
 

 

 

CANDIDATAS À DIRETORIA E VICE-DIRETORIA DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG – GESTÃO 2022-2026 

 

Resumos dos currículos 

 

Diretora: Profª Sônia Maria Soares 

 

 Professora Titular da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas 

Gerais (EEUFMG). Lotada no Departamento de Enfermagem Básica (ENB) da 

Escola de Enfermagem, desde 1980; 

 Graduada pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais em 

1977. Doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo (2000), com Bolsa Sandwich da Kellogg´s Foundation na University 

of California, San Francisco(1997-1998). Mestre em Enfermagem pela Escola de 

Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1987; 

 Pós-Doutorado no College of Nursing na New York University (2012-2013); 

 Docente do curso de graduação em Enfermagem. Disciplinas ministradas (1980-

2018): Enfermagem Médico-Cirúrgica; Fundamentação Básica de Enfermagem; 

Enfermagem Clínica e Cirúrgica; Enfermagem em Primeiros Socorros; Saúde do 

Adulto e do Idoso, Atenção à Saúde do Idoso e Estágio Curricular – ENF 001;  

 Docente do curso de pós-graduação em Enfermagem: Disciplinas ministradas 

(2006-2018): Metodologia do trabalho com grupos, Cuidado em Saúde e 

envelhecimento;  

 Orientação plena de mestrado e doutorado vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem desde 2004;  

 Vice-coordenadora do Colegiado de Pós-Graduação em Enfermagem (2010-2011); 

 Coordenação da Divisão de Pós-Graduação da Diretoria de Ensino, Pesquisa e 

Extensão do Hospital das Clínicas da UFMG (2000-2002);  

 

 

 

 



 Coordenação de cursos de especialização em diferentes áreas: Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (1990-1993) e Saúde da Família (2002-2004);  

 Membro titular e suplente da Câmara Departamental do ENB, Congregação da 

Escola de Enfermagem da UFMG, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e da 

Câmara de Pesquisa da UFMG, em diferentes períodos;  

 Membro efetivo do Conselho Municipal do Idoso, como representante titular da 

UFMG (2009-2011) e suplente (2015-2018) atuando como integrante da Comissão 

de Fundos;  

 Membro efetivo da Rede Del Adulto Mayor da América Latina/OMS a partir de 

2012;  

 Membro efetivo do Comitê de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (2002-2006);   

 Orientação de alunos de graduação e especialização de trabalhos de conclusão de 

curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família;  

 Participação como membro efetivo de bancas de promoção  da Classe de Professor 

Associado tanto na Escola de Enfermagem como na a Faculdade de Medicina 

(UFMG – 2011- 2017 ); 

 Participação como membro efetivo de bancas de seleção de mestrado e doutorado, 

concurso e processos seletivos e de bancas examinadoras em nível de mestrado e 

doutorado;   

 Líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cuidado e Desenvolvimento Humano 

registrado no Diretório  Grupos do CNPq (desde 2000);  

 Autora de artigos científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais e 

capítulos de livros; 

 Coordenação de diferentes projetos de pesquisa com financiamento da FAPEMIG e 

outras organizações com ênfase nas seguintes temáticas: Saúde do Adulto e do 

Idoso; Envelhecimento e qualidade de vida, Cuidado em saúde e na Enfermagem e 

Saúde da Família.  

 Coordenação de projetos de Extensão nas áreas de Saúde do Idoso;  

 Orientação de alunos bolsistas dos programas PBEXT, Bolsa FUMP, PIBIC e PIPA. 

 Consultora de revistas na área de Enfermagem e Informação em saúde. 

 Revisora de periódicos de enfermagem nacionais e internacionais;  

 Coordenação de projetos institucionais como o PRODEn (1990-1992); Pró-Saúde 

(2008-2012);  



 Coordenadora do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção 

e Enfrentamento do Novo Coronavírus no âmbito da Escola de Enfermagem, de 24 

de março de 2020 até o presente; 

 Presidente do Comitê Local de Avaliação de Desempenho 2021 da Escola de 

Enfermagem, março a agosto de 2021; 

 Coordenadora de três projetos (Ensino com interface na pesquisa e extensão) da 

Escola de Enfermagem, financiados ( resultando em um montante de 2, 5 milhões) 

pela Secretaria Estadual da Saúde MG. 

