvolvimento da aprendizagem 

do aluno.  

Tais competências requisitam uma preparação específica, não bastando o 

fazer intuitivo. O exercício profissional da docência requer uma formação específica 

“capaz de identificar a condição amadora da profissão, condição essa que tende a 

manter os processos culturalmente instalados e cotidianamente reproduzidos” 

(Cunha, 2007, p.22).  

Em termos gerais, pode-se concluir que, como atividade especializada, a 

profissão docente requer uma preparação específica. Como em qualquer tipo de 

atividade profissional, os professores devem ter os conhecimentos e as habilidades 

exigidas a fim de desempenhar adequadamente suas funções. Isso implica em 

investir na formação de professores, com objetivo de desenvolver a capacidade 

sobre a própria prática docente. 
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A formação do educador de Enfermagem necessita ser consolidada com base 

no domínio de conhecimentos científicos e na atuação investigativa do processo de 

ensinar e aprender, “recriando situações de aprendizagem por investigação do 

conhecimento de forma coletiva com propósito de valorizar a avaliação diagnóstica 

dentro do universo cognitivo e cultural dos acadêmicos como processos interativos” 

(Rodrigues e Sobrinho, 2006, p.457).  

O modelo atual de professor profissional se define como uma pessoa 

autônoma, “dotada de competências específicas e especializada que repousam 

sobre uma base de conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência, 

legitimados pela universidade, ou de conhecimentos explicitados oriundos da 

prática” (Altet, 2001, p.25). 

De acordo com Perrenoud (2002): 

 
 A questão de desenvolvimento de competências envolve a 
construção de esquemas por parte do professor-educador e do 
aluno-aprendiz. O professor educador constrói seus próprios 
esquemas de conhecimento, fato que pode propiciar que seu aluno 
também os construa. Afinal, se ele aprender a observar a graduação 
do processo, poderá aplicar tal conhecimento na compreensão do 
caminho trilhado por seus alunos (Perrenoud, 2002, p.158). 
 

 

A ênfase recai na necessidade de o professor desenvolver competências para 

acompanhar a demanda de informações, atentar para introdução de novas 

tecnologias e ser parte integrante do processo de mudança instalado no setor 

educacional. 

Desse modo, parece-nos importante identificar os modelos sobre os quais se 

apoiam a profissão do professor, no sentido de destacar quais são os 

conhecimentos e as competências fundamentais para se exercer a docência 

universitária na área da Enfermagem.        

 

3.1 Princípios básicos da formação docente no ensino superior  
 

A constatação de que a tarefa docente é uma realidade complexa e 

desafiadora conduz à necessidade de desenvolvimento de competências 

pedagógicas, sociais e institucionais convergentes cujo perfil do professor, segundo 

Masetto (2010), se altera significativamente de especialista para mediador de 
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aprendizagem no qual o “professor se coloca tal qual um facilitador, incentivador e 

motivador da aprendizagem; dispõe-se a assumir uma posição de ponte entre o 

aprendiz e sua aprendizagem ponte viva, dinâmica, criativa para que o aluno 

aprenda” (Masetto, 2010, p. 43).  

Essas mudanças do perfil do professor no ensino superior incentivaram a 

discussão de identificar quais seriam as competências específicas para o  

Enfermeiro professor. No contexto educacional Machado (2002) discute sobre a 

ideia de competência, tendo em vista o conceito de pessoalidade, como a primeira 

ideia fundamental da competência. Conhecer é conhecer o significado, e o 

significado é sempre construído pelas pessoas. Dentro dessa premissa, que 

caracteriza a ideia de competência, é o âmbito no qual ela se exerce, ou seja, não 

existe competência sem a referência a um contexto, no qual ela se materializa. E 

finalmente o terceiro elemento fundamental, na concepção do autor, além da 

competência, pessoalidade e do âmbito, é a mobilização, que está ligada ao 

conteúdo, ou seja, ao conhecimento de que necessitamos e/ou adquirimos para 

realizar qualquer ação.  

Esses conceitos nos remetem à questão: Quais as competências necessárias 

para o exercício da docência em Enfermagem no ensino superior? A reposta a essa 

pergunta é difícil, porém, para responder a essa indagação, recorreremos a  alguns 

autores renomados que pontuam suas concepções a seguir; 

Altet comenta que “entendemos por competências profissionais o conjunto 

formado por conhecimentos, savoir-faire e posturas, mas também as ações e 

atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor” (Altet, 2001, p.28). 

E é completado por Paquay e Wagner (2001, p. 136) quando dizem que: “o 

termo competência compreende as aquisições de todas as ordens (saberes, saber-

fazer, saber-ser e saber tornar-se) necessárias à realização de uma tarefa e à 

resolução de problemas em um domínio determinado”. 

Garrido e Pimenta (2010, p. 134) assumem posição semelhante quando 

comentam que “o termo competência também significa teoria e prática para fazer 

algo, conhecimento em situação – o que é necessário para qualquer trabalhador (e 

também para o professor)”. 

E, Perrenoud (2002) acrescenta que “(...) mobilizando de uma forma correta, 

rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: sabedores, capacidades, 
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microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de 

avaliação e raciocínio” (Perrenoud et al, 2002, p. 19).   

No dizer de Zabalza: 

 
(...) fala-se atualmente sobre a ‘dupla competência’ dos bons 
professores: A competência científica, como conhecedores 
fidedignos do âmbito científico ensinado, e a competência 
pedagógica, como pessoas comprometidas com a formação e com a 
aprendizagem de seus estudantes. (Zabalza, 2004, p. 169)  

 

 

3.2 Competências para Docência no Ensino superior 
 

Percebe-se que vários autores escrevem sobre competências para a 

docência, e cada um deles apresenta um elenco diferente,  às vezes até se 

complementando. Todavia, em virtude do direcionamento ao foco do estudo sobre 

docência no ensino superior, preferimos optar pela descrição de Masetto (2003), que 

assume o conceito de Perrenoud, 

 
Atualmente define-se uma competência como aptidão para enfrentar 
um conjunto de situações análogas, mobilizando de uma forma 
correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: 
saberes, capacidades, microcompetências, informações, valores, 
atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. 
(Perrenoud e Thurler, 2002, p. 19) 
 

Assim, Masetto (2003) elege três competências básicas para o exercício da 

docência no ensino superior com profissionalidade: competência em determinada 

área do conhecimento, competência na área pedagógica e competência no exercício 

da dimensão política. O que não impossibilitará de utilizar no decorrer do estudo 

outros autores e até mesmos autores acima citados. 

 
3.2.1 Competência em determinada área do conhecimento 

 
O domínio de conhecimentos básicos em determinada área, assim como a 

experiência profissional na área, se adquire, em geral, por meio de cursos de 

atualização, especialização e pesquisa que realizam nas universidades e/ou 

faculdades e alguns anos de prática profissional. Entretanto o domínio cognitivo não 
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é suficiente. Faz-se necessário, para quem pretende ensinar no ensino superior, a 

atualização de seus conhecimentos e suas práticas profissionais por intermédio de 

cursos de aperfeiçoamento, através de especializações, participação em congressos 

e conferências, até mesmo a troca de experiências com outros profissionais, etc.  

A construção do próprio conhecimento é a principal articulação da prática 

educativa e não pode faltar. Essa construção do conhecimento só vai acontecer 

através do estudo constante da investigação, reflexão e troca de experiências.   

A formação do professor, no que se refere aos conhecimentos científicos da 

área específica e da pedagogia, da educação e da didática, na ótica de Pimenta e 

Anastasiou (2010), exige uma formação que tome o campo social da prática 

educativa e o ensinar como objeto de análise, de compreensão, de crítica, de 

proposição, desenvolvendo no professor a atitude de pesquisar, como forma de 

aprender.  

Em relação ao profissional Enfermeiro, no que se refere aos conhecimentos 

científicos, seguem-se as recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais que 

propõem formar profissionais cujo perfil associe-se a uma visão crítica e ampla da 

sociedade, as competências de sua área de atuação, que atenda as necessidades 

sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), de forma 

interdisciplinar e assegure a integralidade da atenção e qualidade no atendimento.  

Devemos acrescentar, ainda, o domínio de uma área de conhecimento 

específico mediante a “pesquisa”. Podemos dizer que a pesquisa é aquela atividade 

que o professor realiza mediante estudos e reflexões críticas sobre os temas 

teóricos estudados ou até mesmo experiências pessoais, organizando seus 

conhecimentos, reconstruindo-os, dando-lhes um novo significado que represente 

sua contribuição ao assunto. Assim, o domínio do conteúdo científico, numa visão de 

complexidade, leva o docente a um processo de construção e desconstrução de 

tudo aquilo que foi aprendido, implica em dar uma nova interpretação aos seus 

conhecimentos prévios. 

O profissional docente necessita da pesquisa para conduzir um ensino eficaz. 

Entretanto, não se trata de transformar o professor em um pesquisador 

especializado, mas de estimular a prática da docência com uma postura 

investigativa. Nessa visão, os cursos de formação docente, especificamente de 

Enfermagem, devem voltar os seus currículos para a preparação dos professores 

para o exercício dessa atividade. 
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É nesse sentido que tem sido defendida a ideia de que o professor 
deve trabalhar como pesquisador, identificando problemas de ensino, 
construindo propostas de solução com base na literatura e na sua 
experiência, colocando em ação alternativas planejadas, observando 
e analisando os resultados obtidos, corrigindo percursos que se 
mostram pouco satisfatório. Essa ideia é defendia como uma 
estratégia de desenvolvimento dos docentes e também para melhoria 
do ensino. (André, 2001, p. 16) 

 

Isso nos remete a refletir que a formação do docente Enfermeiro precisa ser 

redirecionada de forma que esteja baseada na reflexão sobre a prática cotidiana 

considerando o professor como um pesquisador da própria prática. 

