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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)
DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
I. APRESENTAÇÃO
1. DADOS INSTITUCIONAIS
1.1. Mantenedora
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
CNPJ: 06.099.229/0001-01
1.2. Mantida
End. Unidade I: Av. Jorge Amado, 780
Salvador/BA
Fone/Fax: (71) 3496-4050
End. Unidade II:
Salvador/BA

– Imbuí - CEP: 41720-040 –

Praça Conselheiro Almeida Couto, 374, Bairro Nazaré –

1.3. Histórico da Mantenedora
A Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo –
ASSUPERO, pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida Paulista,
nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto
registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e
Documentos de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no
CNPJ sob o nº 06.099.229/0001-01, era uma entidade mantenedora sem fins
lucrativos até o ano de 2017.
A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da
ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples
Limitada sob a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA.,
cuja ata encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital
sob nº 669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº
06.099.229/0001-01.
Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº
3523113603-9, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO
ENSINO SUPERIOR LTDA., permanecendo o mesmo CNPJ nº
06.099.229/0001-01.
Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de
mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no
cadastro do sistema e-MEC.

1.4. Histórica da Mantida
O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES, foi credenciado como
Centro Universitário de Salvador – CEUSA, ora denominado Centro
Universitário de Salvador – UNICEUSA, conforme Resolução CONSUNI nº
001 de 02/08/18, a qual alterou sua denominação, pela Portaria 1.430,
publicada no DOU em 10/11/17.
Com endereços de funcionamento na Av. Jorge Amado, 780, Bairro Boca
do Rio, na Praça Conselheiro Almeida Couto, 374, Bairro Nazaré, e na Av.
Otaviano Mangabeira, 6.929, Quadra 2, Lotes 1 e 2, Sala 202, Bairro Rosário,
em Salvador, Estado da Bahia, o UNICEUSA oferece os seguintes cursos:
Unidade I – Av. Jorge Amado, 780, Bairro Boca do Rio: Administração e
Comunicação Social, reconhecidos pela Portaria nº 270, publicada no DOU
em 04/04/17; Biomedicina, Educação Física (bacharelado) e Engenharia
Civil, autorizados pela Resolução CONSUNI nº 002 de 02/08/18; Ciências
Contábeis, reconhecido pela Portaria nº 432, publicada no DOU em 17/05/17;
Direito, reconhecido pela Portaria nº 430, publicada no DOU em 17/05/17;
Enfermagem, autorizado pela Portaria nº 360, publicada no DOU em 11/06/14;
Farmácia, autorizado pela Portaria nº 599, publicada no DOU em 30/10/14;
Fisioterapia, reconhecido pela Portaria nº 134, publicada no DOU em
02/03/18; Serviço Social, autorizado pela Portaria nº 362, publicada no DOU
em 03/07/14. Também são oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em
Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria nº 398, publicada no DOU em
01/06/15; Segurança no Trabalho, autorizado pela Resolução CONSUNI nº
002 de 02/08/18.
Unidade II – Praça Conselheiro Almeida Couto, 374, Bairro Nazaré: Cursos
Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e Processos
Gerenciais, reconhecidos pela Portaria nº 705, publicada no DOU em
19/12/13.
Na Av. Otaviano Mangabeira, 6.929, Quadra 2, Lotes 1 e 2, Sala 202, Bairro
Rosário, funciona a Clínica de Fisioterapia e Enfermagem, além do Núcleo de
Assistência Jurídica.
1.5. Inserção Regional da Instituição
O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Instituição, agregado ao
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), foi concebido mediante as
necessidades e demandas da região, de forma a fortalecer o desenvolvimento
e construir uma massa crítica de profissionais que promovam a
sustentabilidade local e sedimentem os fatores socioculturais e políticoeconômicos como valores fundamentais para o fortalecimento integrado da
cidade e das suas áreas de influência.

Os cursos e os programas oferecidos pelo UNICEUSA, mediante seus
projetos pedagógicos específicos, serão organizados de modo a propiciar aos
profissionais em formação conhecimentos e habilidades capazes de permitirlhes:


a apropriação de conhecimentos básicos relacionados às áreas que
serão objeto de sua atuação profissional, articulando teoria e prática
nas diferentes configurações que a práxis profissional venha a
assumir;



o desempenho de suas atividades com competência técnica e
compromisso social e político em seu contexto sociocultural de
atuação.

Ao definir a qualidade e a atualização da formação como objetivo central
da proposta para o ensino de graduação O UNICEUSA tem por finalidade a
construção de processo coletivo de articulação de ações voltadas para a
formação competente do profissional que pretende graduar. Nessa direção,
torna-se imprescindível a interação da IES com a comunidade e os segmentos
organizados da sociedade civil como expressão da qualidade social desejada
para o cidadão a ser formado como profissional.
A política definida pela Instituição para as questões sociais visa
promover ações que permitam melhorar a qualidade de vida da população da
região e modificações na educação e na cultura. A missão da Instituição inclui
preparação para a liderança e o acompanhamento de profundas e densas
mudanças induzidas pelo avanço tecnológico e pelas novas concepções de
vida dele emergentes.
O UNICEUSA tem o compromisso de cooperar com o processo de
desenvolvimento regional sustentável, uma vez que proporcionará aos seus
alunos instrumentos técnico-científicos relevantes em seus cursos, que são
úteis e básicos à elaboração de políticas públicas. A interação dos conteúdos
com aspectos inerentes às questões sociais, jurídicas e ambientais, exigidas no
mundo atual, possibilitará a formação de recursos humanos capazes de atuar
em prol do desenvolvimento social, cultural e econômico sustentado.
No âmbito administrativo, é preciso levar em conta as novas tecnologias
de gestão propostas, que têm como mote principal - além da utilização dos
modernos meios de comunicação para economizar etapas e fazer fluir mais
livremente o fluxo de processos organizacionais - a primazia do mérito e da
qualidade acadêmica, fatores indispensáveis para se alcançar os mais altos
níveis da inteligência criativa e a elaboração de novas metodologias para a
abordagem de problemas tangíveis e reais da sociedade organizada.

A estrutura que se pretende implantar nessa era informacional, com a
utilização dessas novas tecnologias gerenciais, abrirá espaços nos quais há
possibilidades concretas de libertação das grandes patologias organizacionais:
o normatismo, o burocratismo e o corporativismo, tão presentes na vida
acadêmica. Essas patologias cederão e tenderão a desaparecer diante dos
recursos das tecnologias virtuais, da flexibilidade orgânica e da
descentralização do poder.
O UNICEUSA possui uma política de expansão coerente com o atual
estágio e perspectivas de desenvolvimento da região de Salvador – BA e na
RMS (Região Metropolitana de Salvador).
Finalmente, resta afirmar que a Instituição adota políticas direcionadas
para o desenvolvimento de estudos de situações reais e específicas para a
melhor compreensão das condições de vida das comunidades abrangidas pela
ação do UNICEUSA.
Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e
desenvolver os conhecimentos e práticas necessárias para que os seus
egressos tenham condições de atuar com competência nas empresas que
escolherem em igualdade de condições com concorrentes de quaisquer
regiões.

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO
Denominação:
Turno
Funcionamento:
Carga Horária:

Curso de Enfermagem, Presencial
de Matutino e noturno
4.800 horas
Carga horária de Conteúdos Disciplinares: 3.740 horas
Atividades Complementares: 100 horas
Estágio Curricular e Estágio: 960 horas
Disciplinas Optativas:
• Libras: 20 horas
• Relações Etnico-raciais Afrodescendente: 20 horas
• Educação Ambiental: 20 horas
• Direitos Humanos: 20 horas
• Marketing Pessoal: 20 horas

Tempo de Integralização: Mínimo: 8 semestres (prerrogativa prevista no
inciso IV, artigo 2º, Resolução CNE/CES nº
04/2009)
Máximo: 12 semestres
Dimensionamento
Turmas:

das Amparada no disposto no artigo 53 da Lei nº
9.394/1996, a IES, por meio de seus colegiados
superiores, estabeleceu que os candidatos
classificados em processo seletivo e matriculados
serão divididos em grupos de 50 alunos.
Enquanto que, nas atividades práticas, os grupos
têm as dimensões recomendadas pelo professor,
com aprovação da Coordenação de Curso,
sempre respeitado o limite máximo de 25 alunos
por turma prática.
Seriado semestral
Regime de Matrícula:
Nome: Isabela Campos Sampaio
Coordenador do Curso:
E-mail: isabela.arigon@gmail.com
Titulação: Mestre
Regime de Trabalho: Integral

Base Legal:
O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem foi
concebido com base na Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional; na Resolução CNE/CES nº 3/2001, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Enfermagem, no
Parecer CNE/CES nº 213/2008, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração do curso de graduação em
Enfermagem e outros, na Resolução CNE/CES nº. 3/2007, que dispõe sobre
procedimentos relativos à hora-aula; com adequação de seus conteúdos
curriculares às exigências do Decreto n° 5.626/2005, que dispõe sobre a
Língua Brasileira de Sinais – Libras e adequação dos estágios à Lei
11.788/2008. A infra-estrutura institucional apresenta condições de acesso para
portadores de necessidades especiais, em observância ao Decreto nº.
5.296/2004. Considera, também, as recomendações da Associação Brasileira
de Enfermagem (ABEn), elaboradas a partir das discussões ocorridas nos
últimos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem

(SENADEn); as determinações da Lei do Exercício Profissional (Lei nº
7.498/86) e o Código de Ética (Resolução COFEn nº 311/2007) do Conselho
Federal de Enfermagem (COFEn).
Cabe destacar que foi publicada no DOU de 07/04/2009 a Resolução
CNE/CES nº 4/2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração do curso de graduação em Enfermagem,
na modalidade presencial, que fixa a carga horária mínima em 4.000 horas.
Outra publicação MEC que norteia este PPC, é a Portaria 1.428 de 28/12/2018,
que amplia de 20% para 40% o limite de disciplinas Ensino a Distância (EaD)
para cursos de graduação presencial, desde que também atendidos alguns
requisitos. Assim sendo, o UNICEUSA adequou a carga horária do seu curso
de Enfermagem às exigências legais vigentes.
DIMENSÃO 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1. CARACTERISTICAS DA INSTITUIÇÃO
1.1.1 Missão Institucional
O Centro Universitário de Salvador - UNICEUSA tem como missão
investir em um processo de ensino e aprendizagem que capacite os seus
egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho
e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar
conhecimentos em suas áreas atuação. Para alcançar esse objetivo, a
Instituição promove a educação superior integrando o ensino e a extensão,
visando à formação de sujeitos empreendedores e comprometidos com o
autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e econômica do
estado e da região.
Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a
qualidade do Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis,
comprometidos com o seu autodesenvolvimento e com o progresso da
sociedade. Para tanto, partilha dessa responsabilidade com os ingressos, os
egressos e com as organizações locais. Nesse sentido, a Instituição objetiva
ser locus de referência no estado, assumindo o compromisso institucional de

promover o desenvolvimento educacional da região e participar da inserção
dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, na interação
dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em
particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e futuros.
Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a
formação de sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, o
Centro Universitário de Salvador - UNICEUSA pretende produzi-lo
articulando o ensino com a extensão a partir da análise da realidade social,
econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e mais
profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar.
Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e
equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão
sistêmica do estudante.
Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger
uma série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe
de sua construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício
profissional na direção da resolução dos problemas locais e regionais.
Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade
de que, enquanto agência promotora de educação superior, deva ser
possuidora de uma política de graduação rigorosa, sólida e articulada
organicamente a um projeto de sociedade e de educação.
1.1.2 Estrutura Organizacional e Instâncias de Decisão
A estrutura organizacional do UNICEUSA está apoiada em órgãos
colegiados, executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos
organizam-se em dois níveis de decisão:
Administração Superior


