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Plano de Trabalho - Direção do INISA (Gestão 2021-2025) 
 

 

1. Apresentação pessoal 

 Meu nome é Marcos Antonio Ferreira Júnior, sou filho de Marcos Antonio Ferreira e Ana 

Maria de Oliveira Ferreira, natural de Três Lagoas/MS, nascido em 02 de agosto de 1977. Filho de 

uma família humilde e com poucos recursos financeiros, estudei quase toda a vida em escolas 

públicas, desde os anos iniciais até o curso de doutoramento. 

 Em 1995 decidi cursar o curso de Bacharelado em Enfermagem e minha opção foi pela 

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, uma universidade nova no estado, da qual fiz parte 

da segunda turma daquele curso, no campus sede da instituição em Dourados/MS. Ao concluir a 

graduação iniciei minhas atividades profissionais em minha cidade natal como enfermeiro na Rede 

Municipal de Saúde e no Hospital Unimed de Três Lagoas, com atividades de assistência e gestão 

dos serviços de Enfermagem. 

 Ao mesmo tempo me inseri nas atividades de ensino, por ocasião da participação no 

Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE) do Ministério 

da Saúde, nos cursos de Auxiliar e Técnico de Enfermagem. Naquele período conclui em 2003 a 

especialização em Formação Pedagógica Profissional para a Área da Saúde: Enfermagem, ofertada 

aos professores do projeto pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/FIOCRUZ em 

parceria com a UFMS, que foi meu primeiro vínculo com essa instituição. 

 De 2002 a 2004 fui professor substituto na UFMS, campus de Três Lagoas, no recém-criado 

curso de Graduação em Enfermagem, com atuação junto as duas primeiras turmas em disciplinas 

sempre da área hospitalar, com foco nas especificidades da Enfermagem Clínica. Em 2004 

ingressei no mestrado em Educação na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), pois já havia 

sido tomado pela carreira do Magistério Superior. Naquele mesmo ano me mudei para Campo 

Grande e fui admitido como professor na UCDB, para atuação no também recém-criado curso de 

graduação em Enfermagem, do qual fui professor e coordenador de curso de 2004 a 2009. 

 Em março de 2009 fui aprovado na seleção para o curso de doutorado junto ao Programa 

de Pós-graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste da UFMS e em julho do 

mesmo ano aprovado em concurso público para Professor do Magistério Superior na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, lotado no Departamento de Enfermagem em Natal/RN. 



 

 

 Na UFRN fui coordenador do Curso de Graduação em Enfermagem por um mandato e com 

a conclusão do doutoramento em setembro de 2011, já em 2012 fui credenciado como professor 

permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem com orientação nos níveis de 

mestrado e doutorado acadêmicos. 

 Em 2017 fui redistribuído da UFRN para a UFMS em Campo Grande, junto ao curso de 

graduação em Enfermagem, parte do extinto Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, hoje 

pertencente ao Instituto Integrado de Saúde (INISA). Cheguei em Campo Grande em setembro 

daquele ano e iniciei minhas atividades no curso de graduação e posteriormente no Programa de 

Pós-graduação em Enfermagem (PPGEnf), ambos do INISA. Desde agosto de 2019 assumi a 

coordenação do PPGEnf. 

 Assim, ao longo de minha trajetória pessoal e profissional acumulei experiências em 

atividades de gestão universitária, na coordenação de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Enfermagem, além das atividades de ensino, extensão e pesquisa, com 

consolidada linha de pesquisa e formação de recursos humanos ao longo desse trajeto. 

 

2. Experiência no ensino superior e no INISA 

 Minha área de atuação na docência sempre foi focada na assistência hospitalar, com 

atuação nas disciplinas de Enfermagem Clínica na Saúde do Adulto e Idoso, especificamente nos 

cuidados de Enfermagem de média e alta complexidade, a saber: Enfermagem Cirúrgica, 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, Centro de Material Esterilizado e Unidade de Recuperação Pós-

Anestésica, além da própria Enfermagem Clínica em cuidados a pacientes críticos. 

 No ensino de Pós-graduação da UFRN ministrei as disciplinas de Práticas Pedagógicas, 

Epidemiologia e Estágio de Docência, além das atividades de orientação nos níveis de mestrado e 

doutorado. 

