
COORDENAÇÃO TECNICA DE ENFERMAGEM 

Existem hoje 15 mes-

trados profissionais 

na área de enferma-

gem. "A nossa ten-

dência mais recente 

é olhar a qualificação 

na perspectiva de 

dar uma resposta à 

sociedade, no senti-

do de agregar e utili-

zar o método científi-

co na melhoria e so-

lução dos problemas 

da prática do profis-

sional", afirma Sco-

chi."Sem sombra de 

dúvidas há espaço 

para crescimento do 

mestrado profissional 

em enfermagem. 

Crescimento que vai 

ao encontro ao Plano 

Nacional de Pós-

Graduação (PNPG) e 

às necessidades dos 

serviços de saúde em 

qualificar a prática 

profissional. 

O mestrado profis-

sional na área de 

enfermagem é relati-

vamente recente, 

datando sua implan-

tação em 2006. A 

coordenadora Car-

men Gracinda Silvan 

Scochi explica que 

inicialmente os cur-

sos foram desenvol-

vidos à semelhança 

dos mestrados aca-

dêmicos, mas com o 

amadurecimento da 

área, os cursos tem 

tido maior identidade 

sobre o impacto do 

retorno à sociedade, 

em termos de desen-

volvimento de conhe-

cimento e tecnologia 

aplicável aos servi-

ços. "Estamos, ainda 

numa fase de consoli-

dação dos cursos e 

nós temos uma clien-

tela bastante impor-

tante advinda dos 

serviços de saúde, 

que precisa melhorar 

as práticas profissio-

nais e contribuir com 

a consolidação do 

Sistema Único de Sa-

úde (SUS)", explica. 

Crescimento do Mestrado Profissional de Enfermagem 

Critérios para credenciamento de novos 

cursos Stricto Sensu em Enfermagem 
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Interesses especi-

ais: 

 Impacto na sociedade 

 Desenvolvimento de 

serviços  

 Qualidade no atendi-

mento 

 Consolidação do SUS 

 Qualificação de recur-

sos humanos de Enfer-

magem 

 Fonte: http://

www.capes.gov.br/36-

noticias/6555-

coordenadoras-de-areas-

da-saude-apontam-

espaco-para-crescimento

-de-mestrado-

profissional 
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Carmem Gracinda S, Scochi 

Para implantação de novos cursos de enfermagem a nível de Stricto Sensu  no 

caso do Mestrado Profissional,  a Coordenação de Nível Superior CAPES, re-

comenda entre outros critérios  um corpo docente em número de 10 professo-

res , sendo que 60%   do grupo trabalhando em tempo integral.de atuação con-

solidada, devendo o grupo de docentes estar trabalhando em linhas de pesqui-

sas.de atuação consolidada.  

Portaria Normativa do MEC 17\2009 , recomenda  que o mestrado Profissional 

deve apresentar de forma equilibrada um corpo docente integrado por douto-

res, profissionais e técnicos com experiência em pesquisa aplicada ao desenvol-

vimento e inovação. 



A coordenadora Técnica 

de Enfermagem  Claudia 

Alexandre em parceria 

com Coordenadora do  

GEPENFE  Sueli Rezende 

Cunha propõe a imple-

mentação de uma política 

de incentivo as publica-

ções de enfermagem com 

o objetivo de estimular 

que as produções científi-

cas de enfermagem pos-

sam ser partilhadas com o 

público em revistas inde-

xadas. 

A ideia desta política ino-

vadora é dar suporte e 

direcionar as publicações. 

O foco  é  fortalecer as 

linhas de pesquisa de  en-

fermagem  e sua consoli-

dação nos meios  científi-

cos . 

O crescimento das publi-

cações do conhecimento 

científico das pesquisado-

ras de enfermagem do 

Instituto Fernandes Figuei-

ra  comungam com o obje-

tivo de  um planejamento a 

longo  prazo para implanta 

 Cão de cursos de enfer-

magem a nível stricto sen-

su como o mestrado profis-

sional  e\ou doutorado. 

O desafio de estimular o 

compromisso com a publi-

cação dos conhecimentos 

produzidos  pelo grupo de 

enfermeiros.. 

Na  iniciativa inclui a pro-

dução dos Anais  durante a 

Semana de Enfermagem 

de 2015. E a criação do 

Boletim do GEPENFE para 

divulgar estas ações. 

maio de 2015. 

O regulamento encontra-

se no site do IFF e também 

do Centro de Estudos Olin-

to de Oliveira. 