Conselho Universitário (CONSUNI)



Reitoria

Administração Acadêmica


Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE)



Colegiados de Curso



Núcleo Docente Estruturante



Coordenadorias de curso

1.1.2.1. Organograma Institucional e Acadêmico
Institucional é apresentado na página seguinte.
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DIMENSÃO 2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA
_______________________________________________________________
2.1. Projeto Pedagógico do Curso
O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem do UNICEUSA é um
documento que fixa os objetivos e metas a serem alcançados durante o
processo de formação dos estudantes, em consonância com o planejamento
global e com as diretrizes e princípios, expressos no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Tem como finalidade principal dar conhecimento à comunidade
acadêmica dos pressupostos básicos, da organização e do funcionamento do
processo de formação do profissional enfermeiro no UNICEUSA. Desta forma,
o presente projeto favorece:


a uniformização dos conceitos entre professores, estudantes e
pessoal administrativo;



identificação de expectativas em relação à qualificação dos
recursos humanos;



a seleção da metodologia ensino/aprendizagem apropriadas;



o estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e
estudantes, visando ao aperfeiçoamento e a atualização contínua
do curso, e



a identificação de modelos para a avaliação dos estudantes, seja
ela classificatória e/ou formativa.

O presente projeto reflete os anseios de professores e estudantes, no
que tange às necessidades de elaborar estratégias que fundamentem e
orientem ações interdisciplinares e multiprofissionais, voltadas para o
desenvolvimento da autonomia profissional e para o agir e interagir, segundo a
realidade socioeconômica complexa e mutável, sobre a qual se procura intervir
positivamente.
O PPC de Enfermagem é fruto da gestão articulada da Coordenação
com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, contando com a
colaboração dos docentes. Foi elaborado adotando-se como referenciais o PPI,
o PDI, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Superior (Lei n° 9.394/96), as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem

(Resolução CNE/CES nº 3/2001), e demais normas legais que regem a oferta
da educação superior.
Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a
condução

das

atividades

acadêmicas

do

Curso

de

Graduação

em

Enfermagem, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua
vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, político,
econômico e cultural no qual está inserida.
Em vista da atual conjuntura globalizada e do rápido desenvolvimento
tecnológico, é fundamental a articulação entre a construção do conhecimento e
o exercício da prática técnico-científica incorporando sempre à formação do
futuro profissional valores humanísticos, de forma que o programa do curso
propicie a inserção do indivíduo na realidade atual, agindo, interagindo e
modificando positivamente o meio no qual ele se encontra. Dessa forma,
podemos considerar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
como componente essencial à formação crítica do cidadão e do futuro
enfermeiro.
Os desafios regionais e nacionais na área da saúde e o cenário mundial
altamente competitivo e complexo indicam a necessidade da formação de
enfermeiros qualificados, competentes e criativos para atuar nessa realidade.
Nesse contexto, o Projeto Pedagógico em questão foi desenvolvido
dentro de uma concepção voltada para a preparação de recursos humanos
com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, bem como o
conhecimento técnico-científico e o sócio-cultural, com autonomia intelectual. O
Discente deverá estar capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde
da população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da
realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para
a transformação da realidade em benefício da sociedade.
São princípios básicos do PPC:
 Ensino centrado no estudante, de forma a:
o incentivar uma sólida formação geral e o desenvolvimento da pessoa
humana, necessários para que o futuro graduado possa vir a superar
os desafios relacionados ao exercício profissional e à produção do
conhecimento;

o criar oportunidades para o envolvimento dos estudantes com as
disciplinas, tendo por base um projeto integrado e integrador que
permita o equilíbrio entre conhecimentos, competências, habilidades e
atitudes;
o estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva
autonomia intelectual e profissional, de forma que a aprendizagem
passe a ser vista como um processo contínuo;
o encorajar

o

reconhecimento

de

habilidades,

competências

e

conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar;
o fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em
atividades de extensão;
 Articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à
dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social do Instituto;
 Fornecer condições que possibilitem uma inserção ativa no mercado de
trabalho;
 Propiciar o reconhecimento das disciplinas e das atividades com
flexibilidade;
 Oferecer um currículo harmônico e equilibrado entre diferentes
disciplinas e atividades que o compõem;
 Garantir

uma

ação

articulada

e

cooperativa

dos

professores,

responsáveis pela efetivação deste Projeto Pedagógico;
 Incluir avaliações periódicas acerca do desenvolvimento das atividades
do processo ensino-aprendizagem.
A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem está
formulada para que o acadêmico, como agente do aprendizado, venha a
desenvolver um programa de estudos coerente, integrado e flexível, com sólida
formação básica, para que esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de
exercício profissional.
A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de
aprendizado é organizada de forma equilibrada entre os conteúdos, a fim de
criar oportunidades ao acadêmico para que adquira os conhecimentos

indispensáveis à sua formação. Entre os componentes curriculares há aqueles
que podem ser contabilizados como “Atividades Complementares”, pois
permitem ao estudante desenvolver, trabalhar vocações, interesses e
potenciais específicos individuais. Essas ações, entre outras, são identificadas
como monitorias, estágios extracurriculares, programas de extensão; estudos
complementares individuais e em grupo; participações em cursos, congressos,
simpósios, realizados na área específica de atuação, ou em áreas afins.
(Resolução CNE/ CES Nº 3 de 19/02/02, fundamentada no Parecer CES
1.300/2001, de 06/11/2001 e parecer 329/2004 do Conselho Nacional de
Educação). Lembramos que as Atividades Complementares servem a um
projeto cultural geral, que utiliza uma metodologia variada cuja finalidade é
romper

o

academismo

reinante.

Mais

do

que

extra-escolares

ou

complementares, devem ter um caráter essencial no projeto educativo.
2.1.1. Relevância Social do Curso
O ensino de Enfermagem no Brasil vem crescendo principalmente nas
regiões menos favorecidas do país, atualmente no Brasil há 538 cursos de
graduação em Enfermagem. Os desafios regionais e nacionais na área da
saúde e o cenário mundial altamente competitivo e complexo indicam a
necessidade da formação de enfermeiros qualificados, competentes e criativos
para atuar nessa realidade.
Em 2013, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) na
Área de Enfermagem contou com a participação de estudantes, com
predominância das Instituições Privadas de ensino, que concentraram 413
(76,8%) dos 538 cursos.
A região Sudeste foi a de maior representação, concentrando 201
cursos, ou 37,4% do total nacional. As regiões Nordeste e Sul tiveram
representação, respectivamente, de 27,7% e de 16,5% do total de cursos. A
região de menor representação foi a Norte, com 37 cursos ou 6,9% do total,
seguida pela região Centro-Oeste com 62 cursos (11,5%).
A proposta de implantação do Curso de Graduação em Enfermagem
está alinhada com os objetivos e metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº
10.172/2001) no que tange aos seguintes aspectos:
• Aumenta a oferta de vagas no ensino superior para estudantes na faixa

etária de 18 a 24 anos, residentes no Município, contribuindo para elevação da
taxa líquida de matriculas nesse nível de ensino;
• Contribui para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação
superior;
• Diversifica regionalmente o sistema superior de ensino, introduzindo um
curso de grande importância sócio-econômica.
O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Enfermagem do UNICEUSA é
um documento que fixa os objetivos e metas a serem alcançados durante o
processo de formação dos estudantes, em consonância com o planejamento
global e com as diretrizes e princípios, expressos no Projeto Pedagógico
Institucional (PPI) e no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Tem como finalidade principal dar conhecimento à comunidade
acadêmica dos pressupostos básicos, da organização e do funcionamento do
processo de formação do profissional enfermeiro no UNICEUSA. Desta forma,
o presente projeto favorecerá:


a uniformização dos conceitos entre professores, estudantes e
pessoal administrativo;



identificação de expectativas em relação à qualificação dos
recursos humanos;



a seleção da metodologia ensino/aprendizagem apropriadas;



o estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e
estudantes, visando ao aperfeiçoamento e a atualização contínua
do curso, e



a identificação de modelos para a avaliação dos estudantes, seja
ela classificatória e/ou formativa.

O presente projeto reflete os anseios de professores e estudantes, no
que tange às necessidades de elaborar estratégias que fundamentem e
orientem ações interdisciplinares e multiprofissionais, voltadas para o
desenvolvimento da autonomia profissional e para o agir e interagir, segundo a
realidade socioeconômica complexa e mutável, sobre a qual se procura intervir
positivamente.
O PPC de Enfermagem é fruto da gestão articulada da Coordenação, e,
do Colegiado com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, contando
com a colaboração dos docentes, dos discentes e de toda comunidade. Foi

elaborado adotando-se como referenciais o PPI, o PDI, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Superior (Lei n° 9.394/96), as Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº
3/2001), e demais normas legais que regem a oferta da educação superior.
Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a
condução

das

atividades

acadêmicas

do

Curso

de

Graduação

em

Enfermagem, sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua
vocação e objetivos, pela legislação vigente, e pelo contexto social, político,
econômico e cultural no qual está inserida.
Em vista da atual conjuntura globalizada e do rápido desenvolvimento
tecnológico, é fundamental a articulação entre a construção do conhecimento e
o exercício da prática técnico-científica incorporando sempre à formação do
futuro profissional valores humanísticos, de forma que o programa do curso
propicie a inserção do indivíduo na realidade atual, agindo, interagindo e
modificando positivamente o meio no qual ele se encontra. Dessa forma,
podemos considerar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão
como componente essencial à formação crítica do cidadão e do futuro
enfermeiro.
Nesse contexto, o PPC em questão foi desenvolvido dentro de uma
concepção voltada para a preparação de recursos humanos com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, bem como o conhecimento técnicocientífico e o sócio-cultural, com autonomia intelectual. O Discente deverá estar
capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde da população,
pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da realidade social,
cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a transformação
da realidade em benefício da sociedade.
São princípios básicos do PPC:
 Ensino centrado no estudante, de forma a:
o incentivar uma sólida formação geral e o desenvolvimento da pessoa
humana, necessários para que o futuro graduado possa vir a superar
os desafios relacionados ao exercício profissional e à produção do
conhecimento;
o criar oportunidades para o envolvimento dos estudantes com as
disciplinas, tendo por base um projeto integrado e integrador que