 Ao chegar no INISA fui lotado no curso de Graduação em Enfermagem nos módulos de 

Vigilância em Saúde nos aspectos das condições clínicas infectoparasitárias, Dimensões do Cuidar 

em Enfermagem IV nos componentes de Enfermagem clínica e Saúde do Adulto e Idoso na 

enfermagem perioperatória, além de coordenar esse último. Com a reformulação do Projeto 

Pedagógico do curso de Enfermagem do INISA em 2019, passei a atuar em Enfermagem na Clínica 

Básica do Adulto e Idoso, Enfermagem na Clínica Avançada do Adulto e Idoso e Investigação em 

Saúde II. 

 Fui credenciado em 2018 no PPGEnf como professor Permanente com recebimento do 

primeiro orientado e assumi a coordenação do programa em agosto de 2019 até a data atual. No 



 

 

PPGEnf do INISA ministro as disciplinas de Estudos de Revisão de Literatura (OPT) e Epidemiologia 

(OPT) respectivamente nos primeiro e segundo semestres, de forma regular. 

 Vale destacar minha experiência no ensino superior, notadamente nas atividades de 

pesquisa, com aprovação de projetos para captação de recursos financeiros e bolsas em nível 

nacional (Edital Universal CNPq - 2016), estadual (Edital FUNDECT Universal - 2018), local com 

captação de recursos em editais institucionais para fomento de ações de ensino, pesquisa e 

monitoria. Apresento orientações de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação, 

Iniciação Científica com bolsistas todos os anos à partir do meu doutoramento, além dos níveis de 

Mestrado e Doutorado. 

 Já computo concluído o total de 21 orientações de planos de trabalho de Iniciação 

Científica, 46 orientações de TCC de curso de graduação, 01 orientação de especialização Lato 

Sensu, 09 orientações de mestrado, 04 orientações e 04 coorientações de doutorado. Em 

andamento 04 orientações de mestrado, 02 coorientações de doutorado, 03 TCC de graduação e 

02 bolsas de Iniciação Científica (CNPq). 

 Em relação a publicação de produção bibliográfica conto com 163 artigos científicos 

publicados em periódicos qualificados e indexados, 01 livro organizado, 20 capítulos de livros, 15 

trabalhos completos em eventos científicos, 02 resumos expandidos, 96 resumos, 01 registro de 

patente de programa de computador, além de 03 artigos aceitos para publicação em 2021. 

 No INISA participei como membro de Comissões de Concurso para Seleção de Professor 

Substituto; Comissão de seleção de ingresso de alunos regulares e Comissão de credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento docente do PPGEnf; Comissão de Infraestrutura do INISA, 

além de comissões específicas para atividades dos cursos de graduação e pós-graduação. Também 

sou membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Enfermagem e 

gestor dos convênios da UFMS junto ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e 

Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP). 

 Dessa forma, ao citar as principais experiências profissionais acumuladas nas funções de 

Professor do Magistério Superior em atividades de gestão, ensino, pesquisa, extensão, inovação e 

empreendedorismo, coloco-me à disposição por me considerar preparado para assumir a direção 

do INISA com destaque para minha experiência de 19 anos na atuação do magistério superior, 

com atividades de coordenação de cursos de graduação e pós-graduação, experiência em 

atividades administrativas como organização de eventos, por contar com um bom relacionamento 

com todos os colegas de trabalho docentes, técnicos, estudantes e demais colaboradores. 



 

 

 Minha candidatura também se alicerça na possibilidade de colaborar com o atual cenário 

da Pandemia por Covid-19 enfrentada e que certamente poderei fortalecer nas ideias e 

práticas/ações a serem adotadas como forma de garantir a continuidade da formação de 

qualidade que a UFMS e o INISA oferecem, além de zelar pela vida das pessoas envolvidas, num 

contexto de diálogo e colaboração com o intuito de construção coletiva. 

 

3. Plano de Trabalho para Gestão 2021-2025 - Direção do INISA 

 O plano de trabalho ora proposto se apoia basicamente em três grandes aspectos, o 

primeiro num sentido de continuidade das atividades da gestão anterior no processo de criação de 

uma unidade setorial nova, iniciada com o processo de reestruturação da UFMS em 2017. Assim, 

abordará a criação e consolidação de um grupo de pessoas que trabalha na construção de uma 

identidade integrada, como propõe o próprio nome do Instituto.  