Os três melhores trabalhos 

vão receber placas perso-

nalizada com o nome do 

Prêmio além de certifica-

dos da premiação. 

Os trabalhos apresentados  

A Semana de Enfermagem 

de 2015 este ano concede-

rá o I Prêmio Dia Inter-

nacional de Enfermagem 

O objetivo é premiar os 

melhores trabalhos cientí-

ficos desenvolvidos pela 

enfermagem do Instituto 

Fernandes Figueira e de 

outras instituições . 

As inscrições forma pror-

rogadas até o dia 04 de 

e selecionados para con-

correr  a premiação serão 

apresentados  em pôster 

eletrônico e posteriormen-

te publicados nos dos A-

nais do Evento. 

Os trabalhos publicados 

fortalecem  o crescimento 

das linhas de pesquisa de 

enfermagem do IFF. 

POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO 

I Premio Dia Internacional da 

Enfermagem 

Saúde. A submissão de 

projetos vai até 13 de maio 

de 2015. O endereço para 

informações e inscrições 

de projetos : 

WWW.pma.fiocruz.br 

Outros editais do PIBIC e 

PIBIT tiveram suas inscri-

ções prorrogadas e as in-

formações devem ser  a-

cessadas no link: 

WWW.pibic.fiocruz.br 

WWW.pibit.fiocruz.br            

Editais extra institucionais 

também podem ser con-

sultados nos sites dos ór-

gãos de fomento como o 

CNPq e FAPERJ. 

A consulta frequente a 

fontes de financiamento e 

a busca por recursos finan-

ceiros é extremamente 

importante para o desen-

volvimento de projetos de 

pesquisa. Fique atento! 

Busque por recursos!!! 

Financiamento e Editais 

O financiamento em pes-

quisa é um dos principais 

instrumentos dos grupos 

de pesquisa para obter o 

desenvolvimento de suas 

pesquisas, seu crescimen-

to técnico e científico. Os 

financiamentos podem ser 

institucionais e extra– insti-

tucionais. No momento a 

FIOCRUZ abre editais para 

seleção de proje-

tos :Políticas Públicas e 

Modelos de Atenção à 

O 

financiamento 

é um dos 

principais 

fatores para 

crescimento 

da pesquisa 

em 

Enfermagem 
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12 de Maio  

Nascimento de 

Florence  

Nightingale 

Uma das revista in-

dexada de Enferma-

gem 



  

Registrado no Departa-

mento de Pesquisa do Ins-

tituto Fernandes Figueira e 

aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa encon-

tram-se em desenvolvi-

mento o projeto : Diagnós-

tico da Pesquisa em Enfer-

magem do Instituto Nacio-

nal Fernandes Figueira : 

Análise de Viabilidade  

para implantação de Pro-

grama de Ensino de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

O projeto tem previsão de 

desenvolvimento de 02 

anos  e no momento esta 

trabalhando a primeira 

fase de análise dos dados 

já coletados e do material 

de  consulta disponível. 

O desenvolvimento do 

projeto é importante passo 

para avaliar as possibilida-

des  e viabilidade para 

implantação desta iniciati-

va. 

Outro ponto de destaque 

do projeto é conhecer  o 

atual estágio das pós-

graduações stricto sensu 

de enfermagem no Brasil. 

Do ponto de vista institu-

cional gera dados confiá-

veis para um planejamento 

efetivo  de proposta futura 

no campo de conhecimen-

to de enfermagem e suas 

implicações para o desen-

volvimento científico e 

tecnológico da profissão. 

O avanço da Pós gradua-

ção da Enfermagem deve 

seguir um caminho natu-

ral, pois  o Instituto conta 

no seu  quadro com  14 

doutores de enfermagem, 

este número já chegou a 

17, mas houve 03 transfe-

rências e aposentadorias. 

orientações de pós-

graduação sticto sensu 

concluídas 

4– Ter vínculo com a FIO-

CRUZ 

5-Ter artigos publicados  

em revistas Qualis de saú-

de  pública totalizando 435 

pontos por triênio. 

6– Não ser membro per-

manente de outro progra-

A deliberação da Comis-

são de Pós Graduação de 

2013 do Instituto Fernan-

des Figueira fixou os se-

guintes critérios para cre-

denciamento  no quadro 

de professores: 

1– Ter título de Doutor 

2– Ter currículo Lattes atu-

alizado e fornecer link 

3– Ter orientações ou co-

ma de pós-graduação em 

instituição de ensino supe-

rior diversa á FIOCRUZ. 

