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Consoante à Política de Educação Permanente em Saúde, o Projeto Formação de Enfermeiros para o 
Cuidado e o Ensino de Enfermagem – Projeto de Integração Ensino-Serviço (FECEENF – UFCSPA) desenvolverá 
cursos modulares sobre emergências clínicas, enfermagem materno-infantil, segurança do paciente, supervisão e 
preceptoria de alunos em parceria com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Secretaria 
Municipal da Saúde de Porto Alegre - Distrito Docente-Assistencial Gerência Distrital Norte/Eixo Baltazar e Grupo 
Hospitalar Conceição. O objetivo do projeto é qualificar enfermeiros e técnicos de enfermagem, por meio da 
integração com alunos e professores do Curso de Bacharelado em Enfermagem da UFCSPA, com vistas ao 
atendimento de saúde humanizado, qualificado e efetivo dos usuários do Sistema Único de Saúde. Na primeira fase 
do projeto foram realizadas reuniões com os serviços de saúde para definição dos temas, modalidades de ensino 
(presencial e a distância) e estratégias pedagógicas. Na segunda fase estão sendo produzidos os conteúdos dos 
cursos e serão desenvolvidos objetos de aprendizagem para os cursos na modalidade a distância, e na terceira fase 
do projeto os cursos serão ministrados por professores, alunos e profissionais dos serviços às equipes de 
enfermagem das instituições citadas.  O FECEENF – UFCSPA foi submetido ao Edital PROEXT 2015 - Programa 
de Extensão Universitária MEC/SESu recebendo aprovação com verba para ser desenvolvido. Foram selecionados 
bolsistas dos cursos de enfermagem e informática biomédica que estão produzindo os materiais com a orientação 
dos docentes participantes do projeto. As avaliações serão realizadas ao final de cada curso buscando conhecer as 
mudanças efetivas geradas pelas intervenções educativas realizadas. Os cursos ainda serão avaliados pelos 
participantes observando-se: pontos positivos e negativos, contribuição para a formação profissional, 
recomendações e sugestões para melhoria das atividades oferecidas pelo projeto. Observa-se a aproximação dos 
alunos bolsistas com a Política de Educação Permanente em Saúde, demonstrando preocupação com a adequação 
dos materiais produzidos à realidade do trabalho das equipes de enfermagem dos serviços participantes. A 
observação das demandas dos serviços de saúde aliada ao conhecimento acadêmico estabelece conexões entre 
setores na busca pela qualificação do cuidado em saúde. Vislumbra-se a efetiva integração do Curso de Bacharelado 
em Enfermagem da UFCSPA com as instituições parceiras citadas, bem como retorno do investimento à sociedade. 
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