Com relação aos motivos pelos quais o professor precisa estar envolvido com 

a pesquisa, Severino (2008, p. 14) destaca dois aspectos: “primeiro, para 

acompanhar o desenvolvimento histórico do conhecimento, segundo, porque o 

conhecimento só se realiza como construção de objetos”.  

A complexidade do conhecimento é não linear, cada experiência traz uma 

compreensão nova, diversa da anterior. Demo (2002) reforça a noção de absorção 

seguindo a teoria construtivista:  

 
(...) trabalha com a hipótese de que o conhecimento não se 
transmite, repassa, adquire, ensina, mas se constrói (...) 
normalmente aprendemos o que já havíamos aprendido, 
conhecemos com base no conhecido lançamos mão de nosso 
patrimônio histórico possível, (...) porque história e cultura oferecem-
nos contexto intrínseco criativo da linguagem e da interpretação. 
(Demo, 2002, p.39) 

 

Nem sempre temos a clareza de que são aspectos fundamentais da pesquisa, 

a contribuição pessoal, a reflexão própria sobre aspectos teóricos de autores, as 

nossas experiências,  vivências pessoais e profissionais, a nossa capacidade de 

crítica. Esses aspectos precisam ser valorizados a fim de fazer um contraponto 

“desenvolvimento de competência crítica” com os estudos que fazemos das obras 

teóricas mais atuais sobre nossa área de conhecimento. 

A transformação dessas nossas reflexões em documentos que permitam o 

seu intercâmbio com nossos pares, com nossos alunos, nos coloca num patamar 

diferenciado do professor repetidor dos autores clássicos e apresenta nossa 
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contribuição pessoal e intelectual sobre os assuntos que estamos estudando em 

nossas aulas.  

O professor pesquisador compromete-se com a elaboração própria, com o 

questionamento, com o relato crítico de suas experiências pessoais na área 

profissional ou de ensino, com a emancipação política, com a formação de 

cidadania, com a criatividade, com a descoberta e com a redescoberta, pois ele, ao 

questionar, está em constante estado de preparação. A pesquisa deve ser 

compreendida como uma necessidade e como um dos maiores e mais importante 

desafio da Educação.  

Enfim, ser um professor universitário supõe que, para saber ensinar,  não 

bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os 

saberes pedagógicos. 

   

3.2.2 Competência na área pedagógica 
 

A preparação pedagógica se refere à preparação adequada do profissional 

docente e exige formação e aprendizagem, fundamentação teórica e envolvimento 

com a construção do conhecimento.  

Na Enfermagem, pretende-se formar docentes cujo perfil profissional associe 

uma visão crítica e ampla da sociedade às competências de sua área de atuação; 

que atue de forma interdisciplinar, oferecendo um atendimento integral e de 

qualidade ao usuário dos serviços de saúde, com autonomia intelectual, social e 

ética.  

De acordo com Zabalza (2004) o saber da dimensão pedagógica propícia ao 

professor analisar criticamente as concepções filosóficas e pedagógicas das 

políticas educacionais, considerar o processo de implantação, refletir sobre o projeto 

pedagógico da instituição de ensino e sobre a composição curricular do curso que 

desenvolve, repensar nas metodologias de ensino, recursos didáticos que utiliza 

para promover a aprendizagem dos alunos ou mesmo incorporar experiências de 

trabalho que possibilite o aluno aprofundar seus conteúdos, conforme seus 

interesses e possibilidades. 

No dizer de Gubert e Prado: 
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O enfermeiro educador ao exercer sua prática pedagógica reflexiva 
necessita ultrapassar os limites de sala de aula. (...) as atividades 
devem ser planejadas para uma contextualização e aplicabilidade 
dos saberes na realidade, visando desenvolver a consciência crítica  
dos educandos dando significado a este aprendizado. (Gubert e 
Prado, 2011, p. 294)  

 

Para tanto, procuramos definir a missão do docente de ensino superior, 

entendendo que este nível de ensino tem a finalidade de formar profissionais, e que 

esta missão requer habilidades específicas do docente que se propõe a exercê-la, 

uma vez que envolve competências específicas, que se entrelaçam e não devem, 

nem podem ser separadas. Assim, compete ao professor universitário preparar seus 

alunos com conhecimentos técnico-profissionais, facilitar a aquisição de suas 

emancipações políticas e criar a cultura de pesquisa em sua sala de aula, mas tudo 

isso só poderá ser alcançado através do trabalho emancipatório e mediador 

realizado pelo docente. Dessa forma, o professor, que é apenas bacharel, sem 

formação inicial para o magistério superior, deve buscar superar as lacunas daí 

decorrentes.  

No entanto o que se observa na docência universitária, especificamente em 

Enfermagem, é a insuficiência de preparo pedagógico, geralmente os professores 

trazem consigo a experiência prática que não se estruturam em saberes teóricos 

apoiados na ciência da educação. Para Cunha (2007, p.29) a atividade de docência 

universitária é complexa e requer uma multiplicidade de saberes, “isto é, recorre-se 

a saberes práticos que não se estruturam em conhecimentos teóricos capazes de 

organizar a reflexão sobre o que efetivamente se faz”. 

Um dos grandes desafios do ensino universitário é superar um modelo 

centrado no professor, no qual o professor é o palestrante e o aluno ouvinte. Há uma 

grande necessidade de construção de um processo diferenciado, na qual a 

aprendizagem esteja centrada no aluno. Para que isso aconteça, é importante 

repensar estratégias de mudança que permitam a profissionalização do educador, 

bem como a elevação do seu nível de formação.  

Para Altet (2001) no ensino, as “competências abrangem os saberes plurais 

trazidos pelo planejamento, pela organização, pela preparação cognitiva da aula, e 

pela experiência prática advinda das interações em sala de aula”. Daí a importância 

de reforçar que o professor em sua formação, tenha clareza do que significa 
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aprender, quais os princípios básicos e, finalmente, o que caracteriza competência 

pedagógica. 

No âmbito da enfermagem, a formação técnica, centrada na atuação 

assistencial, pode ser também um limitador na atuação docente. O processo de 

ensinar e aprender em saúde, de modo geral apresenta uma valorização da técnica, 

num paradigma biologicista e intervencionista. Nesse cenário outras competências, 

como a de educador, ficam em segundo plano. Por isso, acreditamos que somente a 

partir de uma sólida formação pedagógica, o profissional enfermeiro que atua na 

docência estará instrumentalizado e poderá ressignificar o processo educativo como 

agente de transformação.  

Nesse contexto, a reflexão impõe dilemas e abre perspectivas, incentivando a 

construção de olhares, na tentativa de estabelecer referenciais para o 

desenvolvimento profissional do enfermeiro educador. 

Assim, sob o olhar de Masetto (2010), entendemos que para o professor ser 

um profissional da docência precisa apreender e compreender os quatro grandes 

eixos do processo ensino-aprendizagem: o conceito de processo ensino-

aprendizagem, o professor como conceptor e gestor do currículo, a compreensão da 

relação professor-aluno e aluno-aluno no processo, e a teoria e prática básica da 

tecnologia educacional. 

 

3.2.2.1 Processo ensino-aprendizagem 
 

O princípio fundamental da docência é a aprendizagem dos seus alunos. Em 

função disso uma preocupação essencial para os professores universitários é a 

reconsideração constante dos processos e das estratégias por meio dos quais os 

estudantes chegam à aprendizagem. “Isso implica, sem dúvida, grandes esforços 

didáticos para adequar a organização dos cursos e os métodos de ensino utilizados 

aos diferentes modos e estilos de aprendizagem dos alunos e aos seus diversos 

interesses profissionais, já que se trata de adultos” (Zabalza, 2004, p. 190). 

Para que esse processo aconteça é necessário que o professor tenha clareza 

sobre o que significa aprender e como se aprende de modo significativo, para que o 

discente desenvolva suas habilidades, comprometido com os valores éticos de sua 

profissão voltados aos problemas da sociedade.  
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Pimenta e Anastasiou (2010) fazem uma reflexão entre os termos aprender e 

apreender. Destacam que o significado de aprender provém do termo tomar 

conhecimento de, reter na memória mediante o estudo, a observação ou a 

experiência. Em contrapartida apreender é derivado do latim apprehendere, que 

significa “segurar, agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender, 

compreender”. A descrição dos significados desses termos demonstra a 

necessidade dos professores de superarem o processo de apropriação aprender, e 

evoluam para o apreender, a fim de propiciar condições de desenvolvimento total 

dos alunos, eliminando o simples repasse de informações.  

 
Sob essa perspectiva, “aprender” significa que vamos unindo 
pequenas peças de conhecimentos e habilidades até construir uma 
aprendizagem mais complexa. Ela vai se formando por aproximações 
sucessivas (cada vez com um maior nível de profundidade e 
complexidade) aos assuntos  a serem assimilados ou aos objetivos a 
serem alcançados. Essa visão da aprendizagem é muito comum e 
serve de base para boa parte dos modelos de ensino. Parte-se da 
ideia de que qualquer aprendizagem ou habilidade complexa é 
formada por estruturas simples que o sujeito deve ir 
progressivamente até alcançar o domínio de todo o conjunto. 
(Zabalza, 2004, p.191)  
 

Atualmente um dos maiores problemas na docência universitária, é a ênfase a 

ser dada ao processo de ensino, de forma que não exista uma interação entre 

ensino e aprendizagem, transformando os dois em um processo único. A ênfase 

num ou no outro fará com que o resultado da integração dos dois seja 

completamente diferente. Com isso, o processo de aprendizagem é retomado em 

sua totalidade contemplando a formação do homem e do cidadão abarcando os 

aspectos intelectuais, afetivos, habilidades, valores culturais, éticos, sociais, políticos 

e econômicos.     