7– Integrar grupo de pes-

quisa 

8– Ter produção intelectu-

al compatível às linhas  de 

pesquisa existentes na Pós

-graduação ou na área de  

saúde coletiva 

Projeto de Pesquisa em andamento 

Critérios de Credenciamento de 

Professores  

O segundo volume será 

produzido a partir dos 

trabalhos inscritos para 

concorrer ao Prêmio Inter-

nacional da Enfermagem, 

Os trabalhos selecionados 

para apresentação de pôs-

ter eletrônico e que esta-

rão concorrendo ao premi-

ação serão publicados no 

segundo volume a ser pro-

duzido. 

A oportunidade de disse-

minar os conhecimentos 

de enfermagem é impor-

tante passo na visibilidade 

do conhecimento produzi-

do na instituição. 

A publicação representa 

esforço e aprendizado 

para os pesquisadores, 

professores, enfermeiros e 

técnicos de apresentar os 

trabalhos desenvolvidos 

na instituição. 

 

Lançamento: Anais Pesquisa em Enfermagem 

Dentre as ações de política 

editorial da Coordenação 

Técnica de Enfermagem e 

o GEPENFE esta previsto o 

lançamento do I volume da 

Coleção Pesquisa em En-

fermagem que terá início 

com o primeiro volume 

dos Anais de Enfermagem. 

O primeiro volume já esta 

com o ISBN registrado e  

esta sendo avaliado a sua 

publicação pelo sistema 

ARCA da FIOCRUZ.                   

A Coleção 

Pesquisa em 

Enfermagem 

representa 

grande 

avanço para a 

profissão. 
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Projeto para o 

Desenvolvi-

mento científi-

co e Tecnoló-

gico da Enfer-

magem 

Critérios de  

Credenciamento  



Avenida Rui Barbosa, 716 

Flamengo 

Tel: 2554-1867 

E-mail: gepenf@iff.fiocruz.br 

O GEPENFE esta vinculado 

a Coordenação Técnica de 

Enfermagem, certificado 

como diretório de Pesquisa 

pelo Conselho Nacional de 

Pesquisa e também pela 

FIOCRUZ, Compõe a base 

de dados de pesquisa do Brasil contribuindo 

para o desenvolvimento científico da Enferma-

gem. 

Tem por objetivo desenvolver as linhas de pes-

quisa dos pesquisadores de enfermagem do 

Instituto Fernandes Figueira. 

 

Algumas revistas e sua pontua-

ção:  

1- Revista Brasileira de Enfer-

magem: e Revista latino Ame-

ricana de Enfermagem: A1 

2– Acta Paulista de Enferma-

gem , Revista Brasileira de 

Enfermagem:, Texto & Contex-

to: A2 

3– Revista da Escola Anna 

Nery, Revista Eletrônica de 

Enfermagem, Revista de En-

fermagem da UERJ, Revista 

Gaúcha de Enfermagem: B1 

4– Revista Mineira de Enfer-

magem, Enfermagem Atual, 

Nursing, Revista de Pesquisa: 

Cuidado é fundamental: B2 

 

A publicação em 

revista indexadas 

são fundamentais no 

processo de divul-

gação científica dos 

resultados  de pes-

quisa para os pares. 

O sistema QUA-

LI\CAPES avalia as 

revistas atribuindo 

a elas uma pontua-

ção e classificação 

em A1, A2, B1, B2 

dentre outras classi-

ficações. 

O somatório destas 

publicações são con-

siderados nas avalia-

ções dos docentes e 

qualidade das pós-

graduações de en-

fermagem. 

Pontuação das Revistas: 

A1 = 100 pontos  por artigo 

 

A2 = 85 pontos por artigo 

 

B1 = 70 pontos por artigo 

 

B2  =  50 pontos por artigo. 

 

B3 = 30 pontos por artigo 

 

B4 = 15 pontos por artigo 

 

B5 =  05 pontos por artigo 

Pontuação dos Periódicos de  Enfermagem 

Coordenação Técnica de Enfermagem 

GEPENFE: Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Enfermagem 

Qualis é o conjunto 

de procedimentos 

utilizados pela Ca-

pes para estratifica-

ção da qualidade da 

produção intelectual 

dos programas de 

pós-graduação. 

F AÇA  PARTE  DA  COMUNIDADE  V IRTUAL  DE  
ENFERMAGEM  DE APRENDIZAGEM  

COMUNIDADEFIOCRUZ . ICICT .FIOCRUZ .BR/  


