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COMUNICAÇÃO BREVE

BRIEF COMUNICATION  - COMUNICACIÓN BREVE

A Escola perde uma das professoras mais estimadas de seu corpo
social. Em nome deste Corpo Social homenageamos sua dileta aluna,
enfermeira, docente e amiga, a Professora Assistente e Mestre em
Enfermagem, Maria da Conceição Gonçalves. Ela era uma pessoa tímida
e valente, excepcional e ética, provida dos mais profundos sentimentos,
emoções e capacidade de doação à família, aos clientes, aos amigos, à
Escola e à Universidade. Além de tudo isto, Conceição tinha um

compromisso com sua profissão de fé, a Enfermagem, uma responsabilidade com a formação
de enfermeiras(os) de qualidade e uma inconformidade com a precarização da Universidade.
A inesquecível presença em sua passagem pela Universidade deixou junto aos professores,
funcionários e alunos e às autoridades desta Escola e de outras unidades da Universidade,
que a conheceram e admiraram, a certeza de que seu falecimento não ficará impune, tanto
quanto sua trajetória como enfermeira no Instituto de Doenças do Tórax (seu primeiro trabalho)
e no Hospital Clementino Fraga Filho (seu segundo trabalho).   Depois, já como professora do
Depar tamento de Enfermagem Materno-Infantil, desde 1985 foi membro da equipe de
coordenação da Câmara de Graduação do Conselho do Centro de Ciências da Saúde,  Diretora
Adjunta da Escola, atuou nas Pró-reitorias, principalmente a PR1, nas Reitoria, e Vice-reitoria,
foi Substituta Eventual do Coordenador do Curso de Graduação da Escola e em outros setores
da UFRJ.  Nosso lamento e sofrimento pela perda irreparável de Conceição,  é por quem em
sua trajetória soube conduzir-se em defesa da vida, amizade, sinceridade, solidariedade,
compromisso, disposição / disponibilidade, amor, presença e competência profissional. Como
participante da mudança do currículo da graduação da Escola, entre os anos 1978 e 1982,
ensinou em vários cenários de prática profissional e lutou veementemente por melhores
condições de ensino-aprendizagem. Com uma memória prodigiosa, Conceição lembrava dos
detalhes históricos e pitorescos de quase todas as situações vividas por ela na Escola e na
Universidade. Sua influência no ensino de graduação da Escola, muitas vezes invisível e silenciosa
e sem ocupar cargos, foi expressiva ao longo de diferentes períodos de coordenação. Tudo isto
foi construído por esta professora, pois ela conquistou um reconhecimento como “doutora em
solidariedade” no mundo da academia. Lembrar de sua vida profissional e suas realizações é
um reconhecimento obrigatório da Instituição, frente a nossa necessidade de manter viva a
sua lembrança e exemplo. Esta é a nossa homenagem “in memorian”, com eterna gratidão
por termos tido a oportunidade de conviver com uma pessoa rara e singular, cristã e cidadã.
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GOOD BYE TO OUR TEACHER:
LOST TO THE ANNA NERY SCHOOL OF NURSING /UFRJ