Por isso, quando falamos de formação devemos estar em condições de 

integrar nela os seguintes conteúdos formativos dimensões que os indivíduos 

poderão desenvolver e aprimorar como consequência da formação que é oferecida a 

eles: novas possibilidades de desenvolvimento profissional, novos conhecimentos, 

novas habilidades, atitudes e valores.     

Compreende-se então na perspectiva de Masetto (2010) a aprendizagem 

como um processo de crescimento e desenvolvimento da pessoa em sua totalidade, 



60	  
	  

compreendendo um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento afetivo-

emocional, um desenvolvimento de habilidades e de atitudes ou valores.  

 
O desenvolvimento cognitivo vai para além de adquirir e fixar 
informações, compreende aprender a pensar, a refletir sobre as 
informações, fazer ligações entre elas, elaborar um pensamento com 
lógica e coerência, perceber as diferenças entre posições de autores 
ou teorias explicativas de fenômenos, tomar posição frente à 
diversidade de informações. (Masetto, 2010, p.27)  

 

Hargreaves também concorda com a mesma questão e destaca que,  

 
Cada vez mais governos, empresas e educadores estão exigindo 
que os professores na sociedade do conhecimento se comprometam 
com a aprendizagem baseada em padrões, na qual todos os alunos 
(e não apenas alguns) tenham desempenhos elevados em termos de 
aprendizagem cognitiva, que criem conhecimento, apliquem-no a 
problemas desconhecidos e o comuniquem efetivamente aos outros, 
em lugar apenas com algo que os alunos devam memorizar e 
regurgitar. (Hargreaves, 2004, p.40)  
 

Para Pozo (2002, p.76) “a aprendizagem não se baseia em repetir ou 

reproduzir a informação apresentada como se fosse um fato dado, requer que se 

ativem estruturas de conhecimentos prévios aos quais se assimile a nova 

informação”. Posição semelhante é a de Tardif (2003) ao destacar que o professor 

necessita mobilizar diferentes saberes e habilidades, para alcançar diferentes 

objetivos: “objetivos emocionais ligados a motivação dos alunos, objetivos sociais 

ligados a disciplina e a gestão da turma, objetivos cognitivos ligados a aprendizagem 

da matéria ensinada, objetivos coletivos ligados ao projeto educacional da 

escola”(Tardif, 2003, p.264).   

Por outro lado a mediação não é somente cognitiva, também se interpõe entre 

ensino e resultados da aprendizagem, dependendo do próprio estado de ânimo do 

aprendiz e de suas relações pessoais.  

 
O desenvolvimento afetivo-emocional afeta uma parte vital de todo o 
ser humano e em qualquer idade e se encontra em contínua 
evolução. Nós adultos formados e profissionais ainda hoje 
continuamos a sentir o peso do afetivo em nossas atividades e 
decisões e como ele precisa continuar a ser cuidado. (Masetto, 2010, 
p.28) 
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As competências emocionais melhoram nossas organizações e nossos 

relacionamentos e, na sociedade do conhecimento, são uma finalidade essencial da 

aprendizagem em sala de aula, e não apenas o contexto ou ambiente para tal 

aprendizagem.  

Nesse mesmo contexto, Tardif (2003) aborda a questão das práticas 

profissionais que envolvem emoções, suscitam questionamentos no indivíduo, 

levando-o muitas vezes a questionar sobre a maneira de ensinar, de entrar em 

relação com o outro e sobre os efeitos de suas ações sobre os outros. Para 

Fenstermacher (1999 apud Tardif, 2003, p 268) “o trabalho diário com os alunos 

provoca no professor o desenvolvimento de um conhecimento de suas próprias 

emoções e valores, da natureza, dos objetos, do alcance e das consequências 

dessas emoções e valores na sua “maneira de ensinar”. 

Além dos aspectos relacionados ao desenvolvimento afetivo-emocional, 

percebe-se que os professores precisam mobilizar um grande número de 

habilidades, visto que suas ações são orientadas por diferentes objetivos. 

 
O desenvolvimento de habilidades humanas e profissionais abrange 
tudo que o que fazemos com os conhecimentos adquiridos, aprender 
a aplicá-los, resolver problemas, criar novas soluções, usá-los em 
situações novas e diferentes daquelas em que os aprendemos. 
Como pessoas e profissionais há um conjunto de habilidades a 
serem desenvolvidas como: aprender a se expressar e comunicar 
com o outro colega, com o professor, com profissionais da área, com 
clientes futuros, com pessoas fora de seu ambiente profissional, 
trabalhar em equipe, fazer relatórios, realizar pesquisas, usar o 
computador etc. (Masetto, 2010, p.29) 

 

De fato, além dessas habilidades em cada profissão existem aquelas que são 

próprias dela e merecem a mesma consideração. A formação do professor deve 

estar voltada para a utilização da sala de aula para o desenvolvimento dessas 

aprendizagens profissionais, técnicas ou práticas que são essenciais para os 

profissionais.  

Outro aspecto discutido por Masetto (2010) é o processo mais delicado da 

aprendizagem, o desenvolvimento de atitudes e valores. Para muitos esse aspecto 

pode lembrar algo como “lavagem cerebral”, sendo evidente que não se trata disso, 

mas sim desenvolver:  
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a importância da formação continuada, a busca de soluções técnicas 
que, juntamente com o aspecto tecnológico, contemplem o contexto 
da população, do meio ambiente, as necessidades da comunidade, 
que será atingida diretamente pela solução técnica ou suas 
consequências, as condições culturais, políticas e econômicas da 
sociedade, os princípios éticos na condução de sua atividade 
profissional e que estão presentes em toda decisão técnica que se 
toma. (Masetto, 2010, p.29) 

 

Nesse aspecto de aprendizagem, fica claro para o professor que suas aulas 

deverão permitir que o profissional ali formado tivesse condições de responder com 

competência pelas soluções tecnologicamente corretas aos problemas e desafios 

profissionais que se lhe apresentarem em seu trabalho.  

 

3.2.2.2 O professor como conceptor e gestor de currículo 
 
 O professor não deve partir do entendimento que o aluno já sabe a 

importância da sua disciplina e, assim, começar logo a transmissão do conteúdo, 

muitas vezes, ministrando duas ou mais disciplinas de forma dissociada, com o 

pensamento de que se desincumbe de sua tarefa, lecionando o conteúdo das 

disciplinas para as quais foi contratado, sem fazer um trabalho interdisciplinar, nem 

possibilitar uma visão macro do processo em que o aluno está inserido. Ao contrário 

disso, o professor como conceptor e gestor do currículo deve estar interado com 

todo o currículo do curso do seu aluno, e não apenas com a matéria dada 

diariamente, deve abrir possibilidades de desenvolver disciplinas integradas umas as 

outras e não isoladamente. O currículo deve abranger a relação entre as disciplinas, 

formando um profissional ético, colaborativo, pesquisador, atualizado, crítico e 

reflexivo. 

Machado (2002, p. 149) enfatiza a necessidade de um retorno à discussão da  

ideia, de uma reunificação do conhecimento em migalhas propiciado pelas 

disciplinas em duas posições: “deslocando o centro das atenções das disciplinas 

para as competências pessoais e buscando uma integração entre as disciplinas que 

atende pelo nome genérico de interdisciplinaridade “. O professor ao desenvolver a 

construção de um conhecimento interdisciplinar em sala de aula, permite o 

desenvolvimento de um saber integrado a outros saberes, seja das áreas 

especificas com os de outras áreas.  
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Em relação à formação dos enfermeiros educadores, um dos maiores 

desafios está em atender aos preceitos da interdisciplinaridade preconizados pela 

LDB e Parecer CNE/CEB no 1133/2011, que propõe um avanço em relação ao 

ensino tradicional, com base na reflexão crítica sobre a própria estrutura do 

conhecimento, visando superar a fragmentação do ensino.  

Ou seja, o que se pretende com a interdisciplinaridade, não é a extinção de 

um ensino baseado em disciplinas, mas “a criação de condições de ensinar-se em 

função das relações dinâmicas entre as diferentes disciplinas, aliando-se aos 

problemas da sociedade” (Fazenda, 1996, p.53).  

O processo de interdisciplinaridade deve acontecer por meio de planejamento 

conjunto e participativo, valorizando as competências, os valores, as atitudes, o 

saber–fazer, o saber-estar, desenvolvendo capacidade de criatividade, 

comunicação, trabalho em equipe, resolução de problemas, responsabilidade, poder 

empreendedor, que são ferramentas importantes na adaptação à geografia 

motivacional e organizacional do trabalho.  

Masetto (2010) coloca elementos configuradores da interdisciplinaridade 

como uma nova modalidade de atuação científica que exige uma profunda 

compreensão do seu significado que está entrelaçado a uma abertura do docente e 

do pesquisador de superar um paradigma enraizado em todos nós, que é o modelo 

disciplinar de ensino e pesquisa. Para alteração dessa perspectiva, é necessário que 

o professor desenvolva a construção multidisciplinar ou interdisciplinar do 

conhecimento em aulas. Nessa perspectiva, o enfermeiro educador necessita 

desenvolver um caminho que apresente a enfermagem interdisciplinar, crítica e 

reflexiva, que trabalhe em parceria, interagindo com outras profissões, com o cliente 

e a sociedade em prol da qualidade de vida da população.  

