
PERFIL DO EGRESSO 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

I – atuar profissionalmente, 
compreendendo a natureza humana em 
suas dimensões, em suas expressões e 
fases evolutivas; 

XVI – atuar nos diferentes 
cenários da prática profissional, 
considerando os pressupostos 
dos modelos clínico e 
epidemiológico; 

II – incorporar a ciência/arte do cuidar 
como instrumento de interpretação 
profissional; 

XVII – identificar as 
necessidades individuais e 
coletivas de saúde da 
população, seus condicionantes 
e determinantes; 

III – estabelecer novas relações com o 
contexto social, reconhecendo a 
estrutura e as formas de organização 
social, suas transformações e 
expressões; 

XVIII – intervir no processo de 
saúde-doença, 
responsabilizando-se pela 
qualidade da 
assistência/cuidado de 
enfermagem em seus diferentes 
níveis de atenção à saúde, com 
ações de promoção, prevenção, 
proteção e reabilitação à saúde, 
na perspectiva da integralidade 
da assistência; 

IV – desenvolver formação técnico-
científica que confira qualidade ao 
exercício profissional; 

XIX – coordenar o processo de 
cuidar em enfermagem, 
considerando contextos e 
demandas de saúde; 

V – compreender a política de saúde no 
contexto das políticas sociais, 
reconhecendo os perfis epidemiológicos 
das populações; 

XX – prestar cuidados de 
enfermagem compatíveis com 
as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, 
pela família e pelos diferentes 
grupos da comunidade; 

VI – reconhecer a saúde como direito e 
condições dignas de vida e atuar de 
forma a garantir a integralidade da 
assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

XXI – compatibilizar as 
características profissionais dos 
agentes da equipe de 
enfermagem às diferentes 
demandas dos usuários; 

VIII – ser capaz de diagnosticar e 
solucionar problemas de saúde, de 
comunicar-se, de tomar decisões, de 
intervir no processo de trabalho, de 
trabalhar em equipe e de enfrentar 
situações em constante mudança; 

XXII – integrar as ações de 
enfermagem às ações 
multiprofissionais; 

IX – reconhecer as relações de trabalho 
e sua influência na saúde; 

XXIII – gerenciar o processo de 
trabalho em enfermagem com 



princípios de Ética e de 
Bioética, com resolutividade 
tanto em nível individual como 
coletivo em todos os âmbitos de 
atuação profissional; 

X – atuar como sujeito no processo de 
formação de recursos humanos; 

XXIV – planejar, implementar e 
participar dos programas de 
formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de 
enfermagem e de saúde; 

XI – responder às especificidades 
regionais de saúde através de 
intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de 
promoção, prevenção e reabilitação à 
saúde, dando atenção integral à saúde 
dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades; 

XXV – planejar e implementar 
programas de educação e 
promoção à saúde, 
considerando a especificidade 
dos diferentes grupos sociais e 
dos distintos processos de vida, 
saúde, trabalho e adoecimento; 

XII – reconhecer-se como coordenador 
do trabalho da equipe de enfermagem; 

XXVI – desenvolver, participar e 
aplicar pesquisas e/ou outras 
formas de produção de 
conhecimento que objetivem a 
qualificação da prática 
profissional; 

XIII – assumir o compromisso ético, 
humanístico e social com o trabalho 
multiprofissional em saúde; 

XXVII – respeitar os princípios 
éticos, legais e humanísticos da 
profissão; 

XIV – promover estilos de vida 
saudáveis, conciliando as necessidades 
tanto dos seus clientes/pacientes quanto 
às de sua comunidade, atuando como 
agente de transformação social; 

XXVIII – interferir na dinâmica 
de trabalho institucional, 
reconhecendo-se como agente 
desse processo; 

XV – usar adequadamente novas 
tecnologias, tanto de informação e 
comunicação, quanto de ponta para o 
cuidar de enfermagem; 

XXIX – utilizar os instrumentos 
que garantam a qualidade do 
cuidado de enfermagem e da 
assistência à saúde; 

 


