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TEMAS DE INTERESSE CONTATO

Adriana Tholl NUPEQUIS-

FAM-SC

● Saúde da família

● Saúde, Quotidiano e maneiras de viver contemporâneas

● Enfermagem de Reabilitação

● Cuidado às pessoas com deficiência

● Cuidados à saúde do adulto e do idoso

● Cuidados com a pele e incontinências

adrianadtholl@gmail.com

Alacoque Lorenzini Erdmann GEPADES ● Gestão do cuidado em enfermagem e saúde

● Gestão de políticas públicas de saúde e de educação em enfermagem e 

saúde

● Gerência, modelos e práticas de cuidados

alacoque.erdmann@ufsc.br

Aline Lima Pestana Magalhães GEPADES ● Gerência do cuidado

● Práticas de cuidados 

● Processo de doação e transplante de órgãos e tecidos

● Pensamento Lean e melhorias de processos

● Cultura de Segurança do paciente

aline.pestana@ufsc.br

Ana Graziela Alvarez LAPETEC/

GIATE

● Tecnologias educacionais em enfermagem;

● Segurança e Cultura de Segurança do paciente;

● Dor como 5
o
 sinal vital;

● Enfermagem Cirúrgica (áreas: Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação 

Pós-Anestésica e Central de Esterilização)

● Simulação em enfermagem

a.graziela@ufsc.br

Ana Izabel Jatobá GEPESCA ● Enfermagem Pediátrica aijsenf1@gmail.com
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● Hospitalização infantil

● Oncologia pediátrica

● Saúde mental

● Atenção primária/promoção da saúde

aijsenf@gmail.com 

Angela Maria

Alvarez

GESPI ● Atenção à saúde da pessoa idosa

● Cuidados à pessoa em condições crônicas

● Cuidado em grupos com pessoas com doença de Parkinson e familiares 

cuidadores

● Cuidados de enfermagem às pessoas adultas e idosas hospitalizadas em 

condição clínica

● Sistematização da Assistência de Enfermagem

● Boas Práticas de Enfermagem no cuidado à pessoa idosa

● Indicadores do evento quedas com pessoas idosas

angela.alvarez@ufsc.br

Ariane Thaise Frello Roque C&C ● Saúde da Mulher

● Obstetrícia com ênfase no puerpério

● Teorias de Enfermagem, Florence Nightingale

ariane.frello.roque@ufsc.br

ariane.frello.roque@

gmail.com

Bruna Pedroso Canever EDEN ● Cuidado de enfermagem a pacientes adultos em condições clínicas e 

cirúrgicas

● Educação Permanente em Saúde/Educação Continuada

● Educação em Saúde

bruna.canever@ufsc.br

Cristine Moraes Roos Re(HABILITAR) ● Reabilitação Psicossocial

● Cuidados de enfermagem em encefalopatias

● Redução de Danos

● Pesquisa Intervenção

● Cartografia 

● Esquizoanálise

cristine.roos@ufsc.br

cmroos82@gmail.com

Daniela Couto Carvalho Barra GIATE ● Segurança  do  paciente  e  qualidade  do  cuidado  em  terapia  intensiva 

adulto. 

● Cuidado de enfermagem ao paciente crítico (UTI)

● Processo de Enfermagem Informatizado a partir da CIPE.

● Desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde.

daniela.barra@ufsc.br

danyccbarra@gmail.com

Daniele Delacanal Lazzari EDEN

GEASS

● Ultrassom

● Indicadores em Terapia Intensiva e Emergência

● Gestão em Unidade de Terapia Intensiva

● Cuidado de Enfermagem ao paciente grave em Terapia Intensiva

danielelazza@gmail.com

daniele.lazzari@ufsc.br



● Cuidado de Enfermagem ao paciente em Emergência Hospitalar e Pré-

hospitalar

Diovane Ghignatti da Costa GEPADES ● Políticas de saúde

● Gestão e liderança do cuidado 

● Avaliação da qualidade em saúde

● Educação em saúde, com foco nos profissionais e pacientes-famílias

● Segurança do paciente 

● Protocolos assistenciais

● Mapeamento, análise e melhorias de processos assistenciais 

● Satisfação e Experiência do paciente

● Carga de trabalho da equipe de enfermagem, dimensionamento de 

pessoal e sistemas de classificação de pacientes

diovane.g.costa@ufsc.br

diovanegcosta@gmail.com

Dulcinéia Ghizoni Schneider PRÁXIS ● Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)

