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PERFIL 
Docente e Pesquisadora da UNIMONTES, atuante 
no cursos de graduação em  enfermagem e na pós- 
graduação stricto sensu nos cursos de Mestrado e 
Doutorado em Ciências da Saúde (PPGCS; Conceito 
6 CAPES). 
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PROFESSORA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PESQUISADORA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR: 

Faculdade de Enfermagem (UFJF) - 1997 

Graduação em Enfermagem 

Faculdade de Enfermagem (UFMG) - 1999 
Especialista em Enfermagem em Saúde Pública 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – 2010-2013 
Mestrado e Doutorado em Ciências 

Univesidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - 2014 
Pós-doutorado 

 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO: 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS (UNIMONTES), 
FACULDADES SANTO AGOSTINHO (FASA), FACULDADES UNIDAS 
DO NORTE DE MINAS GERAIS (FUNORTE), FACULDADES 
INTEGRADAS PITÁGORAS (FIPMOC): 

Com 24 anos de experiência profissional na UNIMONTES e outras instituições 

de ensino, sou docente  do Departamento de enfermagem. Na graduação, 

atuei em diversas disciplinas como saúde do adulto, gestão em 

enfermagem e controle de infecões em estalecimentos em saúde, dentre 

outras. No PPGCS, tenho atuado como docente e pesquisadora do 

programa, desde 2014. 

 

PROJETOS DE PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO: 

A maior parte dos projetos de pesquisas em atividade sob minha 

coordenação tem explorado o conhecimentos acerca da saúde coletiva, 

avalição dos serviços de saúde e saúde do trabalhador. Tenho atuado na 

área de concentração do programa: ii. saúde coletiva. Meus interesses 

investigativos na pesquisa em ciências da saúde se concentram nos 

estudos: i. Epidemiológicos que visam a identificação de fatores associados 

a saúde do trabalhador; ii. Inovações para a prática de cuidar em 

enfermagem e saúde; iii. Epidemiológicos acerca da saúde da população 

idosa, adulta e adolescente e iv. Avaliação dos ações e serviços de saúde 

de atenção básica, secundária e terciária.  
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