permita o equilíbrio entre conhecimentos, competências, habilidades e
atitudes;
o estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva
autonomia intelectual e profissional, de forma que a aprendizagem
passe a ser vista como um processo contínuo;
o encorajar

o

reconhecimento

de

habilidades,

competências

e

conhecimentos adquiridos fora do ambiente escolar;
o fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em
atividades de extensão;
 Articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à
dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social da Universidade;
 Fornecer condições que possibilitem uma inserção ativa no mercado de
trabalho;
 Propiciar o reconhecimento das disciplinas e das atividades com
flexibilidade;
 Oferecer um currículo harmônico e equilibrado entre diferentes
disciplinas e atividades que o compõem;
 Garantir

uma

ação

articulada

e

cooperativa

dos

professores,

responsáveis pela efetivação deste Projeto Pedagógico;
 Incluir avaliações periódicas acerca do desenvolvimento das atividades
do processo ensino-aprendizagem.
A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem está
formulada para que o acadêmico, como agente do aprendizado, venha a
desenvolver um programa de estudos coerente, integrado e flexível, com sólida
formação básica, para que esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de
exercício profissional.
A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de
aprendizado é organizada de forma equilibrada entre os conteúdos, a fim de
criar oportunidades ao acadêmico para que adquira os conhecimentos
indispensáveis à sua formação. Entre os componentes curriculares há aqueles
que podem ser contabilizados como “Atividades Complementares”, pois

permitem ao estudante desenvolver, trabalhar vocações, interesses e
potenciais específicos individuais. Essas ações, entre outras, são identificadas
como monitorias, estágios extracurriculares, programas de extensão; estudos
complementares individuais e em grupo; participações em cursos, congressos,
simpósios, realizados na área específica de atuação, ou em áreas afins.
(Resolução CNE/ CES Nº 3 de 19/02/02, fundamentada no Parecer CES
1.300/2001, de 06/11/2001 e parecer 329/2004 do Conselho Nacional de
Educação). Lembramos que as Atividades Complementares servem a um
projeto cultural geral, que utiliza uma metodologia variada cuja finalidade é
romper

o

academismo

reinante.

Mais

do

que

extra-escolares

ou

complementares, devem ter um caráter essencial no projeto educativo.
2.1.2. Demanda do Curso
O Curso de Graduação em Enfermagem do UNICEUSA procura estar
sempre engajado para manter um currículo adequado às mudanças pelas
quais a sociedade vem passando, sem, contudo deixar de priorizar a
assistência sistematizada de enfermagem ao indivíduo, família e grupos de
comunidade, por meio de ações integradas de promoção, proteção,
recuperação e reabilitação da saúde, nas diferentes fases do ciclo-vital e do
processo saúde-doença. Compreendendo-o como uma relação dinâmica,
determinada por múltiplos fatores e pelo contínuo agir do homem frente ao
universo físico, mental e social em que vive. Reconhece que a produção dos
serviços de saúde é também determinada pela formação em saúde,
procurando resgatar princípios de resolutividade, integralidade, e isonomia, no
atendimento à população, reafirmando assim, as proposições do Sistema Único
de Saúde (SUS).
Sendo assim, o Curso de Graduação em Enfermagem tem se empenhado
em manter o compromisso ético, filosófico, político-social e técnico-científico,
junto à sociedade, desde sua criação até o presente momento.
O campo de atuação do enfermeiro é amplo e diversificado, se
considerarmos a grande visão holística de “Saúde” e entendermos que a
conceituação atual não se resume somente a um discurso de conceitos
biológicos, mas também a multiplicidade de aspectos sociais, físicos e

psicológicos, que vêm ao encontro dos objetivos de promoção, proteção e
recuperação da saúde, atendendo às necessidades institucionais, legais e
comunitárias que possam dar condições do direito da população à saúde plena,
e propiciando ao SUS condições de ações para a descentralização de
atendimento às comunidades e a integração dessas nesse processo.
O mercado de trabalho do enfermeiro vem crescendo e atraindo jovens
para a profissão, tanto na área de prestação de serviços quanto na área
tecnológica, pela importância que a Enfermagem ganhou nesses últimos anos.
O enfermeiro está fixando-se cada vez mais na área de saúde, atendendo às
necessidades desta demanda em expansão. Ao enfermeiro compete, além das
atividades clínicas:
•

Pesquisa Científica Básica e Aplicada: planejar e executar pesquisa
científica básica e aplicada, na área de sua especialidade profissional;
Docência no ensino superior e no ensino técnico de enfermagem: atuar
em diferentes disciplinas da área de saúde, em instituições de ensino
públicas e/ou privadas, capacitando novos profissionais para o
desenvolvimento sócio-educacional e tecnológico do país;

•

Saúde

Ocupacional

dos

Ambulatórios

das

organizações

e,

principalmente, nas diversas modalidades de Instituições de Saúde
públicas e privadas, atuando na assistência, gerência e direção: atuar na
promoção da saúde, prevenção e controle de acidentes e doenças
laborais, realizando os cuidados de enfermagem no tratamento e
reabilitação dos trabalhadores. Além disso, poderá analisar a situação
do trabalho, sob a abordagem da ergonomia, morbi-mortalidade e riscos
ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores.
•

Saúde Pública: diretamente nas Unidades Básicas com equipes de
saúde coletiva, planejando, supervisionando e realizando controle sobre
programas de saúde ao adulto, mulher, homem, criança, idoso e família;

•

Vigilância Sanitária: supervisão, em equipes multiprofissionais, de
consultórios e clínicas de saúde;

•

Vigilância Epidemiológica: supervisão, em equipes multiprofissionais na
execução, no gerenciamento e no monitoramento das ações de
prevenção e controle de doenças e dos agravos à população;

•

Área Hospitalar: assistência aos clientes institucionalizados nos
diferentes setores em que estiverem em tratamento, fazendo-os
compreender a complexidade do atendimento e a necessidade do
aperfeiçoamento técnico-científico para a obtenção de uma assistência
qualificada.

2.1.3. Concepção do Curso
Em consonância com o PDI e o PPI, o Curso como foi concebido e
contempla a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva do profissional
de acordo com a orientação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino de Graduação em Enfermagem.
Desta

forma,

as

capacidades

compreendendo

as

dimensões

cognitivas, afetivas e psicomotoras serão estabelecidas nas diferentes
disciplinas constantes da estrutura curricular, procurando, com as interações
entre as disciplinas básicas, profissionalizantes e de ciências humanas,
envolver o corpo docente dentro de uma filosofia que contemple as diferentes
dimensões estabelecidas e que transmita a concepção formativa aos alunos
durante o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.
A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem da UNICEUSA
assegura:
. articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, garantindo um ensino
crítico, reflexivo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o
conhecimento produzido;
. inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma
integrada e interdisciplinar, relevantes à sua futura vida profissional;
. utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao
aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da
prática e do trabalho em equipe multiprofissional;
. visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;
garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade,
integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo;

. implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que
estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;
. definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer
e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender
a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer
que constitui atributos indispensáveis à formação do enfermeiro;
. realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a
discussão coletiva e as relações interpessoais;
. valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno
e no enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a
solidariedade.
2.1.4. Objetivos do Curso
2.1.4.1. Objetivos Gerais
Os objetivos gerais da estruturação e execução deste Projeto Pedagógico
são:
. Preparar profissionais éticos e competentes, capazes de contribuir para
o desenvolvimento da região e o bem-estar e qualidade de vida de seus
cidadãos;
. Conscientizar o aluno de sua responsabilidade social, na busca da
compreensão das reais necessidades e dos caminhos para a inclusão social
desenvolvendo atividades educacionais;
. Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo nas instâncias do sistema de
saúde;
. Estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso
apropriado,

eficácia

e

custo-efetividade,

da

força

de

trabalho,

de

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas;
. Manter a confidencialidade das informações a ele confiada, na interação
com outros profissionais de saúde e o público em geral;
. Estar apto a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o
bem estar da comunidade;

. Estar apto a fazer o gerenciamento e administração tanto da força de
trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma
que deve estar aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe
de saúde;
. Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto
na sua prática.
2.1.4.2. Objetivos Específicos:
Dentre os objetivos específicos destacamos que os alunos devem possuir
competências

técnico-científicas,

éticopolíticas,

sócio-educativas

contextualizadas em:
. Compreensão da natureza humana em suas dimensões, em suas expressões
e fases evolutivas;
. Integração da ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação
profissional;
. Estabelecimento de novas relações com o contexto social, reconhecendo a
estrutura e as formas de organização social, suas transformações e
expressões;
. Desenvolvimento na formação técnico-científica que confira qualidade ao
exercício profissional;
. Compreensão da política de saúde no contexto das políticas sociais,
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;
. Reconhecimento da saúde como direito e condições dignas de vida e atuação
na forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais
e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do
sistema;
. Atuação nos programas de assistência integral à saúde da criança, do
adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;
. Capacidade em diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicarse, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em
equipe e de enfrentar situações em constante mudança;
. Reconhecimento das relações de trabalho e sua influência na saúde;

. Responsabilidade no processo de formação de recursos humanos;
. Atenção às especificidades regionais de saúde através de intervenções
planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação
à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das
comunidades;
. Critério na relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na saúde;
. Reconhecimento como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
. Reconhecimento do compromisso ético, humanístico e social com o trabalho
multiprofissional em saúde.
2.1.5 Perfil do Egresso, Competências e Habilidades
Para atingir o perfil de egresso, o Curso de Graduação em Enfermagem
oferecido pelo UNICEUSA se caracteriza pelo compromisso de integrar o
ensino com a pesquisa e promover a extensão, visando à formação de sujeitos
autônomos, responsáveis e profissionalmente competentes para responder aos
desafios da realidade atual. Devem, ainda, ser capazes de atuar de forma
interdisciplinar fundamentada em princípios éticos e humanísticos em todos os
campos de trabalho.
Para tanto, prima pelo foco no mercado de trabalho e pela qualidade do
PPC, orientação que se espera atingir por meio da sinergia entre os seguintes
fatores:
•

a ação indissociável de reflexão entre teoria e prática profissional;

•

a concepção producente dos currículos;

•

a titulação, o regime de trabalho e a qualificação dos docentes;

•

a produção acadêmico-científica realizada por estudantes e professores;

•

o uso adequado da biblioteca como meio de aprendizagem e

•

a incorporação dos recursos da microinformática no processo de
formação.
O Curso de Graduação em Enfermagem do UNICEUSA, proporciona

sólida formação em todos os conteúdos curriculares, formando assim o
Enfermeiro generalista que atenderá a demanda profissional, segundo as
necessidades do País, preparando para o exercício nas áreas de Assistência,