 
O papel do professor é fundamental ao incentivar a comunicação e a 
cooperação entre os professores de disciplinas diferentes para 
conversarem, se conhecerem que ensinam e trabalham em suas 
aulas, discutirem aspectos que seriam melhor aprendidos nas suas 
respectivas aulas se trabalharem conjuntamente. (Masetto, 2010, 
p.66) 

 

Quando os professores trabalham juntos, ambos aprendem juntos, 

compartilhando evidências e informações e a busca de soluções.  
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Na sociedade do conhecimento, complexa e em rápida mudança, os 
professores, assim como outros trabalhadores, não podem trabalhar 
e aprender completamente sós ou apenas em cursos de formação 
separados. Nenhum professor sabe o suficiente para se manter 
atualizado ou se aperfeiçoar, por conta própria. É vital que os 
professores se envolvam conjuntamente em ações de pesquisas e 
soluções de problemas, em equipes de colegas, ou me comunidades 
de aprendizagem profissional. (Hargreaves, 2004, p.41) 
 

O trabalho em equipe, a aprendizagem a partir de pessoas distantes e 

diferentes, o compartilhamento aberto de informação são essenciais para a 

aprendizagem recíproca. Isso nos leva a refletir sobre o ensino interprofissional na 

área da saúde, podendo ser conceituada como uma “proposta onde duas ou mais 

profissões aprendem juntas sobre o trabalho em conjunto e as especificidades de 

cada uma, em prol da melhoria na qualidade do atendimento ao paciente” (Unifesp, 

2011).  

O reconhecimento da importância do tema educação interprofissional como 

uma inovação capaz de ajudar a lidar com as mudanças globais da força de trabalho 

em saúde, levou, a OMS a produzir um documento sobre o tema, Who 

interprofessional education (2010), focando a importância de desenvolver a prática 

colaborativa entre diferentes profissionais de saúde, a fim de melhorar as respostas 

dos serviços às necessidades de saúde global.  

Configura-se assim, um estilo de educação que prioriza o trabalho em equipe, 

a interdisciplinaridade e o compromisso com a integralidade das ações que devem 

ser alcançadas com amplo reconhecimento e respeito das especificidades de cada 

profissão.  

Entretanto, para que a educação interprofissional se desenvolva no ensino é 

necessário, que o professor e as instituições de ensino superior assumam uma 

proposta formativa interdisciplinar e interprofissional, rompendo com a estrutura 

tradicional de ensino centrada nas disciplinas e na formação especifica de 

determinado perfil profissional.  

 

3.2.2.3 A relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem 
 

Precisamos que o profissional do ensino superior tenha consciência de que o 

ensino-aprendizagem não é algo unilateral, mas que envolve um leque de relações 

interpessoais, seja professor-aluno, seja aluno-aluno, ou esses com a instituição de 
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ensino. Nessa perspectiva, precisamos de um professor com um papel orientador 

das atividades que permita ao aluno aprender, que seja um elemento motivador e 

incentivador do desenvolvimento dos seus alunos. O docente do ensino superior 

deve ser um motivador para o aluno realizar as pesquisas e os relatórios, que crie 

condições contínuas de feedback entre aluno-professor e aluno-aluno.  

Na perspectiva de Masetto (2010) o professor incentivador deve desenvolver 

com seus alunos uma atitude de parceria e corresponsabilidade na sua formação, 

levando-os a planejar juntos o curso, usando técnicas em sala de aula que facilitem 

a participação de todos os envolvidos, considerando os seus alunos como adultos 

responsáveis por sua formação profissional. 

Gubert e Prado (2011) descrevem o enfermeiro educador como um mediador 

da aprendizagem, um organizador do tempo, do espaço, das atividades, 

fundamentado na reflexão e no planejamento a fim de garantir uma maior autonomia 

do educando em relação ao seu aprendizado.  

 

3.2.2.4 Domínio da tecnologia educacional 
 

Por fim, o último eixo do processo de ensino-aprendizagem diz respeito ao 

domínio e utilização das tecnologias postas à disposição do professor e tão 

acessíveis hoje aos alunos de curso superior. O domínio da tecnologia educacional 

é fundamental na atualidade e a adequação das novas possibilidades e estratégias 

de transmitir o conhecimento sistematizado, a partir do planejamento de atividades 

que possibilitem a utilização do computador como recurso audiovisual em sala de 

aula.  
Reiteramos o quanto é fundamental que o profissional de educação 
invista em tecnologias inovadoras, contribuindo para que seus 
aprendizes encontrem seus próprios modos de construção. Dessa 
maneira, estaremos desenvolvendo uma verdadeira pedagogia 
diferenciada. (Allessandrini, 2002, p. 173)  

 

Essa questão de utilização de novas tecnologias tem conduzido à 

preocupação com a preparação dos docentes universitários, pois a qualificação é 

um fator chave no fomento da qualidade em qualquer profissão, especialmente na 

educação que está em processo de mudança. 

O documento da declaração mundial sobre a Educação Superior, 

estabelecida em 1998, expressa preocupações com os desafios das novas 
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tecnologias da informação e comunicação no ensino superior, por proporcionarem  

recursos e gerar modificações  nas formas de transmissão do conhecimento, 

possibilitando renovar e transformar o papel do professor no processo de 

aprendizagem. Em consonância com esses princípios Pimenta e Anastasiou (2010) 

destacam que, 

 
(...) apesar do exagero contido na afirmação de que os 
computadores poderiam transformar as aulas e converter os 
professores em “suportes e ajudantes da aprendizagem”, é certo que 
a sociedade tecnológica está mudando o papel dos professores, os 
quais devem por em dia com a tecnologia. (Pimenta e Anastasiou, 
2010, p.39) 

 

 O desafio das novas tecnologias na formação de professores, não se 

configura apenas de uma formação no conhecimento e no uso dos recursos (em 

informática, uso de rede, etc.). O mais importante na concepção, será o fato de que, 

junto aos novos recursos, surgirão e terão expansão novas modalidades de 

formação que trazem consigo outras condições para o ensino e para a 

aprendizagem como o ensino a distância ou semipresencial. 

 Nesse cenário de formação, vislumbra-se a construção de competências 

tecnológicas pelos enfermeiros docentes para aderir a essas novas exigências da 

sociedade contemporânea, visando integrar as novas tecnologias às necessidades 

da profissão e a dimensão humana da enfermagem.  

 

3.2.3 Competência no exercício da dimensão política 
 

Ao refletir sobre a prática pedagógica como dimensão política, observamos 

que o enfermeiro educador é um cidadão engajado com sua época e sua sociedade, 

dessa forma, além de professor, é um cidadão político e deve trazer essa dimensão 

política para a sala de aula na medida em que tais aspectos afetem a formação e o 

exercício profissional.  

Com isso entendemos que a prática do ensino não é uma ação alienada e 

arbitrária como muitos de nós a estamos praticando, mas é um guia flexível de 

intenções políticas e educativas. Utilizando-se dessa lógica destacamos Rays (1989 

apud Proscêncio e Palma, 2011, p.30) que leva-nos ao raciocínio: o ato de planejar 
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o ensino é um ato pedagógico; o ato pedagógico é um ato político; por conseguinte, 

o ato de planejar o ensino é um ato político.  

Assim, o exercício de dimensão política deve ser revisto pelo educador 

enfermeiro que desempenha “papel de agente de mudanças, ao mesmo tempo em 

que é portador de valores emancipadores em relação às diversas lógicas de poder 

que estruturam tanto o espaço social quanto o espaço escolar” (Tardif, 2003, p. 

303).  

Allessandrini ainda observa que: 

 
Precisamos desenvolver uma ação educativa consciente que 
desenvolva nosso aluno em suas potencialidades, em sua 
capacidade de criar soluções e respostas adequadas, em sua 
condição básica de agir conjugando crenças, valores e 
conhecimento. É necessário que propiciemos o desenvolvimento de 
uma consciência cidadã do aluno (Allessandrini, 2002,p.175). 
 

A reflexão crítica e sua adaptação ao novo são fundamentais para que o 

enfermeiro docente possa compreender como se pratica e como se vive nos tempos 

atuais, buscando formas de inserir em sala de aula, aspectos voltados à discussão 

de textos de leitura, e outras estratégias que estimulem o aluno a adquirir 

informações, reconstruir seu conhecimento, debater aspectos cidadãos que 

envolvam o assunto, manifestando suas opiniões a respeito disso. Pois a reflexão 

crítica sobre o técnico e o ético é fundamental para que o aluno saiba se posicionar 

diante dos aspectos políticos de sua profissão como cidadão e profissional.  
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4. PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO LATO SENSU PARA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES EM ENFERMAGEM DE NÍVEL SUPERIOR 

 

 

Tendo em vista toda a complexidade e exigências da Pós-Graduação lato 

sensu, dos novos cenários que se colocam para o exercício da docência e 

conhecendo as particularidades da enfermagem, neste último capítulo apresentamos 

uma proposta inovadora para o desenvolvimento de um curso lato sensu para a 

formação de professores de Enfermagem de nível superior, considerando as atuais 

exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

4.1 Justificativa do curso  
 

No início da década de 90, vários estudos desenvolvidos pela Unesco 

deflagraram um movimento de discussão acerca da Educação Superior que 

apontaram a formação de professores como um dos indicadores para a melhoria da 

qualidade da educação.  

No Brasil, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB se 

estabelece as Diretrizes Curriculares da Educação trazendo grandes mudanças, 

passando a vigorar os eixos básicos: a interdisciplinaridade, a flexibilidade, a 

contextualização e, com eles, a exigência de uma nova postura dos educadores. Ao 

mesmo tempo, o Plano Nacional de Educação, estabelece em suas diretrizes a 

necessidade das Instituições de Ensino Superior instituírem políticas de melhoria na 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Apoiada a essa legislação, convém 

lembrar a Lei n 10.861/04 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES, tornando-se um dos elementos de regulação e controle do 

trabalho docente. 