● Enfermagem em Cardiologia

● Ética Profissional

● Ética do Cuidado

dulcineia.schneider@ufsc.br

Elaine Cristina Novatzki Forte PRÁXIS/GEASS
●

Processo de trabalho em saúde e enfermagem

●
Saúde do Trabalhador

●
Ética Profissional

●
Gestão de Serviços de Saúde

●
Enfermagem em Emergência

● Responsabilidade Civil do Enfermeiro

elaine.forte@ufsc.br

Eliane Regina Pereira do 

Nascimento

GEASS ● Cuidado ao paciente grave

● Cuidado ao familiar do paciente agudo

● Tecnologia do cuidado para o paciente agudo/família

● Organização/gerenciamento do cuidado do paciente agudo

● Cuidado paliativo do paciente na UTI ou Emergência.

eliane.nascimento@ufsc.br

pongopam@terra.com.br

Elisiane Lorenzini ● Processos de pesquisa, tecnologia e inovação em saúde

● Qualidade do cuidado na assistência hospitalar

● Erros e incidentes de segurança no cuidado hospitalar

● Cultura de segurança do paciente

● Gestão em saúde e enfermagem e organização do trabalho  

● Transição do cuidado do hospital para a comunidade

● Transição do cuidado entre os diferentes setores do hospital

●
Enfermagem em Saúde do Adulto, Terapia Intensiva e Emergência

elisilorenzini@gmail.com

Felipa Rafaela Amadigi PRÁXIS ● Políticas Públicas e cidadania felipaamadigi@yahoo.com.br



● Direito à saúde

● Ética e Legislação Profissional

● Atenção primária de saúde

Francine Lima Gelbcke PRÁXIS ● Organização do trabalho

● Dimensionamento de pessoal

● Sistematização da assistência

● Fundamentos de enfermagem

francine.lima@ufsc.br

Francis Solange Vieira 

Tourinho

LabTeSP ● Tecnologias aplicadas à saúde e educação

● Segurança do Paciente (Uso racional  de Medicamentos,  Toxicologia e 

toxinologia)

● Saúde da criança e do adolescente

● Metodologias ativas e inovadoras em ensino interprofissional na saúde 

Interseccionalidades  em  saúde  (discriminações,  preconceitos  e  opressões, 

étnico-raciais, racismo, cotas, gênero, classe, geração e de orientação sexual).

● Populações invisibilizadas e iniquidades em saúde e ensino na saúde.

francis.tourinho@ufsc.br

Gabriela Marcellino de Melo 

Lanzoni

GEPADES ● Cuidado de Enfermagem no contexto hospitalar

● Cuidado de enfermagem na transição entre os serviços de saúde

● Processo de referência e contrarreferência

● Gestão e Liderança em enfermagem e saúde

gabimrc@gmail.com

gabriela.lanzoni@ufsc.br

Gisele Cristina Manfrini LAPEPS ● Promoção da saúde

● Cuidado à saúde de famílias

● Trabalho com grupos

● Saúde mental e Atenção Básica

● Enfermagem e Saúde em Desastres

● Violência intrafamiliar

gisele.manfrini@ufsc.br

Grace Teresinha Marcon Dal 

Sasso

GIATE/

LAPETEC

● Cuidado de Enfermagem ao paciente de terapia intensiva e emergência

● Sistematização da assistência d enfermagem e Registro eletrônico do 

paciente a partir da CIPE (Classificação Internacional das Práticas de 

Enfermagem) e CIAP (Classificação Internacional para a Atenção 

Primária)

● Segurança do Paciente, Cultura da Segurança, gestão de Indicadores de 

qualidade para as melhores práticas em UTI e emergência

● Desenvolvimento e avaliação de Aplicativos para dispositivos móveis em 

saúde e educação a partir da ferramenta ADALO®

● Tecnologias de educação a partir da estrutura H5P, teleciência em 

vídeos, simulação entre outras.