Administração, Ensino e Pesquisa, no âmbito sócio-político e cultural, para a
satisfação das necessidades humanas básicas do individuo, família e
comunidade com intervenções sistematizadas de amplo alcance, nos níveis de
atenção primária, secundária e terciária nas diversas fases do ciclo evolutivo da
vida, respeitando os princípios éticos que norteiam a profissão.
Este perfil confere ao enfermeiro postura profissional transformadora em
qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde, atendendo aos
princípios

da

universalidade,

integralidade,

equidade,

solidariedade

e

hierarquização que norteiam o sistema de saúde vigente no país.
Profissionalismo, Humanismo e Competência são os atributos que hoje
devem caracterizar os profissionais que se dedicam à enfermagem e o
desenvolvimento de tais condições é um foco de preocupação.
O enfermeiro formado pelo UNICEUSA será um profissional preparado
para coordenar o processo de trabalho e a equipe de enfermagem, da qual
fazem parte, além dele próprio e os técnicos de enfermagem. Além disso, ele
será preparado para cuidar das pessoas por meio de intervenções de alcance
individual e coletivo, desenvolvidas em diferentes instituições de saúde (centros
de saúde, hospitais, ambulatórios), educacionais (escolas, creches), indústrias,
dentre outras, nas quais planeja, implementa e avalia os cuidados de
enfermagem e de saúde voltados aos diversos grupos etários (saúde do adulto,
da mulher, da criança, dos idosos, adolescentes) ou áreas de conhecimento
(saúde pública, saúde mental, médico-cirúrgica, administração, enfermagem
pediátrica, enfermagem obstétrica, dentre outras) em que o profissional pode
buscar pós-graduação, em nível de especialização. Outro aspecto pouco
divulgado quando se fala sobre o campo de atuação dos profissionais de
enfermagem é que também existe a possibilidade de atuar de forma autônoma,
através da organização de Centros de Atendimento de Enfermagem, realizando
atividades assistenciais e educativas domiciliares ou consultas de enfermagem.
É importante que o estudante graduado pelo UNICEUSA tenha afinidade
com as disciplinas da área biológica, como também com as da área de
humanas, sobretudo educação, antropologia, psicologia, economia, política,
sociologia, pois estas contribuem para uma maior e mais aprofundada
compreensão das questões relacionadas ao processo saúde-doença.

A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da
saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a
integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento. Esta
formação tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos, habilidades
e atitudes requeridos para a competência em:
· promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos
seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente
de transformação social;
· usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
· atuar nos diferentes cenários da prática profissional considerando os
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
· identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população,
seus condicionantes e determinantes;
· intervir no processo de saúde-doença responsabilizando-se pela qualidade da
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à
saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde,
na perspectiva da integralidade da assistência;
·

prestar

cuidados

de

enfermagem

compatíveis

com

as

diferentes

necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes
grupos da comunidade;
· compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de
enfermagem às diferentes demandas dos usuários;
· integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
· gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e
de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em
todos os âmbitos de atuação profissional;
· planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;
· planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde,
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos
processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento;
· desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;

· respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da
profissão;
· interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente
desse processo;
· utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
· participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema
de saúde;
· reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e
planejamento em saúde.
Com políticas articuladas de forma integrada com os documentos PPI e
PDI, além dos PPC’s dos seus cursos, a instituição pretende valorizar e
incentivar as políticas de acompanhamento dos seus egressos. Os veículos de
comunicação com os egressos visam a disponibilizar informações como cursos
de pós-graduação interinstitucional, cursos de extensão e eventos em geral.
Eventos realizados na IES são oferecidos aos egressos de reconhecimento às
suas conquistas profissionais e acadêmicas. Quando da realização destes
eventos, os egressos são convidados para ministrar depoimentos e oficinas
relacionadas à sua área de atuação.
Tendo como um de seus objetivos a consolidação de seus cursos, a
UNICEUSA tem a consciência da necessidade de não se descuidar das
tendências do mercado de trabalho e, em especial, das novas propostas para a
educação superior brasileira, em debate nacional. Para tal, uma efetiva
aproximação da Instituição com os seus egressos é de fundamental
importância. Também procura encaminhar informações profissionais às
empresas conveniadas.
Em relação aos egressos, além dos meios e mecanismos de
atendimento, orientação e suporte da UNICEUSA já citados, há, em particular,
o Instituto de Acompanhamento Profissional (IAP), que visa a:
• aproximar os egressos da instituição;
• abrir um canal efetivo para a participação de ex-alunos nos programas
de graduação, pós-graduação e extensão;
• fortalecer a educação continuada;

• estabelecer uma rede de contato para a colocação de profissionais no
mercado de trabalho, e
• fortalecer a relação instituto-setor empresarial e associações de
classe.
2.1.6. Estrutura Curricular
2.1.6.1. Eixos Norteadores
O PPC de Graduação em Enfermagem do UNICEUSA em conformidade
com as diretrizes do PPI e o PDI __ se caracteriza pelo compromisso de integrar
o ensino com a pesquisa e promover a extensão, visando à formação de
sujeitos autônomos, responsáveis e profissionalmente competentes para
responder aos desafios da realidade atual.
A estruturação didático-pedagógica do Curso de Enfermagem está
fundamentada nos propósitos éticos e políticos expressos em quesitos como
justiça, respeito mútuo, participação, diálogo, reflexão, responsabilidade,
solidariedade, dignidade humana, ética e respeito ao meio ambiente. A
formação do enfermeiro do UNICEUSA está norteada em promover o
aprimoramento

de

qualidades

de

cidadãos

íntegros

e

emancipados,

politicamente capazes de conduzir e posicionar-se diante de fatos, de forma
coerente diante de uma sociedade complexa, organizada e competitiva.
Todo o processo acadêmico está voltado para favorecer um ambiente
propício ao desenvolvimento harmonioso dos estudantes no que se refere aos
domínios cognitivos, afetivos, psicológicos, biológicos e sociais (formação
integral do estudante).
O Projeto Pedagógico estabelece um currículo integrado, centrado no
estudante, com pedagogia crítico-reflexiva na construção do conhecimento, de
forma que os graduandos possam atuar como excelentes profissionais no
mercado de trabalho, valorizando a dimensão humana, respeitando o
patrimônio ambiental e atuando como agente na promoção de ganhos para
sociedade.
O fundamento da proposta pedagógica do curso está na construção e
reconstrução de conhecimentos que possibilitam ao egresso o exercício de sua

profissão. Isto é favorecido com a aplicação de conhecimentos e técnicas de
natureza física, química e biológica, levando em consideração os preceitos
econômicos, sociais e ambientais. O envolvimento dos estudantes com as
disciplinas permite o equilíbrio entre o conhecimento, às habilidades e as
atitudes, caracterizados pelo aprender, conhecer, e fazer. Os professores
exercem o papel de catalisador (mediador) do processo de interação que
ocorre entre o sujeito da aprendizagem (o estudante) e o objeto de
conhecimento. A aprendizagem é tratada como um processo contínuo e
vinculado à realidade social.
Assim sendo, a ação pedagógica está baseada em princípios
educacionais que propõem a formação crítica e construtiva, a preparação
técnico-científica, a autonomia intelectual e a postura ética e profissional, sendo
assegurada pelo ensino interdisciplinar. Este, por sua vez, deve estar voltado
para: a construção da autonomia intelectual do estudante; a organização global
do conhecimento; a metodologia baseada em problemas; a interação do
estudante com o objeto de estudo; as oportunidades diversificadas de
aprendizagem; a contextualização das atividades de ensino; a pesquisa e
extensão.
O UNICEUSA está comprometida com a qualidade da formação
intelectual de seus estudantes, com a qualidade da sua produção científica,
artística, filosófica e tecnológica e, principalmente, com o atendimento às
necessidades, aos anseios e às expectativas da sociedade, formando
profissionais técnicos e politicamente competentes e éticos, buscando
desenvolver

soluções

para

problemas

locais,

regionais,

nacionais

e

internacionais.
2.1.6.2. Matriz Curricular
A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem foi formulada
para que o acadêmico como agente do aprendizado venha a desenvolver um
programa de estudos coerente, integrado e flexível, com sólida formação
básica, para que esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas
transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de
exercício profissional.

A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de
aprendizado é organizada de forma equilibrada entre as disciplinas para
oportunizar ao acadêmico a aquisição dos conhecimentos indispensáveis à sua
formação. Dentre os conteúdos há os que podem ser contabilizados como
“Atividades Complementares”, que inclui monitorias, estágios extracurriculares,
programas de extensão, estudos complementares individuais e em grupo,
participação em cursos, congressos, simpósios, realizados em outras áreas
afins, dentre outros.
Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da
educação superior, com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a
partir da divulgação dos resultados do ENADE 2006, a IES vem mobilizando a
inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da
Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua
metodologia de ensino e sua proposta didático-pedagógica.
Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de
graduação, por meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das
avaliações internas, produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo
INEP, SESu, SETEC e SEED.
Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos
pedagógicos dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES
nos. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a
primeira e a última fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda
determinando que a carga horária dos cursos deva ser contabilizada em horas.
Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de
introduzir no currículo dos cursos de graduação, atividades obrigatórias
diferenciadas que contribuam para o desenvolvimento de competências e
habilidades interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos
Disciplinares (ED), as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) e a oferta de
educação à distância.
Os ED são atividades de caráter obrigatório nos cursos de graduação do
UNICEUSA, funcionando como um eixo estruturante de formação inter e
multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. São objetivos dos
ED:

a. prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas
para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua
área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à
medida que ele progride em sua formação.
b. ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos
sobre os conteúdos curriculares de formação geral;
c. suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio;
d. proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões
entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real.
Nos

ED

são

utilizadas

resoluções

sistemáticas

de

exercícios,

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com os
docentes do curso, como indutor do desenvolvimento das competências e
habilidades para lidar com situações-problemas típicos da sua área de
formação. Os exercícios abordam conteúdos de formação específica de cunho
interdisciplinar, envolvendo os campos do saber afins da área de formação
específica do curso: Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária, Políticas de
Saúde, Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem, Propedêutica e
Processo de Cuidar na Saúde do Adulto, Propedêutica e Processo de Cuidar
na Saúde da Mulher, Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da
Crianaça e do Adolescente e Estágio Curricular.
As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação,
supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes, estão
vinculadas as seguintes disciplinas oferecidas ao longo dos 8 (oito) semestres
letivos: Práticas Educativas em Saúde, Nutrição aplicada a Enfermagem,
Suporte Básico de Vida, Biossegurança e Ergonomia, Enfermagem da Família,
Prática Clínica no Processo de Cuidar da Saúde do Adulto, Prática Clínica no
Processo de Cuidar da Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente, Projeto
Técnico-científico Interdisciplinar e Produção Técnico-científica Interdisciplinar.
Trata-se de estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo,
desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo,
oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de
trabalhos acadêmicos, dentre outros.