 Vice-Diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, gestão 2014-2018; 

 Diretora da Escola de Enfermagem da UFMG, gestão 2018 até o momento atual; 

 Membro do Conselho Universitário da UFMG, Conselho de Diretores, Conselho 

Diretor do Hospital das Clínicas da UFMG, Comissão do Campus Saúde, no período 

2014-2018 e 2018- até momento atual; 
 

Vice-Diretora: Profª Simone Cardoso Lisboa Pereira 

 

 Graduação em Nutrição pela Universidade Federal de Viçosa (1994), mestrado e 

doutorado em Microbiologia pela referida universidade (1997 e 2001, 

respectivamente).  

 Professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais- Curso de Nutrição, 

lotada no Departamento de Enfermagem Aplicada (ENA), 2008 a 2012 e no 

Departamento de Nutrição, desde 2013. Ambos departamentos da Escola de 

Enfermagem (EE).  

 Disciplinas lecionadas: Gestão em Produção de Refeições I e II, Estágio 

Supervisionado em Unidades Produtoras de Refeições, Estágio Supervisionado com 

Ênfase em área Específica (Alimentação Coletiva) Estágio Supervisionado em 

Internato Rural.  

 Coordenação e participação em projetos de pesquisa e extensão nas áreas de 

Alimentação Coletiva e Saúde Coletiva com as seguintes temáticas: Segurança 

Alimentar em Restaurantes Populares, Alimentação Escolar, Banco de Leite 

Humano e Ensino por investigação na educação básica.  

 Subchefe do Departamento ENA-EE-UFMG, no período de 19/09/2008 a 

04/08/2012. 

 Chefe do Departamento de Nutrição- EE-UFMG, de 14/05/2015 a10/10/2018. 

 Vice-diretora da Escola de Enfermagem, Gestão 2018-2022 

 Vice-presidente da Comissão do Campus Saúde, fevereiro de 2021 a outubro de 

2022. 



 Membro titular e suplente do Colegiado de Nutrição, Membro do núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Nutrição e Câmara do Departamento de Nutrição, em 

diferentes períodos. 

 Líder do Grupo de estudo, pesquisa e práticas em educação, alimentação e nutrição-

GEAN e do Grupo de pesquisa e estudo para monitoramento e avaliação de 

programas de segurança alimentar e nutricional - GEASAN 

 Professora permanente do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede 

Nacional (PROFBIO). 

 Orientação, nos últimos 4 anos, de 15 estudantes de mestrado (3 co-orientações) e  

15 estudantes de graduação (TCC, Iniciação científica- bolsistas e iniciação à 

extensão bolsistas e voluntários) 

 Coordenadora de dois projetos (Ensino com interface na pesquisa e extensão), da 

Escola de Enfermagem, financiados (R$ 255.000,00): Programa de Apoio a 

Projetos Estruturantes de Laboratórios para o Ensino de Graduação PALEG 2018 e 

PALEG 2021. 

 Coordenadora de três projetos (Ensino com interface na pesquisa e extensão) da 

Escola de Enfermagem, financiados (Cerca de 2, 5 milhões) pela Secretaria Estadual 

da Saúde MG. 

 Autora de 45 artigos científicos e três capítulos de livros. 

 Participação, nos últimos oito anos, de 50 bancas acadêmicas de pós-graduação e 17 

de graduação. 

 Participação, nos último oito anos, de 13 bancas administrativas respectivas à 

concurso público para professor (efetivo), estágio probatório e processos seletivos 

de mestrado. 

 Referência de Recursos Humanos da Escola de Enfermagem, de janeiro de 2020 a 

maio de 2021. 

 Membro do Comitê Permanente de Acompanhamento das Ações de Prevenção e 

Enfrentamento do Novo Coronavírus no âmbito da Escola de Enfermagem, de 24 de 

março de 2020 até o presente. 

 Coordenadora (presidente) da Comissão de Biossegurança no âmbito da Escola de 

Enfermagem da UFMG, de julho de 2020 a março de 2021. 

 

 Vice-presidente do Comitê Local de Avaliação de Desempenho 2021 da Escola de 

Enfermagem, março a agosto de 2021. 

 Membro da Comissão que revisou o Projeto de jornada especial de 30 horas da 

Escola de Enfermagem em 2019. 

 

 