gracetmds@gmail.com

grace.sasso@ufsc.br



Ivonete Teresinha Schulter Buss 

Heidemann

LAPEPS ● Promoção da Saúde

● Determinantes Sociais da Saúde

● Atenção Primária à Saúde

● Redes de Atenção à Saúde

● Estratégia de Saúde da Família. Núcleo de Apoio à Saúde da Família

● Educação em Saúde

● População em Vulnerabilidade Social

● Pesquisa ação-participante

● Literácia em saúde

● Objetivos do desenvolvimento sustentável

ivonete.heidemann@ufsc.br

ivoneteheideman@gmail.com

Jane Cristina Anders GEPESCA ● Enfermagem Pediátrica

● Hospitalização infantil

● Oncologia pediátrica

● Segurança do Paciente Pediátrico

● Transplante de Medula Óssea

jane.anders@ufsc.br

Jeferson Rodrigues LEPPEn ● Reforma Psiquiátrica e Políticas de Saúde Mental

● Enfermagem em Saúde mental e Atenção Psicossocial

● Ensino em enfermagem em saúde mental,

●  
Atenção à Crise e Urgência subjetiva

● Psicanálise e Saúde Mental

jeferson.rodrigues@ufsc.br

José Luís Guedes dos Santos GEPADES ● Gestão do cuidado em enfermagem e saúde

● Empreendedorismo em enfermagem

● Mercado de trabalho e novas modalidades de atuação do enfermeiro

● Papel do profissional do enfermeiro 

jose.santos@ufsc.br

joseenfermagem@gmail.com

Juliana Balbinot Reis Girondi GESPI

LAPETAC

● Atenção Integral ao idoso (APS e Contexto hospitalar).

● Estomaterapia: Feridas, estomias e incontinências.

● Enfermagem Perioperatória

● Assistência Domiciliar e Paliativa.

● Acessibilidade, Deficiência e Processo de Envelhecimento.

● Tecnologias de Saúde e de Cuidado.

● Hemodinâmica e Procedimentos Endoscópicos.

juliana.balbinot@ufsc.br

Juliana Coelho Pina GEPESCA ● Morbimortalidade Infantil

● Desenvolvimento Infantil

● Cuidado da criança na APS e no domicílio

● Simulação em pediatria

pina.juliana@ufsc.br



● Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância

● Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Criança

Jussara Gue Martini EDEN ● Atenção Primária em Saúde

● Saúde da Família

● Enfermagem na atenção básica à saúde

● Educação em saúde

● Formação profissional e docente em saúde. 

jussara.gue@ufsc.br

jussarague@gmail.com

jussara.gue@pq.cnpq.br

Kátia Cilene Godinho 

Bertoncello

GEASS ● Enfermagem em Urgência e Emergência Hospitalar e Pré-hospitalar

● Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

● Enfermagem em Cardiologia

● Sistematização da Assistência em Enfermagem 

● Construção e validação de instrumentos.

kbertoncello@yahoo.com.br

Keyla Cristiane do Nascimento GEASS

GEPADES

● Urgência e Emergência Hospitalar

● Pré-hospitalar móvel e fixo (UPA) 

● Resgate aéreo; serviço aeromédico (asa fixa e rotativa)

● Transoperatório (centro cirúrgico)

● Gerência do cuidado em urgência/emergência

● Ambiente de trabalho do enfermeiro no contexto das urgências

keyla.n@ufsc.br

keyla_nascimento@

hotmail.com

Laís Antunes Wilhelm AFRODITE

LAIPISON

GRUPESMUR

● Enfermagem  no  cuidado  à  saúde  da  mulher  no  período  gravídico-

puerperal

● Enfermagem Obstétrica

● Gêneros e sexualidades no ciclo gravídico-puerperal

● Antropologia Cultural

lais.wilhelm@ufsc.br

Laura Cavalcanti de Farias 

Brehmer

PRÁXIS ● Processo de trabalho em saúde e enfermagem

● Atenção Primária/Básica à Saúde/ESF

● Educação em Saúde e Diabetes mellitus (adulto)