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, o
UNICEUSA incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das
relações étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem
respeito aos afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade.
Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem
como de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar
objetivos comuns que garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de
valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas,
europeias e asiáticas, preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e
valorização de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.
O UNICEUSA promove na sua Matriz Curricular a integração da
educação ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e
permanente, nas disciplinas Ciências Sociais, Práticas Educativas em Saúde,
Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária e principalmente nas Atividades
Práticas Supervisionadas, Estudos Disciplinares e Atividades Complementares.
Os princípios básicos da educação ambiental são: o enfoque humanista,
holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em sua
totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o
socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo
de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e
transdisciplinariedade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo
educativo; a permanente avaliação crítica do processo educativo; a abordagem
articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; o
reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural.
Os

objetivos

fundamentais

da

educação

ambiental

são:

o

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; a garantia
de democratização das informações ambientais; o estímulo e o fortalecimento
de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; o incentivo
à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação
do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade

ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; o estímulo à
cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis micro e
macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; o fomento e o
fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; o fortalecimento da
cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos
para o futuro da humanidade.
A carga horária do curso e do tempo de integralização cumpre
esclarecer que o PPC do Curso Graduação em Enfermagem foi alterado com
o intuito de adequar-se à Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009,
que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à
integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências
Biológicas,

Educação

Física,

Enfermagem,

Farmácia,

Fisioterapia,

Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade
presencial. De acordo com essa Resolução, os Cursos de Graduação em
Enfermagem devem ter carga horária mínima de 4.000 horas.
A respeito do tempo de integralização curricular, bem como sua duração,
o artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 04/2009 estabelece o seguinte:
“Art. 2º. As Instituições de Educação Superior, para o atendimento ao
art. 1º, deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular
por curso, bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações:
I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por
sistema de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos
fixados na Lei nº 9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200
(duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo;
II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total
curricular, contabilizada em horas (60 minutos), passando a constar do
respectivo Projeto Pedagógico;
III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base
na carga horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do
curso, observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários
apresentados no Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma:
a) Grupo de CHM de 2.400h:

Limite mínimo para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos.
b) Grupo de CHM de 2.700h:
Limite mínimo para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro)
anos.
c) Grupo de CHM entre 3.000h e 3.200h:
Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos.
d) Grupo de CHM entre 3.600h e 4.000h:
Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos.
e) Grupo de CHM de 7.200h:
Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos.
IV – a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados
nesta Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico
justifique sua adequação.
Como visto de acordo com o artigo 2º da Resolução CNE/CES nº
04/2009 e considerando que a carga horária mínima dos Cursos de Graduação
em Enfermagem é de 4.000 horas, estes se enquadram no Grupo de CHM
entre 3.600 e 4.000 horas, com limite mínimo para integralização de 05 (cinco)
anos.
Cabe destacar-se que a própria Resolução CNE/CES nº 04/2009, no
inciso IV do artigo 2º possibilita às instituições de ensino superior praticar uma
integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados na
Resolução CNE/CES nº 04/2009, desde que o Projeto Pedagógico do Curso
justifique sua adequação.
Assim, o UNICEUSA, apoiado no inciso IV do artigo 2º da Resolução
CNE/CES nº 04/2009, ao proceder à reformulação do PPC do Curso
Graduação em Enfermagem, manteve como tempo mínimo para integralização
curricular do Curso de Graduação em Enfermagem o prazo de 8 (oito)
semestres.
No PPC do Curso Graduação em Enfermagem a opção pelo prazo de 8
(oito) semestres é justificada da seguinte forma:
As Resoluções CNE/CES no. 2/2007 e no. 4/2009 estabelecem que a
carga horária total mínima de diversos cursos da área da Saúde deve ser de
4.000 horas, a serem integralizadas em cinco anos, ressalvando-se o disposto
no inciso IV, do Art. 2o de ambas as resoluções citadas.

O que aqui se pretende é demonstrar que proposta curricular contida
nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da área Saúde, ministrado
pelo UNICEUSA, reúne as condições acadêmicas e operacionais que
possibilitam a oferta desses cursos, com a carga horária total de 4.800 horas,
integralizadas num prazo mínimo de quatro anos, sem prejuízo do cumprimento
irrestrito da normativa legal vigente, em especial, das Diretrizes Curriculares
Nacionais.
A fim de justificar essa adequação, inclui-se nos Projetos Pedagógicos
dos cursos do UNICEUSA em que ocorre essa redução do tempo mínimo de
integralização as seguintes considerações:
1.

em qualquer dos turnos de funcionamento dos cursos em questão,

conforme consta no Manual de informações Acadêmicas e calendários
escolares fornecidos aos Alunos, as atividades acadêmicas diárias estão
distribuídas de maneira a contemplar toda a carga horária.
2. de acordo com o Manual de informações Acadêmicas e calendários
escolares do UNICEUSA, as atividades nele previstas ocupam cinco dias por
semana (de segunda a sexta), podendo ser utilizado o sábado quando
necessário;
3.

cada período letivo (semestre) é constituído de vinte (20) ou vinte

duas (22) semanas, dependendo do curso;
Além disso, há que se observar que pelo fato desses cursos serem
reconhecidos pelo Ministério da Educação, é facultado ao UNICEUSA ministrar
até 20% dessas cargas horárias, na modalidade a distância, ao abrigo da
Portaria MEC n. 4.054/2004.
Com esse entendimento foi possível elaborar para esses cursos, uma
matriz curricular na qual verificar-se que o planejamento das atividades
acadêmicas em cada período (semestre) observa a carga horária semestral
média de 500 horas, excetuando-se aqueles casos em que os alunos realizam
o estágio curricular obrigatório, quando a carga horária semestral supera a
média estabelecida, uma vez que o estágio é realizado fora da sala de aula, em
horário de livre escolha do aluno, respeitada a legislação específica sobre a
matéria.
Dessa forma, considerando a justificativa apresentada que explicita o
horário de funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem, a

integralização do curso em 8 (oito) semestres atende ao disposto na legislação
específica, ou seja, à Resolução CNE/CES nº 04/2009. Os componentes
curriculares do PPC primam não só pelo ensino de conteúdos, mas também
pelo desenvolvimento de competências e habilidades na formação do
profissional, dando condições para o exercício pleno da cidadania, pautado em
princípio éticos, com capacidade crítico-reflexiva, sobre a realidade econômica,
política, social e cultural.
Sendo assim, o PPC foi construído de forma permanente, avaliando
constante e periodicamente as atividades realizadas, constituindo novos
desafios para o Corpo Docente e Coordenação do Curso.
Nesta perspectiva, novos projetos de ações e os componentes
curriculares que integram o plano curricular, devem ser implementados, após
criteriosas análises e discussões em conjunto, para que se possa fomentar o
grau de qualidade do Ensino desejado pelo UNICEUSA. Torna-se visível, pois,
nas projeções feitas pelo corpo docente do Curso de Graduação em
Enfermagem, a preocupação colegiada com um ensino atualizado, em
conformidade com as novas tendências educacionais, segundo as novas
Diretrizes Curriculares.
A proposta didático-pedagógica está pautada na distribuição Modular
dos conteúdos pertinentes à formação profissional. A conformação Modular é
constituída de acordo com os seguintes critérios: os Módulos são compostos
por disciplinas agrupadas de acordo com a natureza do conhecimento bem
como com suas relações interdisciplinares.
Nessa perspectiva, os Módulos recebem denominações que os
caracterizam de acordo com os Conteúdos Essenciais explicitados nas
Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Enfermagem, Parecer
CNE/CES 1.133/2001 e Resolução CNE/CES 7/2001.
A Formação do Bacharel em Enfermagem será efetivada após a
conclusão de todos os Módulos, num total de três: Básico, Social e Ético;
Técnico-Científico e Pré-Clínico e Clínico Preventivo e Terapêutico.
Cumpridas as exigências regimentais e sendo considerado aprovado
nas disciplinas, o aluno será avaliado ao finalizar o seu curso por meio do
Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar e Produção Técnico-Científica
Interdisciplinar, que são apresentados e divulgados em eventos internos, Anais

de Atividades científicas e encaminhados à biblioteca como parte do acervo e
consulta.

MATRIZ CURRICULAR

Carga
Horaria

Aulas
Semana

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

PSICO APLIC A ENFERM

30

1,5

1,5

0

45A9

SUPORTE BASICO DE VIDA

30

1,5

1,5

0

1

46A1

FUNDAMENTOS HIST DE ENFERMAGEM

30

1,5

1,5

0

1

46A2

NUTRICAO APLIC A ENFERMAGEM

30

1,5

1,5

0

1

47A4

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

100

5

0

5

1

515S

SAUDE AMB / VIGIL SANITARIA

60

3

3

0

1

925U

ESTUDOS DISCIPLINARES

40

2

0

2

1

D277

INTERPRETACAO E PROD TEXTOS (EaD)

30

1,5

1,5

0

1

J13A

POLIT DE SAUDE

30

1,5

1,5

0

1

J14A

BIOSSEGURANCA E ERGONOMIA

30

1,5

1,5

0

1

J482

PRAT EDUCATIVAS EM SAUDE

60

3

3

0

1

J651

BIO HIST EMBRIO

60

3

3

0

Série

Disc

1

358Z

1

Disciplina

Total

530

2

146V

ESTUDOS DISCIPLINARES

40

2

0

2

2

339Z

PREV CONT INFEC INST SAU

30

1,5

1,5

0

2

359Z

ETIC ENFER EXERC PROF

30

1,5

1,5

0

2

421Z

GERENC PESS SERV AREA SAUD

30

1,5

1,5

0

2

44A9

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

100

5

0

5

2

46A3

ANATOMIA

60

3

1,5

1,5

2

D253

COMUNICACAO E EXPRESSAO (EaD)

30

1,5

1,5

0

2

J15A

BIO APLIC A SAUD

30

1,5

1,5

0

2

J19A

BIOQUIMICA

60

3

3

0

2

J413

FISIOLOGIA

60

3

3

0

2

J674

MICRO IMUNO PARASITO

60

3

3

0

60

3

3

0

100

5

0

5

Total

530

3

281Z

BASES DIAGNOSTICAS

3

45A1

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

3

46A5

MET REPR ART HOSP

30

1,5

1,5

0

3

46A6

ANATOMIA DOS SISTEMAS

60

3

1,5

1,5

3

46A7

AVAL CLINICA/PSICO EM ENFERMAG

90

4,5

1,5

3

3

748V

ESTUDOS DISCIPLINARES

40

2

0

2

3

D267

HOMEM E SOCIEDADE (EaD)

30

1,5

1,5

0

3

J472

EPIDEMIOLOGIA

60

3

3

0

3

J605

FISIOLOGIA DO SIST REGULADOR

60

3

3

0

Total

530

4

389Z

POL ATEN SAU ADUL

30

1,5

1,5

0

4

399Z

PROP PROC CUIDAR SAUDE DO ADUL

90

4,5

1,5

3

4

411Z

ENFERMAGEM DO IDOSO

30

1,5

1,5

0

4

431Z

CUID PES FAM SAU MEN PSIQ

30

1,5

1,5

0

4

45A2

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

100

5

0

5

4

46A8

ENFERM EM CENTRO CIRURGICO

60

3

3

0

4

788V

ESTUDOS DISCIPLINARES

40

2

0

2

4

D243

CIENCIAS SOCIAIS (EaD)

30

1,5

1,5

0

4

J615

FARMACOLOGIA

60

3

3

0

4

J625

PATOLOGIA DOS SISTEMAS

60

3

3

0

DISCIPLINA OPTATIVA (EaD)

