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O curso de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
(UFVJM), iniciado em 1997, funciona em Diamantina. O curso visa formar o profissional de
Enfermagem com competência técnica, científica e humana, voltado para o atendimento às
necessidades das pessoas em termos de assistência preventiva e curativa à saúde. Pretende
oferecer uma formação sólida que possibilite uma atuação crítica e reflexiva da realidade,
desenvolvendo práticas que promovam a saúde da coletividade e contribuam para o
desenvolvimento social, científico e cultural.

  Infraestrutura
  

O Departamento de Enfermagem está localizado no Campus JK, em Diamantina. Possui 06
laboratórios de práticas; 01 sala de informática; 01 anfiteatro; 01 sala de reuniões; salas de
coordenação, chefia e técnico-administrativos; 21 gabinetes de professores, banheiros e copa.

  Perfil do profissional
  

O egresso do curso de Enfermagem da UFVJM deve ser um profissional capaz de uma
atuação comprometida com a promoção da saúde e prevenção das doenças, com a alta
qualificação da intervenção terapêutica, com a ética e com a defesa da vida, da saúde e do
Sistema Único de Saúde. O profissional de Enfermagem deve ainda comprometer-se com a
conscientização dos pacientes para o autocuidado e a valorização de sua autonomia para
decidir sobre o estilo de vida desejado.

  Mercado de trabalho
    
    -  Assistência direta à saúde da criança, mulher, homem, idoso, neonato; pré-hospitalar
(terrestre ou aéreo); urgência; esterilização; bloco cirúrgico; saúde mental; saúde da família:
hospitais; centros de saúde; clínicas (públicas e/ou privadas); pronto atendimento; ambulâncias
 
    -  Atendimento domiciliar: internação domiciliar; home care  
    -  Atendimento ao trabalhador: indústrias; empresas  
    -  Gestão de secretarias de saúde, programas e unidades de saúde: diretoria, referência
técnica em instituições de saúde   
    -  Docência: ensino técnico, graduação, pós-graduação  
    -  Pesquisa: universidades, empresas, instituições de pesquisa  
    -  Assessoria e consultoria: empresas, clinicas, produtos hospitalares  
    -  Serviço militar: carreira nas forças armadas  
    -  Empreendedorismo: serviço autônomo próprio.  
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