
FACULDADE DE ENFERMAGEM AOS 44 ANOS DE EXISTÊNCIA  

Há 44 anos, em 22 de setembro de 1975, foi criado o Curso de Graduação em 

Enfermagem do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará por 

meio da resolução nº 322, do Conselho Universitário. O Curso de Enfermagem é 

responsável pelo ensino teórico e prático de formação de aproximadamente 360 

acadêmicos de enfermagem matriculados, qualificação teórico-prática de profissionais 

Enfermeiros para cuidar da pessoa em todas as fases da vida.  

A Faculdade de Enfermagem- FAENF consta de 53 docentes Enfermeiros e de 

outras áreas do conhecimento, sendo 26 doutores, 22 mestres e 05 especialistas 

desenvolvendo atividades de ensino de graduação e pós – graduação latu sensu e stricto 

sensu, pesquisa e extensão e 03 técnicos Administrativos. A FAENF, no ano de 2019, 

obteve avanços administrativos e acadêmicos relevantes, em função da aprovação de 

projetos de pesquisa, extensão e monitoria, como sempre tem acontecido ao longo dos 

anos anteriores.  

Para comemorar os 44 anos de existência da Faculdade de Enfermagem 

(FAENF/ICS/UFPA), será realizada uma programação especial na Faculdade/ICS 

UFPA, no período de 23 a 25 de setembro de 2019, com palestras, Homenagem às 

Professoras aposentadas da FAENF, posse da nova diretoria do Centro Acadêmico de 

Enfermagem Berenice Moraes Pinto e Exposição: Quando nasce uma heroína" e " A 

Indumentária do Cuidar" do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, Mobilização da 

Campanha Nursing Now Brasil, Curso Suporte Básico de Vida para docentes da FAENF 

e Jornada Científica e programação cultural.  

A Diretora da Faculdade de Enfermagem, profa Dra Vera Lucia de Azevedo 

Lima, destaca que Enfermeiro tem um papel de destaque na sociedade brasileira e 

especialmente na Região Norte: promover a saúde da população, prevenir doenças, 

recuperar e reabilitar a pessoa nas diversas fases da vida, além da atuação social e o 

compromisso com a população visando a saúde integral com qualidade.  

Compondo a direção da Faculdade de Enfermagem, a professora Dra Dirce 

Nascimento Pinheiro, vice- diretora da FAENF, destaca que a formação do enfermeiro 

é fundamentada nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde  e balizada na 

missão da UFPA de formar cidadãos de promover a construção de uma sociedade 



inclusiva e sustentável.   

O perfil dos Enfermeiros, que queremos formar: Enfermeiros críticos e 

reflexivos com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e 

abordagens contemporâneas de formação pertinente e compatível com referências 

regionais, nacionais e internacionais, tornando-o capaz de atuar com ética, qualidade, 

eficiência e resolutividade no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Belém, 22 de setembro de 2019 

À Direção da Faculdade de Enfermagem/ICS/UFPA 

 