20

1

1

0

40

2

0

2

100

5

0

5

4,5

1,5

3

4

Total

550

5

412Z

ESTUDOS DISCIPLINARES

5

45A3

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

5

461Z

PROP PROC CUIDAR SAUDE MULHER

90

5

46A9

FARMAC APLIC ENFER

60

3

3

0

5

471Z

PRAT CLIN PROC CUIDAR SAUDE AD

90

4,5

1,5

3

5

481Z

POL ATEN SAU MULH

60

3

3

0

5

991N

ENFERMAGEM DA FAMILIA

60

3

3

0

D194

METOD DO TRABALHO ACADEMICO
(EaD)

30

1,5

1,5

0

5

Total

530

6

432Z

POL AT SAU CRIAN ADOL

60

3

3

0

6

442Z

PROP PROC CUI SAU CRI ADOLEC

90

4,5

1,5

3

6

452Z

PRAT CLIN PROC CUI MUL CRI/ADO

90

4,5

1,5

3

6

45A4

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

100

5

0

5

6

47A1

ATENC SAUDE PESS/FAM SIT RISCO

90

4,5

4,5

0

6

749V

ESTUDOS DISCIPLINARES

40

2

0

2

6

96A7

ENFERMAGEM INTERDISCIPLINAR

30

1,5

1,5

0

6

D105

METODOS DE PESQUISA (EaD)

30

1,5

1,5

0

0

5

Total

530
100

5

7

45A5

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

7

45A7

ESTUDOS DISCIPLINARES

50

2,5

0

2,5

7

47A2

AUDIT/SIST CERT QUAL INST SAUD

30

1,5

1,5

0

7

47A3

PRATICA GERENC EM SAUD COLETIV

30

1,5

1,5

0

7

492Z

PROJ TEC CIENT INTERDISCIPL

30

1,5

0

1,5

7

681Y

ESTAGIO CURRICULAR

480

24

4

20

7

96A8

ENFERMAGEM INTEGRADA

30

1,5

1,5

0

1,5

0

1,5

Total

750

8

413Z

PROD TEC CIEN INTERDISCIPL

8

45A6

ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS

100

5

0

5

8

45A8

ESTUDOS DISCIPLINARES

50

2,5

0

2,5

8

536Y

TOP DE ATUACAO PROFISS - EN

30

1,5

1,5

0

8

691Y

ESTAGIO CURRICULAR

480

24

4

20

8

723Q

PRATICA GERENCIAL SAUDE HOSPIT

60

3

3

0

8

998N

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

100

5

0

5

Total

850

Total no curso

30

4800

São ofertadas quatro disciplinas optativas na modalidade Ensino a
Distância (EaD) no 4 semestre do curso, sendo que, o aluno opta por cursar
uma delas, conforme quadro a seguir:
Carga
Horária

Aulas
Semana

Aulas
Teóricas

Aulas
Práticas

20

1

1

0

REL ETNICO-RAC/AFRODESC

20

1

1

0

MARKETING PESSOAL

20

1

1

0

DIREITOS HUMANOS

20

1

1

0

Série

Cód

Disciplina optativa

4

D201

LIBRAS

4

D703

4

D842

4

D971

Em atendimento a Portaria MEC nº 1.428 de 28/12/2018, que estende a
oferta de disciplinas com metodologia a distância em cursos de graduação
presencial para 40% desde que cumpridas algumas condições como índices de
avaliação institucional e de cursos, as quais a UNICEUSA se enquadra.
A matriz satisfaz as necessidades decorrentes da reestruturação de toda
a UNICEUSA, na busca de maior integração dos cursos e da implantação de
um conceito multidisciplinar que objetiva a uma formação mais ampla e
multifacetada dos futuros profissionais. Assim, associaram-se aspectos
técnicos, instrumentais e humanísticos das diversas áreas do conhecimento
contempladas pela Instituição, no objetivo de formar um profissional com
conhecimento pluralista, além do específico de sua área.
Neste intuito, foram introduzidas disciplinas comuns a todos os cursos da
Universidade, na modalidade em EaD: Interpretação e Produção de Textos,
Homem

e

Sociedade,

Ciências

Sociais,

Comunicação

e

Expressão,

Metodologia do Trabalho Acadêmico e Métodos de Pesquisa. Também visando
o processo integrador almejado pela Instituição temos as disciplinas ofertadas
presencialmente de Epidemiologia, Bioquímica, Farmacologia, Farmacologia
aplicada a Enfermagem, Fisiologia, Biologia, Fisiopatologia e Anatomia comuns
à Área de Ciências Biológicas.
A disciplina Libras, de caráter optativo aos alunos e em consonância a
Decreto-lei 5626, de 22 de dezembro de 2005 foi instituída na matriz curricular
do Curso de Enfermagem, visando atender a inclusão escolar dos indivíduos
surdos, bem como noções básicas aos futuros profissionais de saúde no
exercício de sua profissão. Outras duas disciplinas também possuem caráter

optativo, são elas Relações Étnico-raciais Afrodescendente, em atendimento a
Resolução no 1, de 17/6/2004, Educação Ambiental, em atendimento a
Resolução nº 2, de 15/6/2012 e Direitos Humanos, em atendimento a
Resolução nº 1, de 30/5/2012.
2.1.6.3 Pressupostos Educacionais, Competências Gerais e Específicas a
serem desenvolvidos em cada Módulo
1. Módulo Básico, Social e Ético:
1.1. Formação Social, Humanística, Psicológica, Biológica, Política, e
Histórica para o Cuidar em Enfermagem: As disciplinas buscam construir a
identidade do ser individual, coletivo e biológico, capacitando-o para
compreender o processo de sua inserção como um ser social, discutindo os
aspectos históricos e epidemiológicos da prática do cuidar, além de fornecer
subsídios para a Interpretação e produção de textos no desenvolvimento de
pesquisas científicas e o fornecimento de fundamentos teóricos e práticos dos
atendimentos às vítimas em situações de emergência.
Disciplinas que compõem:
Biologia, Histologia e Embriologia
Epidemiologia
Estudos Disciplinares I
Fundamentos Históricos em Enfermagem
Homem e Sociedade
Interpretação e Produção de Textos
Psicologia aplicada a Enfermagem
Práticas Educativas em Saúde
Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária
Suporte Básico de Vida
a) Competências Gerais
 Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre a
natureza humana, fatores intervenientes no modo de ser e viver em

sociedade e adquirir criticidade para avaliação dos influenciadores do
processo saúde-doença;
 Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre
as ciências que fundamentam a base biológica para o cuidar;
 Ampliar o universo cultural e expressivo do aluno;
 Caracterizar a situação da saúde pública no Brasil;
 Aprimorar e capacitar o indivíduo na elaboração e execução de atividades
educativas em saúde;
 Fornecer fundamentos teóricos e práticos dos atendimentos as vítimas em
situações de emergência;
 Construir conhecimentos sobre a trajetória histórica da Enfermagem e da
constituição das competências inerentes ao profissional.
b) Competências Específicas
 Compreender o processo saúde-doença, incluindo os determinantes
socioeconômicos e culturais imbricados;
 Identificar

e

caracterizar

relações

entre

contextos

e

processos

psicológicos/comportamentais nas diferentes fases do desenvolvimento
humano;
 Conhecer e interpretar indicadores de saúde, sistemas organizacionais e
operacionais de diferentes setores prestadores de serviço em saúde;
 Desenvolver habilidades educativas, incluindo a capacidade criativa ao
utilizar os diferentes recursos didático-pedagógicos;
 Interpretação lógica, comparação e diferenciação de fatos históricos que
participaram e participam do processo de construção da profissão;
 Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências
Biológicas e da Saúde;
 Estimular a vivência social política e cultural no contexto do mundo
globalizado;
 Construir conhecimentos relacionados às Ciências Humanas e Sociais;
 Aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura
ampliando o universo cultural e expressivo do indivíduo;
 Conhecer as doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico
nacional e as estratégias de monitoramento;

 Discorrer sobre as principais fontes de poluição da água, do ar e do solo,
bem como seus efeitos sobre a saúde;
 Discutir o cuidar como prática profissional e conhecer o desenvolvimento do
processo realizado pelo Enfermeiro por meio de suas teorias;
 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
1.2. Formação Social, Política, Humanística, Nutricional e Biológica para o
Cuidar em Enfermagem: a interdisciplinaridade desse módulo engloba
conteúdos para a construção de conhecimentos fundamentais sobre nutrição,
microbiologia, imunologia, parasitologia e favorecem a compreensão do
organismo biológico, subsidiando o aprendizado relativo a avaliação de
Enfermagem em seus aspectos clínicos e psicossociais.
Disciplinas que compõem:
Anatomia
Bioquímica
Ciências Sociais
Comunicação e Expressão
Estudos Disciplinares II
Fisiologia
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Nutrição aplicada a Enfermagem
Políticas de Saúde
a) Competências Gerais
 Aprimorar a capacidade de interpretação e elaboração de textos;
 Instrumentalizar o aluno para compreensão da Enfermagem como prática
social;
 Caracterizar a situação da saúde pública no Brasil;
 Desenvolver estratégias de monitoramento das condições de saúde e de
nutrição;

 Aprender conceitos sobre as ciências que fundamentam a base biológica
para o cuidar, associando-as à fundamentação social, política e
humanizada.
b) Competências Específicas
 Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências
Biológicas e da Saúde;
 Estimular a vivência social, política e cultural no contexto do mundo
globalizado;
 Desenvolver conhecimentos básicos relativos à função das biomoléculas e
seu metabolismo no organismo normal e alterado;
 Propiciar a compreensão e a valorização das linguagens utilizadas nas
sociedades atuais;
 Conhecer a morfologia, a disposição e a inter-relação das estruturas que
compõem o organismo humano;
 Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências
Biológicas;
 Integrar o conhecimento da nutrição e sua relação com a saúde durante o
ciclo vital, subsidiando o cuidar em enfermagem;
 Capacitar o aluno para atuar em situações de emergência;
 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
1.3.