 O segundo aspecto remete ao crescimento do INISA em aspectos quantitativos e 

qualitativos, com a elaboração e aprimoramento dos indicadores de produção da unidade nas 

atividades de gestão, ensino, pesquisa, extensão, inovação, empreendedorismo e oferta de 

serviços à comunidade, de forma a se destacar dentro e fora da UFMS como uma unidade com 

índices elevados de qualidade na formação e produção do conhecimento. Hoje os cursos de 

graduação do INISA contam com excelentes avaliações realizadas pelo INEP/MEC, quando o curso 

de graduação em Fisioterapia obtém conceito 5 e o de graduação em Enfermagem conceito 4, o 

que já aponta para essa consolidação dos indicadores nacionais, com necessidade de projeção 

internacional. 

 Por último, a expansão das formações ofertadas pelo INISA, não no que trata da criação de 

novos cursos, mas sim da verticalização dos cursos existentes, com avanços na continuidade das 

formações propostas, com consolidação dos Programas de Pós-graduação e criação de outros 

níveis, com o doutoramento nas áreas de Ciências do Movimento, Enfermagem e Saúde da 

Família. 

 Para este plano, há de ser considerado o atual cenário gerado pela pandemia de Covid-19, 

que tocou e tem tocado diretamente e muito fortemente as propostas de formação, pois os cursos 

foram atingidos diretamente na qualidade de suas formações, com distanciamento das condições 

inicialmente previstas em seus projetos pedagógicos. Assim, cabe ressaltar minha preocupação e a 

atenção já determinada para propor soluções às adversidades encontradas para manutenção da 

excelência da formação existente, sempre em consonância com as diretrizes administrativas da 

instituição e da unidade. 



 

 

 Dessa forma, as ações desse plano de trabalho serão apresentadas em tópicos da seguinte 

forma: 

 

3.1 Ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo 

a) Atualizar o Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) do INISA junto aos docentes, técnicos e 

discentes, à luz do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFMS, com identificação das 

ações para melhoria dos indicadores de gestão, ensino, pesquisa, extensão, inovação e 

empreendedorismo. 

b) Aumentar as taxas de sucesso dos cursos de graduação e pós-graduação do INISA, a partir dos 

indicadores já levantados pela Avaliação Institucional, em trabalho conjunto às coordenações e 

corpo docente dos cursos. 

c) Elevar o Conceito Preliminar do Curso (CPC) do curso de Graduação de Enfermagem (4) e 

reforçar todo trabalho realizado pelo curso de Fisioterapia que atingiu o conceito máximo (5). 

d) Promover a integração necessária entre os três programas de pós-graduação com 

estabelecimento de um evento internacional anual promovido de forma integrada na unidade. 

e) Incentivar a formação e preparo do docente para atuação nos PPG do INISA, com atendimento 

prioritário àqueles que tenham intenção de inserção nos cursos de pós-graduação em relação a 

carga horária atribuída nos cursos da unidade e atendimento a demandas operacionais. 

f) Reduzir o número de evasões e de vagas ociosas por meio da divulgação da qualidade dos cursos 

do Instituto dentro e fora da UFMS. 

g) Criar uma identidade visual para o Instituto, que agregue os cursos e as pessoas que o constitui. 

h) Propor a implantação de processos de trabalho que favoreçam as atividades de ensino, com 

ampliação dos aspectos da pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo nas atividades dos 

docentes, técnicos, discentes e demais colaboradores. 

i) Instituir o Planejamento coletivo antecipado das atividades administrativas junto às 

coordenações e otimizar as ofertas entre os cursos da unidade com os demais da UFMS. 

j) Fortalecer a participação e atividades dos Colegiados de Cursos. 

l) Instituir a importância da captação de recursos nos editais internos da UFMS para atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e de agências externas de fomento de forma a qualificar as atividades 

relacionadas. 

m) Envolver os técnicos nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e 

empreendedorismo, junto as ações realizadas pelo instituto. 



 

 

n) Requerer a reposição das pessoas que trabalham no INISA quando da vacância e aposentadorias 

como garantia das atividades. 

o) Fortalecer os grupos de pesquisa e as ligas acadêmicas com incentivo às atividades para maior 

divulgação e envolvimento de docentes, discentes e técnicos. 

p) Elaborar estratégias para acompanhamento de egressos do INISA para identificação da inserção 

dos profissionais formados e espaços alcançados, como determinantes da inserção social da 

unidade e da UFMS. 

q) Investir nas ações de inovação para as atividades de gestão, ensino, pesquisa, extensão e 

empreendedorismo, de forma a permitir que mentes criativas promovam avanços nos modos 

operacionais que otimizem resultados positivos. 

r) Apoiar a implantação da Empresa Júnior de Enfermagem criada e em processo de estruturação. 