● Ética/Bioética

laura.brehmer@ufsc.br

Lúcia Nazareth Amante LAPETAC

GAO

● Estomias (intestinal e urinária)

● Feridas (operatórias, vasculogênicas e lesão por pressão)

● Sistematização da Assistência Perioperatória (SAEP)

● Sistematização da Assistência de Enfermagem

● Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

luciamante@gmail.com

lucia.amante@ufsc.br

Luciana Martins da Rosa C & C ● Oncologia

● Enfermagem Oncológica

● Doenças Crônicas

luciana.m.rosa@ufsc.br



● Hematologia e Onco-hematologia

● Sistematização da Assistência de Enfermagem

Luciana Neves da Silva Bampi ReHABILITAR ● Diferença, Deficiência e Saúde

● Reabilitação e Enfermagem

● Qualidade de vida e saúde

● Ética e Bioética

luciana.bampi@ufsc.br

Luciara Fabiane Sebold LAPETAC ● Promoção da Saúde

● Hábitos saudáveis

● Doenças crônicas

● Obesidade

● Tecnologias de cuidado a pessoa obesa

● Saúde na escola/hábitos saudáveis e prevenção da obesidade

● Enfermagem perioperatória voltadas para cirurgias bariátricas

● Sistematização da Assistência Perioperatória (SAEP) 

fabiane.sebold@ufsc.br

Manuela Beatriz Velho LAIPISON ● Enfermagem Obstétrica

● Enfermagem Neonatal

● Atenção ao parto e nascimento

● Assistência por enfermeira obstétrica

manuela.velho@ufsc.br

Mara Ambrosina de Oliveira 

Vargas

PRÁXIS ● Relações de trabalho em saúde e enfermagem

● Ética e Bioética

● Políticas públicas de saúde

● Saúde do trabalhador

● Subjetividade do trabalhador

● Atenção à saúde do adulto hospitalizado

ambrosina.mara@ufsc.br

Maria Lígia dos Reis 

Bellaguarda

GEHCES ● História de Enfermagem, cuidado e Saúde

● Morte e morrer, cuidados paliativos, espiritualidade e saúde.

● Sistematização da Assistência de Enfermagem, Teorias de Enfermagem, 

Processo de trabalho em enfermagem e saúde

● Condições clínicas e cirúrgicas. 

m.bellaguarda@ufsc.br

Margarete Maria de Lima
LAIPISON

EDEn

● Enfermagem obstétrica

● Atenção ao parto e nascimento

● Saúde da mulher na atenção básica

● Integralidade no cuidado e na formação do enfermeiro

● Formação do enfermeiro

● Educação em Saúde – Grupo de gestantes 

margarete.lima@ufsc.br

Maria Elena Echevarría NUCRON ● Qualidade  de  vida  e  aspectos  relacionados  (ex:  autoestima, elena_meeg@hotmail.com



Guanilo depressão,coping, ansiedade e dor).

● Condição crônica e processo de reabilitação.

● Enfermagem  dermatológica:  prevenção,  tratamento  e  reabilitação  em 

pessoas  com  alterações  da  pele,  tais  como,  lesões  por  pressão,  pé 

diabético e queimaduras.

● Uso de tecnologias para avaliação de risco, tratamento e reabilitação de 

pessoas  com  alterações  de  pele,  tais  como,  fotobiomodulação, 

termografia, impedância e bioelétrica. 

● Estratégias educativas para o cuidado e autocuidado na condição crônica 

com ênfase no cuidado da enfermagem dermatológica.