Formação

Biológica,

Metodológica,

Ética,

Biossegurança

e

Instrumentos para o Cuidar em Enfermagem: a interdisciplinaridade desse
módulo reúne conteúdos para a construção de conhecimentos fundamentais
que explicam o funcionamento e os possíveis desvios do organismo humano
na prevenção e na identificação de agravos na saúde do adulto. Delinea os
pilares éticos e legais do exercício da profissão. Permite, ainda, o início da
construção da avaliação clínica da saúde do adulto. Também engloba
conhecimentos para construção de competências relacionadas aos métodos de
reprocessamento

de

artigos

hospitalares,

aos

aspectos

de

biossegurança/ergonomia na saúde e na prevenção/controle de infecções. Está

acrescido de orientações para construção de competências relacionadas ao
desenvolvimento de trabalhos científicos.
Disciplinas que compõem:
Anatomia dos Sistemas
Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem
Bases Diagnósticas
Biossegurança e Ergonomia
Ética em Enfermagem e Exercício Profissional
Estudos Disciplinares III
Fisiologia Sistema Regulador
Metodologia do Trabalho Acadêmico
Métodos de Reprocessamento de Artigos Hospitalares
Prevenção e Controle de Infecção em Instituições de Saúde
Patologia dos Sistemas
a) Competências Gerais
 Desenvolver capacidades relacionadas à interpretação do Processo de
Enfermagem como instrumento de tomada de decisão, relacionando-o com
conteúdos teóricos e práticos que possibilitem a qualificação da relação
profissional/ paciente em contextos de saúde e também nos seus desvios;
 Desenvolver a capacidade de analisar os determinantes do processo
saúde-doença, considerando as particularidades de cada fase do
desenvolvimento do ser adulto;
 Conhecer as legislações pertinentes a biossegurança e ergonomia na
saúde;
 Capacitar o aluno a reconhecer as Infecções Relacionadas à Assistência a
Saúde (IRAS);
 Conhecer os métodos de reprocessamento de artigos hospitalares;
 Conhecer e analisar a importância dos conceitos e aplicações práticas da
biossegurança na atuação do enfermeiro nos diversos espaços de atenção
à saúde da comunidade;

 Aprender conceitos sobre as ciências que fundamentam a base biológica
para o cuidar, associando-as à fundamentação social, política e
humanizada.
b) Competências Específicas
 Fornecer subsídios

para o indivíduo relacionar os conhecimentos

específicos em sua área de atuação, desenvolvendo o raciocínio clínico;
 Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências
Biológicas;
 Identificar clientes portadores de infecções IRAS por meio do raciocínio
clínico para definição deste agravo e pela interpretação de resultados de
exames de cultura e seus respectivos antibiogramas;
 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
 Identificar os critérios mínimos recomendados para o processamento de
artigos hospitalares; Identificar os riscos ambientais e enfatizar a
participação do enfermeiro no Programa de Gerenciamento de Resíduos
em Serviços de Saúde;
 Fornecer subsídios

para o indivíduo relacionar os conhecimentos

específicos em sua área de atuação, desenvolvendo o raciocínio clínico;
 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico:
2.1. Formação em Gerenciamento do Cuidado, Farmacológica, Política e
Instrumentos para o Cuidar na Saúde do Adulto, Idoso e Família: esse
módulo reúne disciplinas num núcleo temático do processo de cuidar da saúde
do adulto, idoso e família nos aspectos mentais/psiquiátricos, políticos,
diagnósticos, patológicos, farmacológicos, clínicos e cirúrgicos. Também
adiciona conhecimentos para construção de competências relacionadas ao
gerenciamento de pessoas e serviços, como também no desenvolvimento de
trabalhos científicos.

Disciplinas que compõem:
Cuidados Pessoa/Família Saúde Mental e Psiquiátrica
Enfermagem da Família
Enfermagem do Idoso
Enfermagem em Centro Cirúrgico
Estudos Disciplinares IV
Farmacologia
Gerenciamento de Pessoas e Serviços na área da saúde
Libras (optativa)
Métodos de Pesquisa
Patologia dos Sistemas
Políticas Atenção Saúde Adulto
Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
a) Competências Gerais
 Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações
assistenciais para o cuidar do adulto em suas diferentes décadas de vida;
 Proporcionar

ao

indivíduo

condições

para

estabelecimento

do

relacionamento com o paciente de sua família;
 Compreender os processos utilizados pelas famílias para promover o bemestar de seus membros;
 Capacitar o aluno para o desenvolvimento de ações do cuidar visando o
atendimento das necessidades do idoso;
 Aprofundar os conhecimentos para assistência perioperatória;
 Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do
enfermeiro junto às aos portadores de doenças mentais e psiquiátricas;
 Proporcionar

ao

indivíduo

condições

para

estabelecimento

do

relacionamento com o paciente portador de transtornos mentais e de sua
família;
 Fornecer instrumental básico para a realização adequada da pesquisa
bibliográfica e organização de trabalhos pautados por princípios científicos;
 Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre
as ciências humanas que fundamentam a base biológica, associando-as à
fundamentação social e política para o cuidar na saúde do adulto;

 Desenvolver habilidades para o gerenciamento de macro-estruturas, com
seus determinantes econômicos, políticos e ideativos.
b) Competências Específicas
 Ampliar as condições para planejar, executar e avaliar a assistência de
Enfermagem às diversas necessidades apresentadas pelos indivíduos;
 Desenvolver capacidades de analisar os determinantes do processo saúdedoença, considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento
do indivíduo;
 Proporcionar ao indivíduo a compreensão dos conceitos de farmacologia
capacitando-o para a prática clínica;
 Enfocar

os

aspectos

interdisciplinares

da

enfermagem

visando

o

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as
disciplinas;
 Incentivar o aluno na utilização da linguagem científica por meio de uma
visão geral das várias formas de planejamento de pesquisa;
 Apresentar os instrumentos necessários para exercer as funções de dirigir
e controlar;
 Condições para planejar, executar e avaliar a assistência de Enfermagem
às diversas necessidades apresentadas pelos indivíduos portadores de
transtornos mentais;
 Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica
assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar;
 Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos das
habilidades assistenciais relacionadas à operacionalização das ações do
cuidador;
 Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do
enfermeiro junto à família nas diferentes etapas do processo saúde-doença;
 Realizar assistência de enfermagem perioperatória aos clientes que serão
submetidos aos procedimentos anestésico-cirúrgicos;
 Identificar a importância da avaliação clínica e do planejamento contínuo da
assistência na atuação do enfermeiro, estabelecendo prioridades no
atendimento do paciente geriátrico;

 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
3. Módulo Clínico Preventivo e Terapêutico
3.1. Formação em Prática Gerencial e Auditoria em Enfermagem, Políticas,
Atenção a Pessoa/Família em Situação de Risco, Farmacologia aplicada a
Enfermagem e Instrumentos para o Cuidar na Saúde da Mulher: esse
módulo reúne disciplinas num núcleo temático específico do cuidar da mulher.
Introduz os alunos na assistência de enfermagem direta ao cliente adulto,
enfatiza a farmacocinesia, além de habilitá-los para o cuidado do assistido em
situação crítica. Inova com conteúdos concernentes à construção de
competências empreendedoras de uma prática profissional liberal/autônoma.
Disciplinas que compõem:
Atenção Saúde Pessoa/Família em Situação de Risco
Auditoria em Enfermagem
Bioestatística aplicada a Saúde
Estudos Disciplinares V
Farmacologia aplicada a Enfermagem
Políticas de Atenção à Saúde da Mulher
Prática Clínica no Processo de Cuidar da Saúde do Adulto
Prática Gerencial em Enfermagem
Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Mulher
a) Competências Gerais
 Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações
assistenciais na saúde da mulher, contemplando os diferentes ciclos de
desenvolvimento;
 Capacitar para a avaliação clínica, investigação e tomada de decisão
mediante a articulação dos conteúdos teóricos;
 Conhecer e planejar as ações de Enfermagem junto ao paciente de risco;
 Capacita os graduandos para gerir situações com soluções adequadas
para melhoria da produtividade e do ambiente corporativo;

 Conhecer a evolução da farmacoterapia condicionada à evolução da
patologia dos clientes assistidos;
 Desenvolver habilidades para o gerenciamento de macro-estruturas, com
seus determinantes econômicos, políticos e ideativos;
 Desenvolver as capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos
sobre as ciências humanas que fundamentam a base biológica, associandoas à fundamentação social e política para o cuidar na saúde da mulher.
b) Competências Específicas
 Desenvolver a capacidade de analisar os determinantes do processo
saúde-doença, considerando as particularidades de cada fase do
desenvolvimento da mulher;
 Compreender e executar as fases do Processo de Enfermagem:
investigação, diagnóstico, plano assistencial, implementação e avaliação;
 Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da
clinica apresentada pelo cliente;
 Mostrar a utilização de métodos estatísticos como ferramenta de trabalho a
partir de coleta, descrição e organização de dados;
 Compreender o conceito de gerenciamento como processo integrado à
liderança;
 Deverá dominar a aplicação da farmacocinética clínica;
 Proporcionar visão sistêmica do marco regulatório do mercado de saúde
suplementar, aspectos legais dos planos de saúde, negociação em saúde e
formação de rede de prestadores;
 Enfocar

os

aspectos

interdisciplinares

da

enfermagem

visando

o

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as
disciplinas;
 Conhecer

os

principais

comportamentos

e

atitudes

normalmente

observados em empreendedores de sucesso;
 Conhecer as diversas afecções que levam à internação na unidade de
cuidados intensivos e ao atendimento no pronto socorro;
 Capacitar o aluno para planejar a assistência ao paciente crítico e à sua
família;

 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
3.2. Formação em Prática Gerencial em Saúde Pública e Hospitalar,
Certificação da Qualidade em serviços de Saúde e no Cuidado na Saúde
da criança/adolescente: esse módulo reúne disciplinas que trabalham a
integração

dos

conteúdos

específicos

do

cuidar

da

saúde

da

criança/adolescente. Capacita os indivíduos para as tendências da aplicação
de métodos avaliativos nos serviços de saúde. Engloba, também, conteúdos
organizacionais para compreensão dos processos de gestão em saúde pública
e hospitalar. Habilita os estudantes para gerir situações com soluções
adequadas para melhoria da produtividade e do ambiente corporativo.
Proporciona, também, aos alunos oportunidades para assistir diretamente o
cliente adulto, mulher, criança/ adolescente.
Disciplinas que compõem:
Estudos Disciplinares VI
Políticas de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente
Políticas de Nutrição e Alimentação na Saúde I
Prática Clínica do Processo de Cuidar da Mulher, da Criança/Adolescente
Prática Gerencial em Saúde Coletiva
Prática Gerencial em Saúde Hospitalar
Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Criança/Adolescente
Sistemas de Certificação de Qualidade em Instituições de Saúde
a) Competências Gerais
 Conhecer e aplicar os princípios da Coordenação do Processo de Cuidar,
como uma atividade dinâmica e sistematizada para a construção e
validação do trabalho na Enfermagem nas áreas de atendimento da saúde
da criança / adolescente;
 Desenvolver as capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos
sobre as ciências humanas que fundamentam a base biológica, associandoas à fundamentação social e política para o cuidar na saúde da mulher,
criança/adolescente;

 Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de exercer o papel
gerencial em saúde coletiva e hospitalar;
 Capacitar o aluno para compreender os processos de gestão em saúde
coletiva e hospitalar;
 Discutir o processo de controle de qualidade na Assistência de
Enfermagem.
b) Competências Específicas
 Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da
clinica apresentada pelo cliente;
 Enfocar

os

aspectos

interdisciplinares

da

enfermagem

visando

o

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as
disciplinas;
 Apresentar e discutir o papel do Enfermeiro nos processos de avaliação e
certificação de qualidade dos serviços prestados;
 Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo;
 Compreender e executar as Fases do Processo de Enfermagem:
Investigação, Diagnóstico, Plano Assistencial, Implementação e Avaliação
na saúde do adulto, da mulher e da criança/adolescente;
 Analisar situações clínicas que demandem uma tomada de decisão nos
diferentes contextos da assistência de Enfermagem na saúde do adulto, da
mulher e da criança;
 Identificação da relação existente entre valores organizacionais, práticas de
gestão e resultados organizacionais;
 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e
culturais.
3.3. Estágio Curricular e Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar: esse
módulo capacita os indivíduos para discutirem as dimensões do cuidar na
Enfermagem. Proporciona aos alunos a liberdade e a interação necessária
para que este elabore e pratique sua forma de ser e fazer a profissão. Promove
subsídios teóricos para o desenvolvimento de um trabalho científico.