Essas ações de exigências para adaptação do currículo, pautado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, especificamente da Enfermagem, vem requerer, 

das instituições formadoras, a implementação de ações de mudanças, buscando a 

reorientação do processo de formação voltado para o desenvolvimento de 

competências e habilidades. Pressupõe a adoção de um referencial teórico 

pedagógico que sustente uma aprendizagem significativa e transformadora, que 
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possibilite a capacitação do profissional para o exercício das competências e 

habilidades gerais, pautadas nas concepções do aluno como sujeito do seu 

processo de formação, de articulação da teoria e prática, de formação técnico 

científica, de diversificação dos cenários de aprendizagem, de intervenção no 

processo saúde-doença, de tomada de decisão em serviço, de comunicação, de 

articulação com ensino e pesquisa, de interdisciplinaridade, de 

interprofissionalidade, de liderança, de administração e gerenciamento em todos os 

âmbitos de atuação profissional e de educação permanente.   

Entretanto para atender a esses dispositivos legais, nos questionamos se os 

professores estão capacitados para uma prática docente que esteja em consonância 

com as novas perspectivas que se colocam na educação em Enfermagem. Essa é 

uma questão relevante quando se verifica que o despreparo dos docentes no ensino 

universitário, de modo geral, é apontado como um dos fatores que comprometem a 

qualidade da formação em nível superior. 

Assim, é no contexto acima esboçado e estudado ao longo da pesquisa que 

delineamos os pressupostos para o desenvolvimento do curso lato sensu, 

deflagrando um processo sistemático de discussão sobre concepções de ensino e 

identidade profissional centrado na perspectiva da construção de um profissional 

docente investigativo, capaz de lidar com a complexidade da sala de aula, do aluno 

e da multiplicidade de saberes e fazeres que envolvam a docência.  

Com base nesses aspectos projetamos um esboço de diretrizes para se 

organizar um curso de pós-graduação lato sensu de docência em Enfermagem para 

o ensino superior: 

 

1 – Propomos como objetivos de formação docente: 

- que o objetivo geral desse curso se oriente para propiciar aos profissionais de 

Enfermagem, que atuam na docência superior, um aperfeiçoamento e/ou 

desenvolvimento de sua atuação pedagógica que favoreça a formação do 

profissional enfermeiro na contemporaneidade; 

- que os professores dos cursos de Enfermagem atuem na docência voltados 

para formação profissional do enfermeiro conforme as novas configurações 

Diretrizes Curriculares Nacionais; 
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- que se desenvolva uma formação docente integrando as teorias educacionais e 

a prática pedagógica para a adoção de uma prática docente crítica, significativa 

e emancipatória; 

- que se inclua formação para uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, como elementos que contribuam para a inovação da prática 

pedagógica; 

- que os profissionais se instrumentalizem para as atividades de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação do processo de aprendizagem. 

2 – A formação proposta deverá integrar as exigências das Diretrizes Curriculares e 

as competências da docência e, para isso, sugerimos um curso com 450 horas, 

sendo 300 dedicadas ao estudo das disciplinas e 150 horas para a realização do 

estágio docente.  

3 – Propormos que esse curso seja estruturado em módulos para trabalhar os 

conteúdos de forma integrada, o que permite a articulação de um movimento 

processual no currículo garantindo que a área da Enfermagem não se organize 

independente ou paralelamente à área da educação ou vice versa, possibilitando, a 

interação e integração de todos os módulos do curso. Com isso a organização dos 

componentes do curso possui como eixo principal oferecer elementos que 

proporcionem ao professor o desenvolvimento ou aperfeiçoamento das 

competências nas dimensões cognitivas, pedagógicas e políticas e trabalhe com as 

recomendações das DCN/ENF. A opção por essa forma de organização curricular se 

justifica: 

- pela necessidade de superar a compartimentalização e a fragmentação do 

conhecimento, próprias de currículos baseados apenas em disciplinas; 

- para poder proporcionar ao aluno-docente, em formação, uma visão 

abrangente do processo educativo, englobando suas diversas dimensões; 

- para garantir ao longo de todo o curso, a necessária articulação entre teoria e 

prática. 

Seguindo o modelo proposto por Gaeta (2007) os temas a serem abordados 

durante o curso deverão refletir sobre as várias dimensões de tornar-se professor e 

mediador de aprendizagens, desenvolvendo aspectos: cognitivos, pedagógicos, 

reflexivo e político do ser docente. 
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E, na perspectiva de atingir os objetivos propostos, seguimos a proposta da 

autora, que nos possibilita selecionar temas e agrupar o curso em 5 (cinco) módulos 

que privilegiam os seguintes aspectos: 

 

- Educação: destaque aos aspectos dos saberes necessários para a formação 

da docente no ensino superior: educação superior no Brasil, mudanças e 

transformações (ênfase no ensino da Enfermagem), competências necessárias 

para o exercício da atividade docente, compreensão do processo de 

aprendizagem entre educador e aprendiz, baseado em mediação, parceria, 

corresponsabilidade e feedback contínuo, domínio e utilização das novas 

tecnologias, utilização de metodologias e avaliação do ensino aprendizagem 

adequadas para o ensino superior.  

- Enfermagem: Ênfase no novo perfil do profissional enfermeiro exigido pelas 

DCN/ENF que estimula a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Destaque também nas áreas básicas de atuação do profissional: fundamentos 

da enfermagem, assistência da enfermagem, administração de enfermagem e 

ensino de enfermagem privilegiando a aproximação com a área da educação.  

- Desenvolvimento pessoal e profissional: Revisão dos conhecimentos 

fundamentais para a compreensão do ensino atreladas às questões, sócio-

educacionais: “papel do professor quanto à identidade, representações sociais, 

profissionalismo, inter-relações com colegas, alunos e instituições, assim como 

(...) questões de envolvimento político e cultural” (Gaeta, 2007, p. 88).        

- Pesquisa: Inclusão de atividades e projetos de pesquisa, tradicionais e 

interdisciplinares sobre temas específicos da Enfermagem, “buscando 

desenvolvimento e valorização da pesquisa bem como habilidade de construí-

la na perspectiva do professor-pesquisador que reflete sobre sua própria 

prática” (Gaeta, 2007, p. 88). 

- Estágio docente: A formação do educador enfermeiro no ensino superior, 

além da discussão dos conteúdos teóricos, fica responsável  por realizar um 

estágio para aprendizagem prática de todos os aspectos discutidos no curso. 

Com base nesses módulos entendemos que algumas temáticas poderiam ser 

trabalhadas.  
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QUADRO 3 – Temáticas sugeridas para o curso de lato sensu de docência em 

Enfermagem 

Módulos Disciplinas 

 

 

Educação 

 

 

 

Políticas de educação superior 

Docência no ensino superior 

Metodologias de Ensino  

Currículo 

Avaliação da aprendizagem no ensino superior 

 

Enfermagem 

 

Formação do Enfermeiro segundo as DCN/ENF 

Docência aplicada a Enfermagem 

 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

Relações interprofissionais 

Educação e sociedade 

 

Pesquisa 

Metodologia da pesquisa 

Pesquisa em ensino da Enfermagem 

 

Estágio docente 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4 – Os princípios metodológicos das atividades a serem desenvolvidas no curso, 

estão voltados para o desenvolvimento do processo de aprendizagem dos cursistas, 

buscando as técnicas e recursos mais adequados para que os objetivos acima 

indicados possam ser atingidos. A proposta metodológica do curso tem sua base 

estruturada na integração, reflexão, interação e transformação, ou seja, o curso é 

reconstruído na interação dos seus participantes (professores e cursistas). As 

atividades a serem desenvolvidas em cada módulo priorizam o trabalho em grupo 

para que os participantes possam interagir, refletir e integrar as várias experiências 



73	  
	  

produzindo de maneira coletiva suas atividades e textos. Privilegiamos, assim, a 

interação entre os alunos e a construção de aprendizagens nos conhecimentos 

coletivos.  
No final de todos os módulos teóricos, os cursistas deverão realizar o estágio 

curricular que permitirá a interação dos conhecimentos teóricos com a prática. “Há 

de se propiciar ao aluno-docente situações reais de sala de aula, abastecendo-os 

daqueles elementos de natureza diversa que tão bem compõe a relação clássica 

dos ambientes escolares” (Gaeta, 2007, p. 89).   

5 – A proposta do curso é de promover uma avaliação processual, mediadora, 

formativa e contínua a fim de que permita verificar se a aprendizagem está sendo 

significativa, possibilitando o desenvolvimento de dispositivos de ensino-

aprendizagem e, assim ajudar os alunos a alcançar os objetivos fixados para o final 

de seu ciclo de estudo e experienciar um processo avaliativo que poderá ser usado 

em suas aulas na graduação.   
A avaliação também será feita através do diálogo com os atores envolvidos 

com intenção de verificar se estão indo bem, que ajustes são necessários para 

melhorar. Para isso, a autoavaliação será utilizada como feedback do processo a fim 

de criar um clima de abertura, de transparência, de autocrítica e disponibilidade para 

a discussão. Assim, conforme Luckesi (1998), o ato de avaliar não se destina a 

julgamento definitivo sobre uma coisa, pessoa ou situação, pois não é um ato 

seletivo. 

Por isso, a avaliação se destina ao diagnóstico e melhoria do ciclo 

educacional e deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando à 

melhoria do processo de construção do conhecimento por parte dos envolvidos.  

