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Gestão 2021-2023 

Candidatura: Profº Leonardo Bigolin Jantsch 

Prezada comunidade acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Maria, campus Palmeira das Missões, nesse momento, sabemos que está 

findando a gestão da coordenação 2019-2021 do no nosso curso e por entender que esse, 

trata-se de um espaço democrático, declaro, por meio da homologação da candidatura via 

edital, meu interesse em assumir como coordenador do curso, a partir de março de 2021. 

Entendo que esse é um momento atípico, onde nunca vivemos relações tão 

virtuais, impossibilidades de contato humano, distanciamento físico, atrasos e suspensão 

de diversas atividades acadêmicas. Essas características e condições sanitárias, em meio 

a pandemia do COVID-19, como sabem, nos levaram a suspender a oferta de muitas 

disciplinas e/ou ofertar apenas componentes teóricos, o distanciamento presencial 

mudaram nossas relações teórico/práticas e tecnologias em REDE tiveram que ser 

adaptadas/implantadas/experienciadas especialmente no ensino. Cabe destacar que as 

repercussões tiveram, também, inúmeras implicações na pesquisa e extensão que, de certa 

formam implicam no processo formativo. 

Quero aqui, por meio desta carta aberta à comunidade do curso de enfermagem, 

destacar alguns pontos/propostas desafiadores para essa nova gestão, pelo qual assumo 

esse compromisso. 

 Retorno seguro, dialógico e efetivo das atividades didáticas e a 

recuperação dos semestres não finalizados; 

o Implantação segura e efetiva da Recuperação das aulas 

teórico/práticas do semestre 1/2020 (Aguardando aprovação do 

calendário suplementar); 

o Implantação segura e efetiva da Recuperação das aulas práticas do 

semestre 2/2020 (REDE) (Aguardando calendário acadêmico da 

UFSM/2021); 

o Início seguro e com possibilidade de retorno 

presencial/híbrido/remoto das aulas do semestre 1/2021, atentando 

normativas e calendário acadêmico proposto pelo CEPE/UFSM; 



 Ações conjuntas com departamento e direção do campus em melhorias no 

ensino, com maior impacto nos conceitos do ENADE para próximo biênio 

de avalição; 

o Realização de atividades extracurriculares com objetivo de 

qualificação formativa; 

 Parceria em projetos de ensino, com grupo PET enfermagem, com intuito de 

propor atividades que agreguem ao processo formativo, discussões entre discentes 

e docentes, especialmente aspectos vinculados à avaliação exigida pela prova do 

ENADE; 

 Implantação de Estratégias de curricularização da Extensão para que o curso possa 

convergir com as novas orientações da Política Nacional de Extensão 

Universitária e Diretrizes Curriculares Nacionais para Enfermagem e demais 

cursos da saúde; 

 Discussão ampliada com a rede de atenção à saúde, docentes e discentes, para 

efetivar a finalização e encaminhamento do novo Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC), que está em construção/revisão junto ao Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) do curso; 

 Implantação em parceria com a direção do campus, da Clínica Escola, como um 

espaço que possibilite atividades de ensino, pesquisa e extensão, construção de 

conhecimento clínico para a formação dos acadêmicos do curso e a 

curricularização da extensão; 

 Melhorar aspectos de divulgação de Editais, Eventos, Grupos de Pesquisas, 

projetos e demais oportunidades acadêmicas dentro do site do curso, afim de que 

esse espaço eletrônico sirva de meio comunicação oficial e efetivo da comunidade 

acadêmica; 

 Aprimorar a integração e parceria com o Diretório Acadêmico para possibilidade 

de integração entre as turmas do curso; 

 Discussões dialógicas permanentes com Discentes, Diretório Acadêmico, 

Docentes, Direção do Campus, Colegiado de Curso e Núcleo Docente 

Estruturante do curso de Enfermagem; 

Reconheço que são muitos os desafios, porém entendo que uma gestão participativa 

e plural é necessária. Contarei com todos para construção e fortalecimento do nosso curso. 

Para tanto, fico à disposição, e desejo que oportunamente, possamos conversar 



pessoalmente e/ou virtualmente sobre essa construção, que espero que se dê de forma 

democrática. 

Atenciosamente, 

Profº Leonardo Bigolin Jantsch 