Maria Fernanda Baeta Neves 

Alonso da Costa

GEPADES

e 

GESPI

● Saúde do idoso

● Gestão do Cuidado

● Atenção Primária à Saúde (APS)

● Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)

● Referência e Contrarreferência na APS

● Redes de Atenção à Saúde (RAS) 

● Estratégia de Saúde da Família. Núcleo de Apoio à Saúde da Família

mafebaeta@gmail.com

fernanda.baeta@ufsc.br

Michelle Kuntz Durand LAPEPS ●  Promoção da Saúde 

●  Saúde Coletiva 

●  Determinantes Sociais da Saúde 

●  Saúde da Família 

●  Populações em Vulnerabilidade Social 

●  Pesquisa Ação Participante 

●  Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)

michelle.kuntz.durand@ufsc. br               

michakd@hotmail.com

Marli Terezinha Stein Backes GRUPESMUR ● Saúde da mulher na Atenção Primária à saúde

●  
Assistência pré-natal

●  
Enfermagem na atenção obstétrica e neonatal

●  
Incentivo, promoção e proteção ao aleitamento materno

● Gestão do cuidado de enfermagem

●  
Políticas de atenção à saúde da mulher e do recém-nascido

marli.backes@ufsc.br

Melissa Orlandi Honório Locks GESPI ● Atenção integral ao idoso;

● Enfermagem em Urgência e Emergência Pré-hospitalar;

● Doenças Crônicas

melissa.locks@ufsc.br

Monica Motta Lino EDEN ● Pesquisas bibliográficas

● Educação a Distância (EaD)

monicafloripa@hotmail.com



● Educação Continuada/Permanente

● Integração Docente-Assistencial

● Epistemologia em Enfermagem

Natália Gonçalves NUCRON ● Reabilitação e recuperação de pessoas com feridas agudas e crônicas.

● Cuidado/intervenções para mudança de comportamento a pessoa com 

condição crônica.

● Aspectos fundamentais do cuidado de enfermagem 

nataliasjbv@gmail.com

natalia.goncalves@ufsc.br

Neide da Silva Knihs GIATE ● Assistência de enfermagem perioperatória

● Feridas/Cuidados com a Pele

● Processo de doação de órgãos e Transplantes

● Assistência de enfermagem no periopartório de  transplantes

● Processo de morte e morrer

neide.knihs@ufsc.br

Olga Regina Zigelli Garcia AFRODITE

NIGS

● Saúde da mulher

● Estudos de gênero e diversidade sexual 

zigarcia@gmail.com 

Patricia Klock GEPADES ● Gestão do Cuidado em enfermagem e saúde

● Gestão de políticas públicas de saúde em enfermagem e saúde

● Gerência, modelos e práticas de cuidados

● Enfermagem em cuidados neonatais

● Saúde da mulher 

● Gestão Universitária

patrícia.klock@ufsc.br

Patrícia Kuerten Rocha GEPESCA ● Segurança do Paciente Pediátrico e Neonatal

● Modelos de Cuidado

● Tecnologias

● Brinquedo terapêutico/Lúdico

● Terapia Intravenosa

pkrochaucip@gmail.com

Roberta Costa LAIPISON

GEHCES

● Neonatologia 

● Obstetrícia

● História da Enfermagem 

roberta.costa@ufsc.br

Rosane Gonçalves Nitschke NUPEQUIS-

FAM-SC

● Saúde da Família

● Promoção da Saúde

● Enfermagem com Famílias

● Atenção Primária em Saúde

● Saúde, Quotidiano e Maneiras de viver contemporâneas

● Cuidado sensível

● Significados, crenças, imagens e o simbólico em Saúde e Enfermagem

rosanenitschke@gmail.com



● Tecnosocialidade 

● Redes Sociais, Saúde e Enfermagem

Rosani Ramos Machado PRÁXIS ● Processo de trabalho em saúde e enfermagem

● Organização do trabalho

● Políticas públicas e cidadania.

● Atenção Primária à Saúde

rosani.ramosmachado57@

gmail.com

Sayonara de Fatima Faria 

Barbosa

GIATE/

LAPETEC

● Enfermagem em terapia intensiva

● Informática e tecnologia em Saúde

● Desenvolvimento de aplicativos móveis em saúde.

