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O Curso de Graduação em Enfermagem da UFPR teve
início em 1974. Portanto, em 2014 completou 40 anos de
existência. Foram formados mais de 1300 profissionais.

No Curso de Enfermagem da UFPR há uma entrada
anual de 55 alunos, sendo 28 no 1º semestre e 27 no 2º
semestre.

A Lei n.º 7498 (25/6/86), do Exercício Profissional
da Enfermagem, estabelece as competências deste
profissional, e delas destacamos, entre outras:

A integralização do currículo se dá em 5 anos,
tendo o aluno passado por 10 períodos, cada período
correspondendo a um semestre letivo. Preferencialmente,
as atividades da Graduação são desenvolvidas no período
da manhã, e as da Licenciatura, à tarde.

• organização e direção dos serviços de enfermagem
e de suas atividades técnicas e auxiliares nas
empresas prestadoras desses serviços;
•

planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência
de enfermagem;

• realização da consulta de enfermagem;
• a prescrição da assistência de enfermagem;
• cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam conhecimentos de base
científica e capacidade de tomar decisões
imediatas (art. 11º).
O Curso de Enfermagem da UFPR oferece duas
modalidades de formação, permitindo ao futuro
profissional optar pelo título de:
• Bacharel em Enfermagem (carga horária total de
4020 horas);
• Licenciado em Enfermagem (acréscimo de mais 755
horas).
Cuja finalidade do curso é preparar aqueles com interesse
no exercício da docência em níveis de I e II graus do ensino
formal.

Na estrutura curricular, o curso se compõe de dois
ciclos: o básico e o profissionalizante. No primeiro, o
aluno adquire as bases biológicas, sociais e exatas do
conhecimento que interessa à formação profissional
(nos 3 primeiros períodos) e no profissionalizante (7
períodos restantes) conhece as bases para o cuidado de
Enfermagem na trajetória de vida das pessoas, bem como
para o resgate e formação da cidadania, conhecimentos
que a/o enfermeira/o necessitará em todo e qualquer
campo de sua atuação.
O enfermeiro, já formado, tem a possibilidade de atuar
tanto no âmbito do serviço público (federal, estadual,
municipal) como no privado: enquanto educador/docente,
e/ou pesquisador e/ou gestor/administrador.
Durante a Graduação, para formar o aluno no perfil
explicitado pelo Projeto Político-Pedagógico do curso,
este é levado a desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa
e Extensão, o tripé sobre o qual se estrutura a concepção
da universidade pública brasileira.
Para viabilizar este perfil de formação, durante a Graduação de Enfermagem, o estudante pode ter acesso a
diferentes tipos de bolsas (iniciação científica, extensão,
permanência, monitoria), participar de um dos 7 grupos de pesquisa já consolidados e que trabalham organicamente com a Pós-Graduação em Enfermagem, além
de aulas práticas, participação em visitas técnicas e em
eventos científicos, elaboração de trabalhos acadêmicos,

entre outros. Também os alunos têm a possibilidade de
atuar na militância estudantil, em especial no Centro
Acadêmico de Enfermagem (CAE) da UFPR, e ali desenvolver, com outras perspectivas, a consciência política,
crítica e reflexiva sobre as condições de vida e trabalho
numa universidade pública, e as questões relacionadas
com a formação específica como enfermeira/o.
Quanto ao variado conjunto dos conteúdos abordados
durante a Graduação, o aluno deverá cursar as áreas de
Fundamentos de Enfermagem, área de Atenção à Mulher
e Criança, área de Atenção à Saúde do Adulto, área de
Saúde Coletiva e área de Planejamento e Administração.
Antes de finalizar seu percurso acadêmico, nos dois
últimos períodos, os acadêmicos desenvolvem estágios,
nos quais ele tem seu contato mais prolongado com o
mundo concreto do trabalho.
Finalmente, cabe informar que a Graduação em
Enfermagem na UFPR é desenvolvida em estreito contato
com o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem,
que oferece os cursos de Mestrado e Doutorado
em Enfermagem, além do Mestrado Profissional em
Enfermagem.

