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Plano de trabalho para o quadriênio 2012 a 2016 dos candidatos à 

Direção do Centro de Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo 

 

Maria da Penha Zago Gomes- Candidata a Diretora 

Ester Miyuki Nakamura Palacios- Candidata a Vice Diretoria 

 

Há 51 anos foi criado o curso de Medicina da hoje Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES). Nestes anos houve crescente crescimento do estudo da área de saúde. 

Hoje o Centro de Ciências da Saúde (CCS) da UFES é composto por cursos de 

graduação: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição 

Odontologia e Terapia Ocupacional; pós-graduação: Doutorado em Ciências 

Fisiológicas, Doutorado em Doenças Infecciosas, Doutorado em Saúde Coletiva, 

Doutorado em Biotecnologia, Mestrado em Biotecnologia, Mestrado em Clínica 

Odontológica, Mestrado em Ciências Fisiológicas, Mestrado em Doenças Infecciosas, 

Mestrado em Saúde Coletiva, Mestrado em Farmacologia e Bioquímica, Mestrado 

Profissional em Medicina Associado a Residência Médica e Mestrado Profissional em 

Enfermagem e a Residência Médica com os Programas de Clinica Médica, Clinica 

Cirúrgica, Obstetrícia e Ginecologia, Pediatria, Anestesiologia, Patologia, Radiologia e 

Diagnóstico por Imagens, Oftalmologia, Infectologia, Dermatologia, Cardiologia, 

Gastroenterologia, Nefrologia, Medicina Intensiva, Reumatologia, Urologia, Cirurgia 

Vascular, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Neonatologia, Mastologia, Ultrassonografia 

em Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia e Transplante de Fígado. Todos estes 

estudos na área da saúde contam com atividades em comum com o Hospital 

Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM) e o Instituto de Odontologia 

(IOUFES). 

O crescimento do CCS leva a um grande desafio: como crescer com qualidade e 

integração? Este desafio que propomos a enfrentar com dedicação. A seguir 

enumeramos alguns compromissos: 

� Promover a integração entre os cursos; 

� Dirigir esforços para o fortalecimento e a modernização do HUCAM; 

� Trabalhar para o reconhecimento do HUCAM como Hospital de Ensino; 

� Garantir o funcionamento adequado dos departamentos dos cursos que 

compõe o CCS;  

� Prover a integração dos alunos em diferentes cenários de prática de seus 

cursos; 

� Melhoria da estrutura física de salas de aulas e auditórios do CCS; 
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� Defender a ampliação de vagas para cargos de professor e técnicos 

administrativos; 

� Humanização e urbanização da área física do CCS de forma a favorecer a 

segurança das pessoas que transitam no CCS; 

� Reformulação da vigilância no CCS; 

� Adequação da iluminação externa do CCS; 

� Ampliação e modernização do acervo da Biblioteca Setorial e ampliação do 

horário de funcionamento; 

� Viabilizar a rede sem fio de internet no CCS de forma a proporcionar a todos o 

acesso a material bibliográfico e ao periódico da CAPES; 

� Acompanhar e proporcionar o bom funcionamento e o crescimento dos 

Programas de Pós-graduação; 

� Investir no avanço da Pesquisa Clínica nos setores clínicos do CCS; 

� Reconhecer o biotério como estrutura vinculada diretamente ao CCS e auxiliar 

no funcionamento adequado do mesmo; 

� Implementar o plano de gerenciamento de resíduos do CCS; 

� Estabelecer uma área específica para a dispensação de resíduos para viabilizar 

a coleta deste material na área básica de acordo com solicitação da Prefeitura 

Municipal de Vitória; 

� Garantir o bom funcionamento e a qualidade do Restaurante Universitário; 

� Possibilitar a construção de uma clínica integrada de reabilitação neuro-

psicomotora e de reabilitação do deficiente auditivo e o núcleo de voz 

provendo um ambiente de aprendizagem interdisciplinar; 

� Reestruturar o Plano Diretor Físico do campus Maruípe; 

� Viabilizar e prover melhores condições de funcionamento dos Programas de 

Extensão do CCS;  

� Criar um sistema de gestão de ocupação de espaços no centro (salas de aula, 

ambulatórios). 

 

Demandas específicas:  

• Ação da direção do Centro junto aos gestores estaduais e municipais com a 

finalidade de normatizar a inserção de alunos nas redes de saúde. 

• Acompanhamento da implantação dos novos currículos dos cursos. 

• Integração efetiva com o Colegiado dos cursos. 

• Maior integração com núcleo docente estruturante dos cursos. 

• Maior integração com comissão permanente de avaliação dos cursos. 

• Viabilizar o cenário de habilidade de aulas práticas da técnica-operatória da 

Medicina.  

• Buscar a melhor comunicação administrativa interna entre os diferentes 

setores do CCS. 
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• Incentivar e investir na capacitação dos servidores administrativos do CCS 

para otimizar o atendimento e o fluxo dos serviços internos 

• Gerir esforços para a construção da clínica escola do curso de Farmácia e 

Bioquímica e dos laboratórios de habilidades; 

• Promover a adequada inserção dos alunos dos cursos do CCS nos 

atendimentos e assistência no HUCAM. 

 

 

Maria da Penha Zago Gomes 

 

Ester Miyuki Nakamura Palacios 

 

 

Vitória, 22 de Maio de 2012 

 

 

 

 

 