Em relação ao trabalho final, o curso contemplará a elaboração de um 

trabalho de conclusão de curso, o TCC, com objetivo, segundo Gaeta (2007), de 

autoavaliar o desenvolvimento docente e de verificar as contribuições do curso. 

Enfim, esses são os pressupostos que no nosso entender, a partir da 

pesquisa delineada inicialmente, se apresentaram como fundamentais para a 

organização de um curso inovador de lato sensu de docência em Enfermagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

Confessamos que a etapa final de uma pesquisa não é uma tarefa das mais 

fáceis, pois não a percebemos como uma investigação que possibilita tecer 

considerações que a finalizem, mas sim, que reinicie, que reconstrua e que 

restabeleça novas pesquisas, com outros matizes sobre o objeto de investigação.  

Na introdução desta pesquisa afirmamos que o problema em questão se 

define como identificar as diretrizes básicas para o desenvolvimento de um curso de 

pós-graduação lato sensu de formação de professores para a docência nos cursos 

de graduação de Enfermagem, levando-se em conta a formação do enfermeiro 

preconizada pelas diretrizes curriculares nacionais. 

A metodologia escolhida para o desenrolar desta pesquisa foi a de 

abordagem qualitativa, por considerar que a pesquisa qualitativa focaliza 

principalmente os processos, os significados e a compreensão dos mesmos, sendo 

que o produto do estudo qualitativo é ricamente descritivo. Organizamos, assim, 

quatro cenários para uma melhor visualização da pesquisa.  

Para tanto, a pesquisa foi iniciada com o cenário da pós-graduação lato 

sensu, através do resgate histórico, dando ênfase a aspectos legais da constituição 

dos cursos de pós-graduação lato sensu, bem como aos elementos considerados 

importantes para a sua organização.  

Partindo da premissa que a pós-graduação lato sensu, tem sido visto como 

espaço privilegiado para a construção do conhecimento pelos graduados e 

profissionais, consideramos, então, importante, a partir desse olhar, refletir o lato 

sensu como cenário para formação de docentes para atuarem em curso de 

Enfermagem em nível superior.   

Nesse momento, percebemos que se fazia necessário verificar a existência 

de cursos de pós-graduação lato sensu voltados para formação de docentes em 

Enfermagem nível superior. Inicialmente realizamos uma busca nos sites do 

Ministério da Educação que nos apresentaram poucas informações. A partir daí 

buscamos outros dados através do site de cada Instituição de Ensino Superior que 

oferecia cursos de lato sensu voltados para formação de docentes em Enfermagem 

nível superior. O resultado nos permitiu verificar aspectos como: nome do curso, 

localização, público alvo, objetivos, carga horária e grade curricular. Com isso, 

conhecemos as características dos cursos, o que nos permitiu afirmar que os 
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objetivo de todos os programas são similares, destinam-se a enfermeiros(as) que 

pretendem ingressar na carreira docente e/ou já atuam como docente e não 

possuem licenciatura, com finalidade de suprir a formação do enfermeiro nas 

atividades de ensino tanto em nível técnico como em nível superior.  

O que nos despertou a atenção, foi que ao verificar a estrutura curricular dos 

cursos, não encontramos elos articuladores entre o campo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais que define o perfil do profissional Enfermeiro e as 

competências pedagógicas para a docência no ensino superior.  

Dessa forma, pensando no elo desses elementos, configuramos na 

constituição curricular do curso de pós-graduação lato sensu de docência em 

Enfermagem as Diretrizes Curriculares Nacionais de Enfermagem e a formação nas 

competências para a docência. Isso se justificou por pensar que são elementos 

interligados, não havendo como desenvolvê-los de forma isolada, pois o educador 

da graduação em Enfermagem, para desenvolver uma prática pedagógica em sala 

de aula, deve conhecer o perfil do aluno que quer formar.  

Para que isso fosse alcançado, discutimos o processo de institucionalização 

do ensino superior de enfermagem no país, bem como, os aspectos legais das 

diretrizes curriculares nacionais do curso de Graduação em Enfermagem.  

Ao analisarmos essas diretrizes verificamos que o objetivo principal se 

configura na construção de um perfil acadêmico e profissional para o 

desenvolvimento de enfermeiros com competências e habilidades, por meio de 

perspectivas e abordagens contemporâneas de formação, pertinentes e compatíveis 

com referencias nacionais e internacionais. Nesse contexto, a formação do 

enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema 

Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade do 

atendimento prestado aos indivíduos, família e comunidades.  

Nesse contexto, ainda, destacamos  as competências específicas e 

habilidades que trazem as DCN/ENF, pautadas nas concepções do estudante como 

sujeito do seu processo de formação, da articulação entre teoria e prática, da 

diversificação dos cenários de aprendizagem, de metodologias ativas, da articulação 

da pesquisa com o ensino e extensão, da flexibilidade curricular, da 

interdisciplinaridade, da incorporação de atividades complementares, da avaliação 

da aprendizagem, do processo de acompanhamento, avaliação e gestão do curso, 

assim como da terminalidade do curso. 
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Com esse perfil traçado, nos questionamos se os professores estariam 

capacitados para uma prática docente que estivesse em consonância com as novas 

perspectivas que se colocam na educação em Enfermagem. Essa foi uma questão 

relevante quando verificamos que o despreparo dos docentes no ensino 

universitário, de modo geral, é apontado como um dos fatores que compromete a 

qualidade da formação em nível superior.  

Mediante esse panorama discutimos sobre a necessidade de refletir uma 

nova profissionalidade do educador de Enfermagem de nível superior. Nesse 

sentido, essa nova concepção da profissionalidade nos apontou para a pertinência 

de um corpo de conhecimentos, que se apoia no desenvolvimento de competências 

profissionais para a prática docente, nomeadamente voltadas para o 

desenvolvimento da aprendizagem do aluno.  

A partir desse direcionamento, optamos pela descrição de Masetto (2003), 

que partindo do conceito de Perrenoud, elegeu três competências básicas para o 

exercício da docência no ensino superior com profissionalidade: competência em 

determinada área do conhecimento, competência na área pedagógica e 

competência no exercício da dimensão política.  

Após a discussão dos vetores dessa pesquisa, elaboramos uma proposta que 

consideramos como inovadora no contexto educacional da Enfermagem. A proposta 

se delineia na organização de um curso de pós-graduação lato sensu de docência 

em Enfermagem para o ensino superior, que tem como objetivo geral orientar os 

profissionais de Enfermagem que atuam na docência superior, aperfeiçoando e/ou 

desenvolvendo sua atuação pedagógica, mediante as novas configurações do 

processo de formação do Enfermeiro na contemporaneidade. E, para o alcance 

desse objetivo, seguimos a proposta de Gaeta (2007) que nos possibilitou selecionar 

temas e agrupar o curso em 5 (cinco) módulos: Educação, Enfermagem, 

Desenvolvimento pessoal e profissional e Estágio docente.  

No nosso ponto de vista entendemos que foi possível atingir o objetivo 

proposto delineado inicialmente nessa pesquisa, pois apresentamos uma proposta, 

com elementos que acreditamos serem fundamentais para a organização de um 

curso inovador de lato sensu de docência em Enfermagem.  
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ANEXOS  
 

 

Anexo A  

 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO ( ) 
CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001. 
 
Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. 
 