The School lost one of  the most esteem teachers of  its social body. In name of this Social Body we homage this dearest student,
nurse, professor and friend, the Teacher Assistant and Master in Nursing, Maria da Conceição Gonçalves. She was a shy and brave,
an exceptional and ethical person, provided with the deepest feelings, emotions and capacity of  donation to the family, to the
customers, to the friends, to the School and to the University. Beyond all this, Conceição had a commitment with her profession of
faith, the Nursing, a responsibility with the formation of  nurses of  quality and a nonconformity with the precariousity of  the
University. The unforgettable presence in her pass by the University left along to the professors, employees and students and to
the authorities of  this School and other units of  the University, that had known her and admired her, the certainty of  that her death
will not be unpunished and that her trajectory as nurse in the Institute of Illnesses of  the Thorax (her first work) and in the
Hospital Clementino Fraga Filho (her second work). Later, already as teacher of  the Department of  Maternal-Infantile Nursing,
since 1985 was member of the team of coordination of the Chamber of Graduation of the Center of Health Sciences Council,
Assistant Director of  the School, acted  in the Pro-rectory, mainly the PR1, in the Rectory and Vice-rectory, was Eventual
Substitute to the Coordinator of  the Course of  Graduation of  the School and in other sectors of  the UFRJ.  Our moan and suffering
for the irreparable loss of  Conceição are for who in her trajectory knew to conduct themselves in defense of the life, friendship,
sincerity, solidarity, commitment, disposal/availability, love, presence and professional ability. As participant of  the changes of  the
resume of  the graduation of  the School, between the years 1978 and 1982, she taught in some scenes of  professional practical
and vehemently fought for better conditions of  teach-learning. With a prodigious memory, Conceição always remembered the
historical and the colorful details of  almost every situations lived for her in the School and in the University. Her influence in the
education of graduation of the School, many times invisible and quiet and without occupying positions, was expressive throughout
different periods of coordination. All of  this was constructed by this teacher, therefore it conquered a recognition as “doctor in
solidarity” in the world of  the academy. To remember her professional life and her accomplishments is an obligator recognition of
the Institution, face to our necessity to keep alive her memory and example. This is our homage “in memorian”, with perpetual
gratitude for us had had the chance to coexist with a rare and singular, Christian person and citizen.

la Escuela pierde una de las profesoras más estimada por el Cuerpo Social. En nombre de este Cuerpo social prestamos homenaje
a su dilecta alumna, enfermera, docente y amiga, a la Profersora Asistente y  Maestra (Magister), Maria da Conceição Gonçalves.
Ella era una persona tímida y valente, excepcional y ética, proveída de los mas profundos sentimentos, emociones y capacidad de
donación a la família, a los clientes, a los amigos, a la Escuela y a la Universidad. Además de todo esto, Conceição tenia un
compromiso com su profesión de fé, la Enfermería, una responsabilidad com la formación de enfermeras(os) de calidad y una
inconformidad com el empobrecimiento de la universidad. La inesquecible presencia en su pasaje por la Universidad dejó junto
a los profesores, funcionarios, alumnos y a las autoridades de la universidad que la conocieran y admiraron, la cer teza de que su
fallecimiento nos es impune y que su trajectoria como enfermera en el Instituto de Enfermedades del Tórax (su primer trabajo)
y en el Hospital Clementino Fraga Filho (su segundo trabajo). Después, ya como profesora del Departamento de Enfermería
Materno-Infantil, desde 1985 fué miembro del Equipo de Coordinación de la Cámara de Graduación del Consejo del Centro de
Ciencias de la Salud, Directora Adjunta de la Escuela, en las Pró Rectorias, pricipalmente  PR1, en la Rectoria y Vice Rectoria, fué
Substituta Eventual del Coordinador del Curso de Graduación de la Escuela y en otros sectores de la UFRJ.   Nuestro lamento y
sufrimento por la pérdida irreparable de Conceição  es por quien en su trayectoria supo conduzirse en defensa de la vida, amistad,
sinceridad, solidariedad, compromiso, disposición/disponibilidad, amor, presencia y competencia profesional. Como participante
del cambio curricular del pregrado de la Escuela, en el período 1978 a 1982, enseñó  en varios escenarios de la práctica
profesional y luchó veementemente por mejores condiciones de enseñanza-apredizaje. Con una memoria prodigiosa, Conceição,
recordaba de los detalles historicos y pintorescos de casi todas las situaciones vividas  por ella en la Escuela, en la mayoría de las
vezes invisible y silenciosa y sin ocupar cargos, fué expresiva en las diferentes épocas de coordinación. Todo esto fué construído
por esta profesora, pues ella conquistó  un reconocimiento como “doctora de la solidariedad” en el mundo académico. Recordar
de su vida profesional y de sus realizaciones es un reconocimiento obligatorio de la Institución, frente a nuestra necesidad de
mantener viva su memoria y ejemplo. Esta es nuestra homenaje “ in memorian”, con eterna gratitud por la oportunidad de
convivir con una persona rara y singular, cristiana y ciudadana.
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