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PERCEPÇÕES DA DISCIPLINA DE GESTÃO EM 

ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA

INTRODUÇÃO

Antes da realização da disciplina de Gestão em

Enfermagem, acreditávamos que a disciplina servia

somente para ensinar os alunos a como gerenciar a

equipe de enfermagem e a construir as escalas de

folgas, férias e setores. Mas a disciplina vai além da

parte assistencial. A disciplina de Gestão em

Enfermagem traz uma visão global da instituição

hospitalar. Além de trazer a parte assistencial, ela

também aborda a parte administrativa de gestores e

líderes em saúde. No decorrer das aulas, aprendemos

além de construir escalas e gerenciar a equipe de

enfermagem, compreendemos como gerenciar os

recursos financeiros, pessoais, realizar a gestão de

conflitos, além das ferramentas para gestão da

qualidade. Também construirmos conhecimento sobre

noções de acreditação hospitalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disciplina vai além de saber construir escalas ou

gerenciar uma unidade assistencial. Ela vai desde a

base (área assistencial) em uma pirâmide até o topo

(área administrativa e direção). Ela nos oportunizou

um amplo conhecimento no gerenciamento de

pessoal, desde a gestão de conflitos, gestão de

escalas até como observar e avaliar o pessoal para as

avaliações de contratação e para desenvolver

capacitações internas. Também pudemos construir o

conhecimento sobre os tipos de acreditações

hospitalares, a importâncias das acreditações para o

hospital e como fazer para manter essa acreditação e

fazer com que a unidade hospitalar se desenvolva

sempre com foco na humanização e na segurança do

paciente.
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OBJETIVOS

Demonstrar a importância e a visão do acadêmico de

enfermagem frente a cadeira de Gestão de

Enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência

sobre a cadeira de Gestão em Enfermagem ocorrido no

período semestral de 2018/1.

1 Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA.
2 Acadêmico de Enfermagem da Faculdade Inedi – CESUCA.
3 Enfermeira. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).Docente do Curso 

de Graduação em Enfermagem da Faculdade Inedi - CESUCA. E-mail: patriciabopsin@cesuca.edu.br

DESCRITORES

Gestão Hospitalar, Gestão em Saúde, Enfermagem.