           O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
tendo em vista o disposto no Art. 9º, do § 2º, alínea “c”, da Lei nº 9.131, de 25 de novembro 
de 1995, e com fundamento no  Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, peça 
indispensável do conjunto das presentes Diretrizes Curriculares Nacionais, homologado pelo 
Senhor Ministro da Educação, em 1º de outubro de 2001,  
RESOLVE: 
Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Enfermagem, a serem observadas na organização curricular das Instituições 
do Sistema de Educação Superior do País. 
Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de Graduação em Enfermagem 
definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação de 
enfermeiros, estabelecidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação, para aplicação em âmbito nacional na organização, desenvolvimento e avaliação 
dos projetos pedagógicos dos Cursos de Graduação em Enfermagem das Instituições do 
Sistema de Ensino Superior. 
Art. 3º O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 
egresso/profissional: 
I - Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva.   Profissional 
qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos.  
Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, 
identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, 
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da 
saúde integral do ser humano; e 
II - Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na Educação Básica 
e na Educação Profissional em Enfermagem. 
Art. 4º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 
I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, 
tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática 
seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de 
saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de 
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procurar soluções para os mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro 
dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que 
a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 
resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar fundamentado na 
capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, 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; 
III - Comunicação: os profissionais de saúde 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; 
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 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; 
V - Administração e gerenciamento: os profissionais 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 
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 
tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde 
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. 
Art. 5º A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em 
suas expressões e fases evolutivas; 
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 
formas de social, suas transformações e expressões; 
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional; 
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os 
perfis epidemiológicos das populações; 
VI – reconhecer 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; 
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 
mulher, do adulto e do idoso; 
VIII – 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; 
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IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 
XI – 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; 
XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 
saúde. 
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação 
social; 
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto 
de ponta para o cuidar de enfermagem; 
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos 
dos modelos clínico e epidemiológico; 
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes; 
XIII – 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; 
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 
demandas de saúde; 
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 
XXI – compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem 
às diferentes demandas dos usuários; 
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 
XXIII – 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; 
XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 
XXV – 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; 
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 
XXIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse 
processo; 
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 
assistência à saúde; 
XXX – participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 
saúde; 
XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 
como enfermeiro; e 
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XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 
planejamento em saúde. 
Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da 
saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da 
atenção e a qualidade e humanização do atendimento.  
Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem estar 
relacionados com  todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, 
integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das 
ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos devem contemplar: 
I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base 
moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos 
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo 
saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem; 
II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 
dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 
determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, 
nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 
III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se: 
a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 
instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 
coletivo; 
b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a 
assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao 
adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes sócio-culturais, 
econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais 
e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem; 
c) Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do 
processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem; e  
d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do 
enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. 
§ 1º Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem assimilados e 
adquiridos no nível de graduação do enfermeiro devem conferir-lhe terminalidade e 
capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades 
prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro epidemiológico do país/região. 
§ 2º Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades deve promover no aluno e no 
enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 
permanente. 
Art. 7º Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao 
longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 
supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços 
de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em 
Enfermagem. 
Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em 
estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva participação dos 
enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A carga horária 
mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga 
horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 
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Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação. 
Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar 
atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos 
de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e 
práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios; 
programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e 
cursos realizados em outras áreas afins. 
Art. 9º O Curso de Graduação em Enfermagem deve ter um projeto pedagógico, construído 
coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor 
como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem.  Este projeto pedagógico 
deverá buscar a formação integral e adequada do estudante através de uma articulação 
entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência.  
Art. 10o As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem orientar o Currículo do 
Curso de Graduação em Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do egresso. 
Este currículo deverá contribuir, também, para a compreensão, interpretação, preservação, 
reforço, fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em 
um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 
§ 1º As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem deverão contribuir 
para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso. 
§ 2º O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem deve incluir aspectos 
complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a 
inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, 
demandas  e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região. 
Art. 11o A organização do Curso de Graduação em Enfermagem deverá ser definida pelo 
respectivo colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, 
sistema de créditos ou modular. 
Art. 12o Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá elaborar 
um trabalho sob orientação docente. 
Art. 13o A Formação de Professores por meio de Licenciatura Plena segue Pareceres e 
Resoluções específicos da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional 
de Educação.  
Art. 14o  A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar: 
I - a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino 
crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 
produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do 
processo saúde-doença; 
II - as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso, permeando toda a 
formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar; 
III - a visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 
IV - os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração estudo/trabalho e 
pluralidade no currículo; 
V - a implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a 
refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 
VI - a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer e o saber 
conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer, 
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o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à 
formação do Enfermeiro; 
VII - o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e 
as relações interpessoais; 
VIII - a valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 
enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade;  
IX - a articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. 
Art. 15o A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e 
propiciar concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão ser 
acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 
necessários ao seu aperfeiçoamento. 
§ 1º As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 
conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares. 
§ 2º O Curso de Graduação em Enfermagem deverá utilizar metodologias e critérios para 
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 
consonância com  o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela IES à qual 
pertence. 
Art. 16o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
Arthur Roquete de Macedo 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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Anexo B  
 
RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 1, DE 3 DE ABRIL DE 200 ( ) 
 
Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação. 
 
          O Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Art. 9º, § 2º, alínea “g”, da 
Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de 
novembro de 1995, e nos artigos 9º, incisos VII e IX, 44, inciso III, 46 e 48, §§ 1º e 3º da Lei 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o Parecer CNE/CES 142/2001, homologado pelo 
Senhor Ministro da Educação em 15 de março de 2001, 
RESOLVE: 
Art. 1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu, compreendendo programas de mestrado 
e doutorado, são sujeitos às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento previstas na legislação. 
§ 1º A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de pós-
graduação stricto sensu são concedidos por prazo determinado, dependendo de parecer 
favorável da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, 
fundamentado nos resultados da avaliação realizada pela Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e homologado pelo Ministro de 
Estado da Educação. 
§ 2º A autorização de curso de pós-graduação stricto sensu aplica-se tão-somente ao 
projeto aprovado pelo CNE, fundamentado em relatório da CAPES. 
§ 3º O reconhecimento e a renovação do reconhecimento de cursos de pós-graduação 
stricto sensu dependem da aprovação do CNE, fundamentada no relatório de avaliação da 
CAPES. 
§ 4º As instituições de ensino superior que, nos termos da legislação em vigor, gozem de 
autonomia para a criação de cursos de pós-graduação devem formalizar os pedidos de 
reconhecimento dos novos cursos por elas criados até, no máximo, 12 (doze) meses após o 
início do funcionamento dos mesmos. 
§ 5º É condição indispensável para a autorização, o reconhecimento e a renovação de 
reconhecimento de curso de pós-graduação stricto sensu a comprovação da prévia 
existência de grupo de pesquisa consolidado na mesma área de conhecimento do curso. 
§ 6º Os pedidos de autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de 
curso de pós-graduação stricto sensu devem ser apresentados à CAPES, respeitando-se as 
normas e procedimentos de avaliação estabelecidos por essa agência para o Sistema 
Nacional de Pós-Graduação. 
Art. 2º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos mediante formas de associação 
entre instituições brasileiras ou entre estas e instituições estrangeiras obedecem às mesmas 
exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas 
por esta Resolução. 
Parágrafo único. A emissão de diploma de pós-graduação stricto sensu por instituição 
brasileira exige que a defesa da dissertação ou da tese seja nela realizada. 
Art. 3º Os cursos de pós-graduação stricto sensu a distância serão oferecidos 
exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim pela União, conforme o disposto 
no § 1º do artigo 80 da Lei 9.394, de 1996, obedecendo às mesmas exigências de 
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autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento estabelecidas por esta 
Resolução. 
§ 1º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância devem, 
necessariamente, incluir provas e atividades presenciais. 
§ 2º Os exames de qualificação e as defesas de dissertação ou tese dos cursos de 
pósgraduação stricto sensu oferecidos a distância devem ser presenciais, diante de banca 
examinadora que inclua pelo menos 1 (um) professor não pertencente ao quadro docente da 
instituição responsável pelo programa. 
§ 3º Os cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos a distância obedecerão às 
mesmas exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 
estabelecidas por esta Resolução. 
§ 4º A avaliação pela CAPES dos cursos de pós-graduação stricto sensu a distância utilizará 
critérios que garantam o cumprimento do preceito de equivalência entre a qualidade da 
formação assegurada por esses cursos e a dos cursos presenciais. 
Art. 4º Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu obtidos de 
instituições de ensino superior estrangeiras, para terem validade nacional, devem ser 
reconhecidos e registrados por universidades brasileiras que possuam cursos de pós-
graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento e em nível 
equivalente ou superior ou em área afim. 
§ 1º A universidade poderá, em casos excepcionais, solicitar parecer de instituição de 
ensino especializada na área de conhecimento na qual foi obtido o título. 
§ 2º A universidade deve pronunciar-se sobre o pedido de reconhecimento no prazo de 6 
(seis) meses da data de recepção do mesmo, fazendo o devido registro ou devolvendo a 
solicitação ao interessado, com a justificativa cabível. 
§ 3º Esgotadas as possibilidades de acolhimento do pedido de reconhecimento pelas 
universidades, cabe recurso à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 
Educação. 
Art. 5º É admitida, excepcionalmente, a obtenção de título de doutor mediante defesa direta 
de tese, de acordo com o que estabelecerem as normas da universidade onde tal defesa for 
realizada. 
§ 1º A defesa direta de tese de doutorado só pode ser feita em universidade que ofereça 
programa de doutorado reconhecido na mesma área de conhecimento. 
§ 2º O diploma expedido após defesa direta de tese de doutorado tem validade nacional. 
Art. 6º Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos por instituições de ensino superior 
ou por instituições especialmente credenciadas para atuarem nesse nível educacional 
independem de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento e devem 
atender ao disposto nesta 
Resolução. 
§ 1º Incluem-se na categoria de curso de pós-graduação lato sensu os cursos designados 
como MBA (Master Business Administration) ou equivalentes. 
§ 2º Os cursos de pós-graduação lato sensu são oferecidos para matrícula de portadores de 
diploma de curso superior. 
Art. 7º Os cursos de pós-graduação lato sensu ficam sujeitos à supervisão dos órgãos 
competentes a ser efetuada por ocasião do recredenciamento da instituição. 
Art. 8º As instituições que ofereçam cursos de pós-graduação lato sensu deverão fornecer 
informações referentes a esses cursos, sempre que solicitadas pelo órgão coordenador do 
Censo do Ensino Superior, nos prazos e demais condições estabelecidos. 
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Art. 9º O corpo docente de cursos de pós-graduação lato sensu deverá ser constituído, 
necessariamente, por, pelo menos, 50% (cinqüenta por cento) de professores portadores de 
título de mestre ou de doutor obtido em programa de pós-graduação stricto sensu 
reconhecido. 
Art. 10o Os cursos de pós-graduação lato sensu têm duração mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, nestas não computado o tempo de estudo individual ou em grupo, sem 
assistência docente, e o reservado, obrigatoriamente, para elaboração de monografia ou 
trabalho de conclusão de curso. 
Art. 11o Os cursos de pós-graduação lato sensu a distância só poderão ser oferecidos 
porinstituições credenciadas pela União, conforme o disposto no § 1º do art. 80 da Lei 9.394, 
de 1996. 
Parágrafo único. Os cursos de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão 
incluir, necessariamente, provas presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho 
de conclusão de curso. 
Art. 12o A instituição responsável pelo curso de pós-graduação lato sensu expedirá 
certificado a que farão jus os alunos que tiverem obtido aproveitamento segundo os critérios 
de avaliação previamente estabelecidos, assegurada, nos cursos presenciais, pelo menos, 
75% (setenta e cinco por cento) de freqüência. 
§ 1º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem mencionar 
a área de conhecimento do curso e ser acompanhados do respectivo histórico escolar, do 
qual devem constar, obrigatoriamente: 
I - relação das disciplinas, carga horária, nota ou conceito obtido pelo aluno e nome e 
qualificação dos professores por elas responsáveis; 
II - período e local em que o curso foi realizado e a sua duração total, em horas de efetivo 
trabalho acadêmico; 
III - título da monografia ou do trabalho de conclusão do curso e nota ou conceito obtido; 
IV - declaração da instituição de que o curso cumpriu todas as disposições da presente 
Resolução; e 
V – indicação do ato legal de credenciamento da instituição, no caso de cursos ministrados 
a distância. 
§ 2º Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu devem ter registro 
próprio na instituição que os expedir.§ 3º Os certificados de conclusão de cursos de pós-
graduação lato sensu  que se enquadrem nos dispositivos estabelecidos nesta Resolução 
terão validade nacional. 
Art. 13 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Resolução 
CFE 5/83, as Resoluções CNE/CES 2/96, 1/97 e 3/99 e demais disposições em contrário. 
 