s) Apoiar as Atléticas do INISA, com divulgação dos cursos e inserção dos estudantes em atividades 

de formação. 

t) Propor a criação de um expediente integrado para os cursos de residência do INISA, a saber: 

Programa de Residência em Enfermagem, Área de Concentração: Enfermagem Obstétrica; 

Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Crítico (PREMUS-APC) e Residência 

Multiprofissional em Reabilitação Física, com ênfase nos cuidados em saúde da pessoa com 

deficiência. 

u) Intensificar a utilização da Clínica Escola Integrada (CEI) nas atividades de ensino, pesquisa, 

extensão, inovação e empreendedorismo dos cursos da unidade. 

v) Apoiar a gestão da CEI na ampliação das atividades e serviços oferecidos à população externa e 

comunidade universitária. 

x) Ampliar a atuação dos cursos do INISA dentro da CEI por meio dos projetos que poderão ser 

ofertados com a estrutura existente. 

z) Ampliar a relação institucional com as unidades de serviços de saúde conveniadas a todos os 

cursos do INISA com instituição de Comissão específica para tal atividade. 

 

3.2 Infraestrutura e equipamentos 

a) Levantar a demanda de equipamentos para a realização das atividades do INISA com busca de 

otimização dentro da UFMS para atendimento das necessidades. 

b) Pleitear a conclusão da reforma do INISA iniciada em 2019/2020, inclusive do anexo (Antigo 

DTA). 



 

 

c) Renomear a Comissão de Infraestrutura do instituto para elaboração de um plano de expansão 

com demarcação de área dentro da cidade universitária a ser destinada ao INISA. 

d) Incentivar a participação dos membros do instituto com submissão de projetos a editais de 

fomento para aquisição de equipamentos e infraestrutura. 

e) Estabelecer parcerias que favoreçam aumento da produção científica dos docentes, discentes e 

técnicos do instituto. 

f) Revisar processos e fluxos da Secretaria Acadêmica (SECAC), Secretaria de Apoio Pedagógico 

(SAP), Coordenação Administrativa (COAD) e Coordenação Acadêmica (COAC) para otimização do 

tempo e operacionalização das atividades. 

g) Adotar uma conduta de transparência de todas as ações com prestação de contas dos recursos 

recebidos e das tomadas de decisão. 

h) Realizar reuniões periódicas com todos os expedientes administrativos, CEI, Coordenações de 

Cursos e demais colaboradores. 

 

3.3 Valorização das pessoas, comunicação e visibilidade 

a) Apoiar e incentivar a capacitação dos colaboradores técnico-administrativos nos cursos da 

UFMS, com destaque para participação do edital Qualifica com vagas em cursos de mestrado e 

doutorado para servidores. 

b) Incentivar os afastamentos para capacitação com destaque para o estágio pós-doutoral dos 

professores dos programas de pós-graduação e doutoramento para aqueles docentes e técnicos 

que requerem nesse nível de formação. 

c) identificar as demandas para capacitação e treinamentos do corpo técnico do INISA junto ao 

programa de formação e capacitação do servidor da PROGEP/UFMS. 

d) Estabelecer um canal de comunicação efetivo entre todos os técnicos e a direção do instituto 

para planejamento e estabelecimento de ações assertivas na resolução de problemas e entraves 

das atividades da unidade. 

e) Atuar junto a Assessoria de Comunicação (ASCOM) da universidade para realização de 

campanha de divulgação específica dos cursos do instituto. 

f) Apoiar todos na execução de atividades específicas, com respeito as diferenças e atributos 

individuais, de forma a fortalecer a gestão, ensino, pesquisa, extensão, inovação e 

empreendedorismo. 

g) Valorizar as qualidades individuais e visões de mundo e universidade na criação de um 

ambiente de trabalho harmonioso em busca de um Instituto Integrado. 



 

 

 

4 Considerações finais 

 Por fim, vale ressaltar que as propostas apresentadas constituem intenções de atuação 

junto a direção do INISA e se indicado me comprometo a buscar alcançá-las em prol do instituto e 

não somente de um curso ou grupo de pessoas, por meio de um crescimento coletivo e 

participativo, para o qual conto com a colaboração e participação de todos que compõem o INISA. 

 

 Campo Grande/MS, 15 de março de 2021. 

           

                        
_________________________________                      
Prof. Dr. Marcos Antonio Ferreira Júnior 

Matrícula SIAPE 2352508 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


