Diretório Acadêmico de Enfermagem IdentiDAde
O Diretório Acadêmico de Enfermagem IdentiDAde da Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco foi
fundado no ano de 1964. Infelizmente, este ano tem como marco o início da
ditadura militar no Brasil. Tal fato nos faz refletir sobre como as dificuldades
enfrentadas naquela época fizeram com que os estudantes de enfermagem fossem
motivados a organizar suas lutas através do Movimento Estudantil a partir da
construção de um Diretório Acadêmico. Foi a partir daí que uma incansável defesa
pela democracia, saúde, educação e, sobretudo, enfermagem se iniciou do
movimento estudantil de enfermagem na FENSG.
Ao longo dos seus 57 anos de existência, somam-se pilares de luta e
resistência em prol de uma educação pública de qualidade e de mais assistência
estudantil na Universidade de Pernambuco; defesa incansável da saúde pública,
gratuita e de qualidade, segundo os princípios descentralizados e horizontais do
SUS (a equidade, integralidade e universalidade); da enfermagem enquanto
profissão que reconhece seu papel social como agente combativo de todos os
determinantes e condicionantes que influenciam negativamente o processo de
saúde-doença da população brasileira e da luta de classes em prol da emancipação
das pessoas oprimidas pelos princípios que monetiza a vida e dão sustento às
injustiças sociais.
O IdentiDAde, ao longo de sua história, soma diversas conquistas que
facilitam a vida dos estudantes de enfermagem da FENSG ao curso de sua
graduação em níveis burocráticos, institucionais e sociais, como, por exemplo, a não
obrigatoriedade da vestimenta branca nos campos de prática da UPE defendida
pelo D.A. em Reunião de Pleno e aprovada neste, bem como a construção
horizontal do Conselho de Representantes de Turma, um espaço criado para
democratizar a voz do estudante e torná-la ainda mais efetiva na construção ativa
da FENSG/UPE. Junto ao Diretório Central dos Estudantes (DCE), o IdentiDAde
aborda pautas como bolsas de assistência estudantil, segurança do Campus Santo
Amaro, aumento do quadro de professores da UPE, luta por uma UPE pública,
gratuita e de qualidade com a Lei da Gratuidade assinada em 2020, a partir das
lutas estudantis e cumprimento integral no orçamento da universidade. Isso só é
possível porque compreendemos a importância do constante diálogo com toda a
comunidade acadêmica, sociedade civil e articulação com os Movimentos Sociais e
a rede do Movimento Estudantil.
Este Diretório Acadêmico representa os estudantes de enfermagem da
FENSG-UPE e, por saber a importância de se articular com os movimentos
estaduais e nacionais, atualmente compõe a Articulação Nacional da Executiva
Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEEnf) e a gestão do Comitê Estudantil
da Associação Brasileira de Enfermagem, seção Pernambuco (COEST ABEn-PE)..
Atualmente a gestão vigente do D.A. IdentiDAde é intitulada “O nosso pão de
cada luta” e começou sua jornada com 65 pessoas, trazendo contribuições
significativas para a história dessa entidade, apesar de estar enfrentando inúmeros

desafios em meio à pandemia da COVID-19. Esta gestão foi eleita em dezembro de
2019 e encontra-se prorrogada devido à pandemia supracitada. Durante estes 2
anos, o IdentiDAde lutou, juntamente ao DCE, pela garantia de acesso digital para
os discentes sem condições de estudarem remotamente, apresentou em Reunião
de Pleno 2 formulários sociodemográficos em momentos distintos da pandemia,
acerca das condições de enfrentamento ao ensino remoto com resultados
alarmantes e necessários para reajustes no sistema pedagógico implementado pelo
corpo docente; debateu a situação da remodelação das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Enfermagem (DCNs ENF) a nível local e nacional; ocupou os atos em
defesa da Enfermagem pelo PL 2564/20, que visa aprovar o piso salarial desta
categoria; organizou e remodelou os acolhimentos aos calouros de forma remota e
esteve presente nos espaços deliberativos da FENSG sempre pautando as
necessidades dos estudantes de enfermagem da FENSG-UPE.