ROBERTO CLÁUDIO FROTA BEZERRA 
Presidente da Câmara de Educação Superior 
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Anexo C 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM UNIVERSIDADE 
CIDADE SÃO PAULO – UNICID 
 
Objetivos: 
          A pós-graduação em docência em Enfermagem da UNICID desenvolve o profissional 
que pretende tornar-se professor na área com os conhecimentos teóricos e práticos e as 
competências necessárias para ministrar aulas em cursos do Ensino médio, superior, 
técnicos e auxiliares de enfermagem no país. 
Regulamentação 
        O curso de pós-graduação em Docência em Enfermagem da UNICID atende à 
Resolução CNE/CES n 1, de 08 de junho de 2007, e habilita ao aluno a ministrar aulas nos 
cursos médios e de graduação em enfermagem. 
Público Alvo: 
        Enfermeiros que pretendem atuar como docentes no ensino técnico e ou no ensino 
superior 
Carga horária do curso: 660 horas 
Modalidade: presencial e semipresencial  
Duração do curso: 12 meses 
Conteúdo Programático 
Docência no ensino superior                                 30 
Pedagogias de projetos                                         30 
Referenciais teóricos de aprendizagem                30 
Novas linguagens em Educação                           30 
Teorias de currículo                                               30 
Metodologias de ensino                                         30 
Avaliação da aprendizagem no ensino superior    30 
Formação e docência                                             30 
Políticas públicas de educação                              30 
Projeto de pesquisa em educação                         30 
Docência aplicada à enfermagem                          30 
Estágio curricular supervisionado                           300 
Práticas de ensino em Enfermagem                       30 
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Anexo D 

 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOCÊNCIA PARA O ENSINO SUPERIOR EM 
ENFERMAGEM – FACULDADE CAMPO LIMPO PAULISTA - FACCMP 
 
Público Alvo 
          Este curso é destinado aos graduados que buscam qualificação para a docência no 
ensino superior. 
Duração 
          O curso tem uma carga horária de 360 horas de teoria, calendário escolar que 
possibilita a sua conclusão em, aproximadamente 1 ano. É necessário o estágio prático com 
no mínimo 200 horas em instituição de ensino em nível técnico. 
Modalidade de oferecimento 
Presencial na sede da Faculdade Campo Limpo Paulista 
Certificado de conclusão  
          Aos alunos que concluírem com aproximadamente de conteúdo e frequência mínima 
75% cada uma das disciplinas do curso apresentarem a carga horaria de estágio cumprida e 
obtiverem aprovação de trabalho monográfico, terão direito a um certificado de pós-
graduação lato sensu em docência para o ensino superior nível de especialização, com 
validade em todo território nacional, nos termos da Resolução CNE/CES n 1 de 08 de junho 
de 2007. 
Objetivos 
          Qualificar docentes para o ensino superior em enfermagem, atualizar o conhecimento 
na área de educação, capacitando o indivíduo para as reflexões filosóficas, administrativas e 
didáticas  que envolvem a educação do ensino superior.  
Matriz curricular 
          A matriz curricular propõe 360 horas a serem cursadas em disciplinas e 32 horas para 
realização de uma monografia e 300 horas de estágio. 
DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 
Políticas de educação 40 
Sociologia, Antropologia e Filosofia da educação 40 
Tecnologias educacionais 32 
Psicologia da educação  32 
Metodologia do ensino superior 40 
Didática do ensino superior 40 
Teorias de aprendizagem 40 
Metodologia de pesquisa 32 
Planejamento, gestão e avaliação institucional e avaliação do ensino aprendizagem 32 
Ética na educação 32 
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Anexo E 
 
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM – ATUALIZE PÓS-
GRADUAÇÃO 
 
Objetivos: 
 - Formar docentes em educação profissional de nível técnico em saúde/enfermagem 
comprometidos com as necessidades sociais em geral e com a saúde particular; 
- Desenvolver uma formação teórico-prática, com bases filosóficas, técnicas, políticas e 
científicas para atuação em prática docente, crítica e significativas; 
- Capacitar os graduados em Enfermagem pedagogicamente, com competências nas 
dimensões técnicas e ético-política para o exercício das docências nos cursos de educação 
em enfermagem. 
Público alvo: 
          Enfermeiros que exerçam a docência nos cursos da área da saúde, enfermeiros que 
atuem na educação continuada/permanente da equipe de enfermagem, inclusive nos 
hospitais universitários. 
Regulamentação 
          O curso de docência em enfermagem é regulamentado pela Resolução CNE/CES n 
1/2007, que fixa as normas para a validade dos certificados dos cursos de pós-graduação.  
Carga horaria 
 560 horas  
Duração do curso 
15 meses aproximadamente (aulas em sábados intercalados) - presencial 
Locais do curso: Campinas, Santos, Sorocaba e Itapetininga 
Disciplinas 
Didática geral         20 hs 
Teoria da educação        20 hs 
Metodologias de ensino de enfermagem     20 hs 
A história das lutas sociais por saúde no Brasil    10 hs 
A educação profissional na área da saúde     20 hs 
Introdução à administração aplicada à enfermagem   20 hs 
Epistemologia         10 hs 
Ética          10 hs 
O processo histórico da educação e enfermagem    10 hs 
Psicologia da educação        10 hs 
Metodologia da Pesquisa (com monografia)    60 hs 
Introdução à informática aplicada à saúde     20 hs 
Teoria e prática de avaliação       20 hs 
Estrutura e funcionamento da educação profissional   10 hs 
Subtotal          260 hs 
Prática de ensino em estágio supervisionado    300 hs 
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Anexo F 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – FORMAÇÃO DE DOCENTES PARA O ENSINO EM 

ENFERMAGEM EM NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR - UNINOVE 

 

Objetivos 

        Essa especialização capacita o aluno para o exercício da docência e promove suporte 

para trabalhar plenamente os fatores relacionados à organização de projetos pedagógicos, 

oferecendo formação didático-pedagógica e conhecimento de modernas técnicas, métodos 

e recursos didáticos de ensino como elaboração, desenvolvimento e avaliação do processo 

de aprendizagem.  

Público alvo 

Enfermeiros graduados 

Duração do curso 

12 meses 

Modalidade 

A distância  

O curso aborda os seguintes conteúdos:  prática pedagógica e construção de uma 

proposta de ensino-aprendizagem por meio do trabalho didático; conceitos básicos sobre o 

investigação científica; modelos (behaviorista, comportamentalista, construtivista, 

cognitivista e humanista); contexto político e social do processo ensino-aprendizagem à luz 

dos estudos sobre o planejamento e a avaliação nas diferentes concepções pedagógicas; 

textos legais que orientam a política da educação nos níveis médio/técnico e superior no 

Brasil e suas relações com o contexto atual; questões conceituais e metodológicas que 

fazem parte do processo avaliativo, alavancando indicadores que mensurem o projeto 

educacional nos níveis médio/técnico e superior.  

  



96	  
	  

Anexo G 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM – BRAZ CUBAS 

PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Contexto 

          O curso tem por finalidade a formação de enfermeiros-educadores, capacitando-os 

para atuarem na formação profissional de nível médio, técnico e superior na área de 

enfermagem. Observada à necessidade de formação pedagógica aos profissionais 

enfermeiros, sendo está, uma das atividades desempenhadas tanto na formação 

profissional e/ou como educadores em instituições hospitalares, assumindo cargos de 

educação permanente e/ou gestores de unidades clinicas, fazendo se necessário a 

habilitação dos mesmos. 

Objetivos  

           Preparar docentes enfermeiros para o exercício da formação profissional de nível 

médio, técnico e superior no âmbito da educação e saúde, bem como para as atuais 

políticas do sistema educacional, de modo que se reflita em sua prática educacional. 

Carga horária:  

720 horas (15 meses)  

Formato: 

Semi-presencial (aulas 1 sábado por mês) – Revolving misto, permite algumas 

entradas intermediárias. 

  

Dias de Aula:  
Sábados Integrais, uma vez por mês, em Mogi das Cruzes-SP 

 

Público-Alvo:  
Enfermeiros (Graduados em Enfermagem, Bacharéis em Enfermagem) * necessita estágio 
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Anexo H 

 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU DOCÊNCIA EM ENFERMAGEM – FOCCUS 

EDUCACIONAL 

 

Disciplinas 

Didática 

Ensino de enfermagem no Brasil 

Políticas públicas de educação 

Metodologia de pesquisa em educação 

Prática de ensino na docência 

Normas para elaboração de relatório de estágio 

Tendência pedagógicas atuais 

Currículo e projeto político pedagógico 

Metodologia e estratégia de ensino 

Planejamento e avaliação  

Tecnologia e educação  

Psicologia da educação – conhecimento e aprendizagem 

Ética profissional 

 

Modalidade: Presencial em Osasco –SP 

 

 

 

 


