Filosofia e Características
A Escola de Enfermagem é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio
Grande com organização própria didático-científica e administrativa, responsável pelo
desenvolvimento do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão, no
campo de sua competência e em consonância com os objetivos gerais estabelecidos
pelos órgãos superiores da Instituição.
A Escola de Enfermagem tem como visão instituir uma abordagem dinâmica na
formulação de modelos assistenciais, educativos, organizativos e estimulo à reflexão
ética, para o desenvolvimento de ações e estudos direcionados, prioritariamente, às
necessidades de saúde de indivíduos e grupos sociais, inseridos no contexto
socioambiental da região.
A Escola de Enfermagem tem como missão dedicar-se às atividades de ensino de
graduação e de pós-graduação stricto e lato sensu, de pesquisa e de extensão, destinadas
à produção do conhecimento em enfermagem/saúde e inserção na realidade
socioambiental, e o exercício da cidadania através da formação de profissionais
compromissados com processos que visem à qualidade da saúde humana e do cuidado
da vida.
A Escola de Enfermagem tem como valores:
1. democracia, equidade e ética nas relações de trabalho, de pesquisa, de extensão e de
ensino aprendizagem;
2. relação dialógica, visando ao exercício da crítica, da cidadania, da autonomia e da
ética de estudantes e trabalhadores;
3. melhoria contínua para intervir no contexto socioambiental em que se insere e
modificá-lo eticamente.
4. responsabilidade social com as políticas de saúde, os modelos assistenciais e
tecnologias de cuidado;
5. saberes técnico, científico, político, humanístico e ético, contemplando o
desenvolvimento das competências e habilidades gerais e específicas do perfil
profissional, que habilite o egresso para a utilização de suas potencialidades como
enfermeiro.
Para exercer sua filosofia através de seu corpo docente, técnico-administrativo e
discente, a EEnf deverá:
a) proporcionar a formação de enfermeiros eticamente comprometidos com o contexto
socioambiental;
b) produzir e divulgar conhecimento na área da saúde/enfermagem;
c) propiciar a integração com outras áreas do conhecimento desenvolvidas na Instituição
ou fora dela, bem como com os serviços de saúde da região;
d) contribuir para a melhoria das condições de saúde da sociedade.