● Redes sociais virtuais em saúde

● Segurança do paciente adulto

● Doação e transplante de órgãos

sayonara.barbosa@ufsc.br

Silvana  

Kempfer

Borges

EDEN

APIS

● Atenção de Enfermagem e Cuidado em Saúde Mental,

● Educação e ensino na enfermagem,

● Fenômeno das Drogas,

● Metodologias ativas de ensino.

silvana.kempfer@ufsc.br

Soraia Dornelles Schoeller ReHabilitar ● Reabilitação nos diversos níveis de complexidade e ciclos de vida

● Teorias de enfermagem - fundamentos

● Diversidade e inclusão 

● Pessoa com deficiência

● Políticas Públicas de inclusão e saúde

soraia.dornelles@ufsc.br

Valéria de Cássia Sparapani GEPESCA ● Cuidado a crianças e adolescentes com doença crônica

● Estratégias  educativas  para  crianças  e  adolescentes  (cartilhas, 

videogames, websites, brinquedo terapêutico)

● Educação em Diabetes 

valeria.sparapani@ufsc.br

Vera Radünz C & C ● Enfermagem em Oncologia

● Segurança do Paciente

● Cuidado ao Cuidador

vera.radunz@ufsc.br

Grupos e Laboratórios de Pesquisa, Extensão e Tecnologia do Departamento de Enfermagem

GESPI

Laboratório de Pesquisas e Tecnologias em Enfermagem, Cuidado em Saúde a Pessoas Idosas



http://gespi.paginas.ufsc.br

 NUCRON

Laboratório de Pesquisas e Tecnologias em Enfermagem e Saúde à Pessoas em Condição Crônica. Site: http://nucron.ufsc.br/

 C&C

Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação Cuidando e Confortando. Site: http://grupocec.paginas.ufsc.br/

 LAPETEC/GIATE

Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e Grupo de Pesquisa Clínica em Tecnologias e Informática em Saúde e Enfermagem. Site: http://www.giate.ufsc.br

 NUPEQUIS-FAM-SC

Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Enfermagem, Quotidiano, Imaginário, Saúde e Família de Santa Catarina. Site: http://nupequisfamsc.paginas.ufsc.br/

 GEPADES

Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Políticas e Gestão do Cuidado e da Educação em Enfermagem e Saúde. Site: http://www.gepades.ufsc.br/

 LAPEPS

Laboratório de Pesquisa em Enfermagem e Promoção da Saúde. Site: http://lapeps.ufsc.br

 

GRUPESMUR

Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Enfermagem na Saúde da Mulher e do Recém-Nascido. Site: http://grupesmur.ufsc.br

 GEASS

Laboratório de Pesquisas no Cuidado de Pessoas em Situações Agudas de Saúde. Site: http://geass.paginas.ufsc.br/

 GEHCES

Laboratório de Pesquisas e Tecnologia em História do Conhecimento da Enfermagem e Saúde. Site: http://gehces.paginas.ufsc.br/

 EDEN

Laboratório de Pesquisa e Tecnologia em Educação em Enfermagem e Saúde. Site: http://eden.paginas.ufsc.br

 PRÁXIS



Laboratório de Pesquisa sobre Trabalho, Ética, Saúde e Enfermagem. Site: http://praxis.paginas.ufsc.br/

 GEPESCA

Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão na Saúde da Criança e do Adolescente. Site: http://gepesca.paginas.ufsc.br

 (RE)HABILITAR

Laboratório de Ensino, Pesquisa, Extensão e Tecnologia em Reabilitação. Site: https://rehabilitar.paginas.ufsc.br/

APIS

 Laboratório de Tecnologia e Inovação na Educação, Pesquisa e Extensão em Atenção Psicossocial e Drogas.

http://grupoapis.ufsc.br/ 

LAPETAC

Laboratório de Pesquisa e Tecnologias para o Cuidado de Saúde no Ambiente Médico-Cirúrgico

LIASE

Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade

NIGS

Núcleo de Identidades de Gênero e Subjetividades. Site: http://nigs.ufsc.br/

LabTeSP

Laboratório de Investigação do Cuidado, Segurança do Paciente, e Inovação Tecnológica em Enfermagem e Saúde. Site: http://labtesp.paginas.ufsc.br/

LEPPEn

Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise, Saúde Mental e Enfermagem. 

AFRODITE

Laboratório Interdisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Sexualidades -  https://afrodite.paginas.ufsc.br/
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