
 

 

 

 

Historia do DAAN 

Em 1977, com a primeira turma da Faculdade de Enfermagem surge o Diretório 

Acadêmico Anna Nery.  Criado por orientação e com o apoio do DCE. A 

primeira presidente foi Maria Leoni do Vale.  

A segunda “turma” (1978-81) formada com apoio de Maria Leoni organizou a 

primeira eleição do Diretório Acadêmico. Eram membros da chapa vencedora: 

Aurimar Demenech e Antônio Medeiros Nazário. O Diretório na época contava 

com o apoio das atuais professoras Marilu Soares e Sonia Meich. Segundo 

depoimento de Antônio Nazário, as principais atividades desenvolvidas pelo DA 

eram eventos (desfile de moda – boate Odonto, show do Belchior e modelos 

enfermeiras! 1º Encontro Gaúcho de Enfermagem, participação em Encontros 

Nacionais de Estudantes – Goiânia). Segundo Antônio, nessa época o DA 

encontrava-se bem estruturado, existiam atas e o grupo se envolvia com as 

atividades da Faculdade. 

A próxima gestão (1982-85) foi composta pelas atuais professoras Vanda 

Jardim e Celeste Pereira, mestranda Sônia e Eliedes, atual coordenadora da 

Atenção Básica do Município. Segundo as mesmas, tinham um bom vínculo 

com o Diretório acadêmico do Direito, sendo que algumas também integraram 

o Diretório Central dos Estudantes. Tinham um relacionamento conflituoso com 

a Direção do curso em função de algumas reivindicações do diretório, como por 

exemplo, adequação de campos de estágio. O grupo era ativo nas reuniões de 

colegiado e departamento. Inseridas num contexto de Ditadura participaram de 

greves da época, incluindo uma grande greve da comunidade que contou com 

docentes, técnicos administrativos e alunos. Deu continuidade à gestão, em 

1986, Denise Girardi. 



(1994 – 1996) “Ressaca do movimento Estudantil...” “Retomada”. Reativação 

do Diretório acadêmico, composto por três membros, incluindo Luisiana, da 3ª 

CRE, a qual mencionou um bom relacionamento com a Direção do curso, que 

foi relatada pelas gestões seguintes. 

Em 1997, até 2001, assumem o Diretório as atuais professoras Michele 

Mandagará de Oliveira e Valéria Coimbra, juntamente com Michele Mollon, 

Arnaldo, e Rebeca Castilhos, que por sua vez, integrou o DCE. Entre suas 

principais atividades estão a aquisição do CAPS como campo de estágio para 

substituição do Hospital Espírita de Pelotas (Hospital Psiquiátrico), e a 

manutenção da licenciatura no currículo da Enfermagem. Além disso, 

realizaram grandes Semanas Acadêmicas. 

No ano de 2002, o Diretório da Faculdade de Enfermagem teve como 

componentes o Sidnei Teixeira Junior e a Janaina Willhich, dentre outros. 

Nessa época, não houveram grandes problemas na faculdade, as atividades do 

DA concentravam-se em “trabalho interno” e o grande desafio foi manter o DA 

ativo, uma vez que havia uma desmotivação por parte dos estudantes 

Com isso, o diretório não possuía uma boa visibilidade por grande parte dos 

docentes, assim, com as eleições em 2005, assumem Potiguara, “Dolly” e 

Carol Kroning, entre outros. Que reassumiram as atividades junto ao 

departamento e colegiado, além de organizarem um grande encontro de 

Estudantes de Enfermagem (EGEEN). A mobilização dos estudantes com o 

evento cativou os estudantes e o corpo docente da faculdade na época.  

Em continuação, na eleição de 2006, integram o DA: Leo Jaime, David e 

Rafael. Em 2007 revitalizaram o espaço do diretório no Fragata com o lucro do 

EGEEN. Entretanto, devido (in)segurança apresentada pela estrutura do prédio 

da Faculdade, este foi interditado gerando uma mobilização dos estudantes em 

prol de um novo espaço para as atividades acadêmicas. Com isso, “Os alunos 

da FEO, com apoio da direção da escola e mais colaboradores foram as ruas 

denunciar aquela situação, com adesão maciça, em atividades pacíficas 

marcadas pelo bom humor associado a duras críticas à reitoria pela flagrante 

deficiência da estrutura física da universidade.” Leo Jaime. Apoiados pela 

imprensa e comunidade adquire-se um novo prédio denominado “Casa da XV”.  

Estes criaram ainda um jornal informativo que infelizmente não saiu da primeira 

edição, mas que merece ser lembrado. Publicação impressa com o objetivo de 

discutir demandas da faculdade de enfermagem, com espaço para humor e 

produções científicas, o “Nasogátrico: informações guela a baixo”. 

Motivados por toda essa mobilização, formou-se a nova gestão, representada 

por Guilherme Pinheiro, Karen e Uiasser, abandonados pelos antigos membros 

recém-formados. Então assumem em 2008 fazendo uma reformulação do DA, 

através da criação do Estatuto do DAAN, visto que o antigo, criado em 1982, 



havia sido extraviado, provavelmente em função da troca de prédio. Neste 

constava, a partir daí, a descentralização da liderança do DA, que passa a ser 

constituída por uma Coordenação Geral, composta por três membros. 

Participaram intensamente das atividades da Faculdade e na tentativa de 

promover a participação dos acadêmicos da FEn , criaram o Conselho de 

Representantes, composto por dois acadêmicos der cada semestre. Na gestão 

também criaram a COI, Comissão Organizadora Intersemestral da Semana 

Acadêmica, que nestes anos totalizou recordes de público. Esta gestão 

adquiriu uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, ativa até o presente 

momento. No final da gestão, houve a troca de prédios, passando da Casa da 

XV para o Campus Porto da Universidade, onde protestaram para adquirir o 

atual espaço do Diretório acadêmico. 

Em 2011 as eleições com a maior representatividade de votos dos acadêmicos. 

Diferentemente de muitos outros anos, houveram duas chapas na disputa. 

Foram desenvolvidos os projetos: Cine Reflexão, organização da 21ª Semana 

Acadêmica, DAAN Solidário, Blog (para maior contato entre os estudantes da 

FEn), FEn Pesquisa e Extensão, alem da aquisição de uma mesa de sinuca 

que fica disponível para os estudantes na sala do DAAN. 

Acreditamos que o Diretório Acadêmico, em especial o Anna Nery, é um 

espaço de muito aprendizado e de construção social, política e pessoal para o 

acadêmico. E entendemos ainda, que essa trajetória é fundamental para a 

motivação dos novos membros do DA e para a continuidade das ações nos 

diferentes seguimentos em que estamos presentes. 

 

O Diretório Acadêmico Anna Nery esta presente representando 

os Discentes nos seguintes conselhos: 

 Conselho Municipal de Saúde de Pelotas 

 Comitê de ética da Faculdade de Enfermagem – FEn UFPel 

 Comissão do Currículo da FEn UFPel 

 Conselho Departamental da FEn UFPel 

 Conselho de DAS 

 Colegiado da FEn 

 Departamento da FEn 

 

LINKS: 

https://www.facebook.com/daan.fen 

http://daan-fen.blogspot.com.br/ 

E-mail:daanfen@gmail.com  
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