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VOCALIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
RELATORIO 2008-2011

Titular: Dra Marta Lenise do Prado – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC/
Brasil
Suplente: Dra Marília Alves – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG/ Brasil
AÇÕES REALIZADAS DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO

a) . Fortalecimento das relações com todas as escolas/faculdades de
enfermagem vinculadas
Estratégias:
1. Aumentar em pelo menos 30% o número de escolas vinculadas e estimular a
participação das escolas/faculdades de enfermagem pertencentes as IES
vinculadas a UDUAL;
Ações realizadas:


Encaminhado carta convite para vinculação a ALADEFE, para as escolas
de enfermagem latino-americanas. O carta foi encaminhada para cada uma
das

Vice-presidentas

regionais,

para

envio

as

Escolas

sob

sua

responsabilidade.


Para o Brasil, conforme acordo com a Vice-presidenta do Cone Sul, foi feito
o encaminhamento direto por esta Vocalia. Esta estratégia foi devido a
dispormos de um banco de dados das Escolas brasileiras, bem como o
domínio do idioma.

2. Criar a Região Brasil, adotando o modelo de regionalização adotado pela UDUAL


Proposta encaminhada para apreciação na reformulação dos estatutos da
ALADEFE. Não foi aprovada.
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3. Criar um link na página da ALADEFE para contatos institucionais e intercâmbio
entre pesquisadores; (Ação não realizada)

4. Realizar Reunião das Escolas Vinculadas em todos os eventos da ALADEFE;
Ações realizadas:


Realização da 1ª. Reunião das Escolas Vinculadas, durante a X
Conferência Iberoamericana de Educación en Enfermería, realizada na
Cidade de Panamá/Panamá, em 2009. As Escolas foram convidadas
previamente por meio de uma carta-convite endereçadas para as
associações nacionais, para os membros da lista geral da ALADEFE e
diretamente para os e-mails institucionais disponíveis nas páginas web de
cada Instituição de ensino. Além de participarem da reunião, as Escolas
realizaram uma exposição de banners com informações acerca de suas
instituições, o que permitiu o compartilhamento de informações.



Realização de Feira das Escolas XI Conferencia Iberoamericana de
Educación en Enfermería, em Coimbra (2011).

b) Impulsionar o desenvolvimento institucional, inclusive da ALADEFE
Estratégias:
1. Realizar diagnóstico/reconhecimento sobre o desenvolvimento das instituições,
potencialidades/fragilidades/ necessidades; (Ação não realizada)
2. Criar e implementar curso de Gestão de Programas e Serviços e de
Desenvolvimento de Liderança, na modalidade semi-presencial; (Ação não
realizada)
3. Promover e apoiar a realização de pesquisas multicêntricas, referentes a temas
relativos a enfermagem

como estratégia de fortalecimento da organização e

liderança no contexto institucional:
Ação realizada
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Realização da Pesquisa Multicêntrica: PRODUÇÃO INVESTIGATIVA EM
EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM NA IBEROAMÉRICA: ESTADO DA ARTE,
sob coordenação geral da Profa. Maria Antonia Jimenez, da Universidade
Nacional da Colômbia, com a participação de enfermeiros pesquisadores de
diferente países, tais como Brasil, México. Parte dos resultados desse trabalho
serão apresentados no Seminário Produção de conhecimento em educação
em Enfermagem Brasil e Colômbia, a ser apresentado na XI Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería, em Coimbra 2011

4. Promover e apoiar a mobilidade de docentes e alunos entre as escolas vinculadas
; (Ação não realizada)
5. Fortalecer o prêmio Maricel Manfredi para trabalhos de pesquisa realizados por
alunos de graduação, instituindo um certificado e que todas as instituições sede
dos eventos da ALADEF patrocinen passagem e hospedagem para o estudante de
graduação premiado; (Ação não realizada)

c) Fortalecimento da imagem e da identidade da ALADEFE e das instituições
vinculadas.
Estratégias:
1. Criar a certificação de vinculação a ALADEFE (certificado para as escolas
fundadoras e certificado para as escolas vinculadas);
2.

Desenvolver o programa de imagem e marketing da ALADEFE (agenda, caneta,
marcador de livro, calendário, pin, etc)

3. Definir espaço nos eventos da ALADEFE, para divulgação das atividades (serviços
e produtos) das escolas vinculadas e da própria ALADEFE – EXPO ALADEFE
(lançamento de livros, divulgação de revistas, exposição de tecnologias).
Ações encaminhadas


Realização da Feira das Escolas na XI Conferencia Iberoamericana de
Educación en Enfermería, em Coimbra 2011.



Organização do stand da ALADEFE na Feira das Escolas, na XI Conferencia
Iberoamericana de Educación en Enfermería, em Coimbra 2011
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4. Proposição de um Prêmio de Liderança Institucional (nominado pela 1ª Presidente
da ALADEFE) – para instituição que contribuiu para o desenvolvimento de outras
instituições de modo colaborativo e solidário, compromisso social/extensão
universitária; (Ação não realizada)
5. Definir um programa anual de parcerias para cooperação entre escolas/cursos/
faculdades, conforme os seus talentos e necessidades. (Ação não realizada)

d) Atividades de Representação da ALADEFE
Ações realizadas


Representação da Presidenta da ALADEFE, no SENADEN – Seminário
Nacional de Diretrizes para a Educação em Enfermagem, realizado pela
Associação Brasileira de Enfermagem – ABEN. Participação em Mesa redonda
proferindo a palestra intitulada: Educação e enfermagem na redução das
desigualdades sociais e na promoção do desenvolvimento sustentável,
realizado em São Paulo, em julho de 2010.



Representação da Presidente da ALADEFE na Sessão Solene de Abertura do
62º. Congresso Brasileiro de Enfermagem, realizado pela Associação Brasileira
de Enfermagem, em Florianópolis, outubro de 2010.



Coordenação do Comitê Científico do XII Colóquio Panamericano de
Enfermería,

realizado

em

Florianópolis,

Santa

Catarina,

Brasil,

em

agosto/setembro de 2010.


Participação da Comissão Avaliadora do Prêmio Suzana Espino, em sua 2ª.
Edição (Panamá) e 3ª (Coimbra).



Assessoria a implantação do Curso de Doutorado em Enfermagem na
Universidade de Panamá, com participação no Congreso Internacional de
Enfermería, em fevereiro de 2011.



Elaboração de artigo sobre estrutura das Vocalias em ALADEFE, para compor
a primeira edição da Revista ALADEFE.
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