Disciplinas que compõem:
Estágio Curricular
Estudos Disciplinares VII
Políticas de Nutrição e Alimentação na Saúde II
Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar
a) Competências Gerais
 Fornecer instrumentos para a realização do Ante-Projeto de Pesquisa;
 Discutir o processo assistencial com base no planejamento, organização,
direção e controle;
 Desenvolver competências relacionadas às dimensões de trabalho:
Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a iniciação à Pesquisa.
b) Competências Específicas
 Desenvolver habilidades para que o aluno seja capaz de realizar a
identificação de um fenômeno e elaborar um projeto de pesquisa;
 Enfocar

os

aspectos

interdisciplinares

da

enfermagem

visando

o

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as
disciplinas;
 Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica
assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar;
 Aprimorar o desenvolvimento de competências relacionadas às dimensões
de trabalho: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a iniciação à
Pesquisa;
 Incentivar a análise crítica e reflexiva sobre situações observadas e/ou
compartilhadas.
3.4. Estágio Curricular e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar:
Proporciona aos alunos a liberdade e a interação necessária para que estes
elaborem e pratiquem sua forma de ser e fazer a profissão, além de fornecer
subsídios para a finalização da pesquisa.
Disciplinas que compõem:

Atividades Complementares
Estágio Curricular
Estudos Disciplinares VIII
Produção Técnico-Científica Interdisciplinar
Tópicos de Atuação Profissional
a) Competências Gerais
 Desenvolver habilidades para análise dos dados e finalização de uma
pesquisa na área de enfermagem;
 Criar, desenvolver e aplicar propostas de trabalho em Enfermagem,
interligando as dimensões assistenciais, gerenciais, educacionais e
investigativas nas instituições de saúde.
b) Competências Específicas
 Desenvolver habilidades para que o aluno seja capaz de analisar e concluir
o trabalho científico;
 Desenvolver habilidades para elaboração de um artigo científico para
encaminhamento a periódicos da saúde;
 Aprimorar o desenvolvimento de competências relacionadas às dimensões
de trabalho: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a iniciação à
Pesquisa;
 Incentivar a análise crítica e reflexiva sobre situações observadas e/ou
compartilhadas;
 Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica
assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar;
 Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas
cientificamente, que busquem solucionar os problemas diagnosticados.
Nas disciplinas “Homem e Sociedade” e “Ciências Sociais” são propostos
temas para trabalhos em grupo que abordam as multiplicidades de aspectos
que caracterizam o ser humano, valorizando também o trabalho coletivo dos
alunos e a formação ética e humanística voltada para a autonomia,
cooperação, solidariedade, respeito à diversidade, tolerância e eqüidade social.
Nos conteúdos das disciplinas “Interpretação e Produção de Textos” e

“Comunicação e Expressão” são incentivadas leituras críticas tanto de textos
técnicos como de textos que discorram a respeito de questões éticas, morais e
ambientais. São de relevância ímpar a compreensão e produção de textos para
que o aluno exerça o “aprender a aprender” e assimile, de fato, todos os
conteúdos ministrados nos diversos tópicos que constituem a matriz curricular.
Vale ressaltar que o bom desempenho do aluno nas suas expressões orais e
escritas é imprescindível para sua inserção ativa no mercado de trabalho.
Nas disciplinas “Metodologia do Trabalho Acadêmico” e “Métodos de
Pesquisa”, o aluno conhece o instrumental básico para o levantamento de
referências bibliográficas e a fundamentação teórico-científica, iniciando-o na
realização de trabalhos acadêmicos e capacitando-o para a execução de
trabalhos de curso com qualidade. As disciplinas descritas acima fazem parte
dos currículos de todos os cursos em funcionamento no UNICEUSA.
Nas

disciplinas

específicas

no

curso

que

abordam

o

tema

responsabilidade social, são praticadas ações entre os estudantes, como
campanhas de arrecadação de alimentos e de agasalhos, incentivo a
participação nas campanhas de doação de sangue e realização de seminários
com temáticas sociais, bem como outras atividades de extensão universitária
e/ou comunitária.
EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA
EM ANEXO
2.1.6.4. Estágio Curricular
O Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de
estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional
da educação de jovens e adultos, segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de
2008.
O Estágio Curricular no Curso de Enfermagem da UNICEUSA é
supervisionado e é ditado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de

Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3/2001, com base na Lei
n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), conforme o
Regulamento de Geral de Estágio Supervisionado da UNICEUSA, que
possibilita a implantação, implementação e avaliação do estágio, bem como,
todas as atualizações futuras que regem a realização de estágios não
obrigatórios.
Ao Estágio Curricular é atribuído no mínimo 20% da carga horária total
do curso, o que atende à Resolução específica da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº2, de 19
de fevereiro de 2002).
Elencamos as atividades possíveis de serem desenvolvidas pelos alunos
nos estágios curriculares obrigatórios somente a partir do 7º. Semestre, quais
sejam: atendimento clínico ao cliente adulto, mulher e criança/adolescente na
Clínica de Enfermagem, assistência de Enfermagem ao cliente adulto, mulher e
criança/adolescente nos Programas de Saúde do Ministério da Saúde nas
Unidades Básicas de Saúde, assistência de Enfermagem ao cliente
institucionalizado adulto, mulher e criança/adolescente em: Pronto Socorro,
Unidades de Internação, Unidade de Terapia Intensiva e Bloco Cirúrgico nos
Programas de atenção secundária, terciária e quaternária do Ministério da
Saúde.
As atividades que são desenvolvidas nas unidades concedentes de
estágio

(onde

a

IES

possui

acordos

de

cooperação

devidamente

documentados, com cobertura de seguro ao aluno) e na Clínica de
Enfermagem são definidas no Regulamento de Estágio, podendo, também,
vincular-se

com

projetos

assistenciais

ou

de

extensão

de

equipes

multiprofissionais.
O Estágio Curricular é oferecido nos componentes curriculares no 7º.
semestre e no 8º. Semestre. O aluno desenvolverá competências relacionadas
às dimensões de trabalho do Enfermeiro: Clínica/Assistencial, Gerencial,
Educacional e de Pesquisa em Unidades Básicas de Saúde, Instituições de
Saúde e Educacionais e na Clínica de Enfermagem.
Para o encaminhamento ao estágio existem mecanismos institucionais
pré-determinados para todo o ano letivo nas áreas mencionadas. O
acompanhamento e a avaliação das atividades práticas de estágio são feitos

diariamente por um Enfermeiro contratado pela UNICEUSA que atua
juntamente com o estagiário na unidade concedente e pelo preceptor no local
de estágio, e semanalmente pelo docente supervisor de estágio.
Para o desenvolvimento do estágio, o aluno tem normatizado e
institucionalizado o Regulamento de Estágio, que estabelece as atividades
diárias e o conjunto do aprendizado prático, em cada área.
A apresentação dos resultados parciais e finais está totalmente
implantada e consolidada em:
 Resultados parciais: reuniões, exercícios, avaliações teórico-práticas,
apresentação de estudos de caso e planos de ação.
 Resultados finais: relatório completo das atividades desenvolvidas e
projetos executados.
No que diz respeito à relação aluno/orientador de estágio, a mesma é
adequada para o desenvolvimento das atividades diárias. As orientações são
feitas durante o acompanhamento diário do orientador e/ou Enfermeiro
designado pela unidade concedente de estágio, em uma proporção de 5 a 10
alunos/orientador, que tem por objetivo detectar e corrigir dificuldades
encontradas

na

vivência

prática

do

aluno.

Essas

orientações

são

acompanhadas semanalmente pelo docente supervisor, conforme proposta
pedagógica.
Cabe ressaltar que são realizados Acordos de Cooperação entre as
unidades concedentes de estágios e a UNICEUSA. Nestes acordos, a
UNICEUSA responsabiliza-se pela permanência e pelas atividades dos alunos
durante o período de estágio. O não cumprimento de qualquer cláusula do
acordo garante à instituição receptora o direito de suspender a concessão de
estágio.
O estudante com disciplina (s) reprovada (s) não está habilitado para
cursar o Estágio Curricular. A matrícula na disciplina Estágio Curricular, para
estudantes em regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de
estudo conforme o Regimento da Universidade.
2.1.6.4.1. Objetivos Gerais

Os componentes curriculares Estágio Curricular visam ao aprendizado
de competências próprias da atividade profissional e à contextualização
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e
para o trabalho.
2.1.6.4.2. Objetivos Específicos
- Capacitar o discente, quanto ao exercício de atividades, pautado em
princípios éticos e legais, procurando direcionar a sua atuação em benefício da
sociedade;
- Integrar o estudante às práticas realizadas em clínicas, Instituições de Saúde
e Educacionais;
- Apurar a formação acadêmica e qualificar os estudantes para a atividade
profissional e estudos de Pós-Graduação.

2.1.6.5. Atividades Complementares
As

Atividades

Complementares

são

componentes

curriculares

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do
aluno, inclusive adquirida fora do ambiente escolar.
Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do
aluno por meios diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a
ampliação dos conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito
empreendedor e a participação em atividades culturais, artísticas e esportivas.
Dessa forma, o aluno torna-se capaz de estabelecer diferentes relações com a
realidade, de posicionar-se criticamente diante de situações e de exercer
conscientemente a cidadania.
Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura do Curso
de Enfermagem do UNICEUSA.

As Atividades Complementares visam a atender o seguinte elenco de
objetivos:
• Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e
culturais.
• Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e
problemas.
• Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão
ética e humanista.
• Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.
• Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a sua
formação acadêmica, contemplando sempre os conteúdos programáticos
das disciplinas que compõem a grade curricular do curso.
• Criar mecanismos de nivelamento.
São consideradas como Atividades Complementares as seguintes:
Atividades de Extensão Comunitária: São atividades que visam à integração
do estudante e da Instituição com a comunidade em questões ligadas à
cidadania, à saúde e à educação. São consideradas atividades de extensão
comunitária, entre outras, cursos oferecidos pela IES em projetos que
beneficiam a comunidade e atendimentos extracurriculares nos serviços
oferecidos pelo UNICEUSA.
Atividades

Culturais

e

Esportivas:

São

atividades

que

visam

ao

desenvolvimento do estudante inserindo-o em sua cultura e desenvolvendo sua
participação social. As atividades culturais e esportivas abrangem participação
em exposições, feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais, coral,
competições esportivas, entre outras.
Atividades de Estudo e estímulo à Pesquisa: São atividades de estudo e
estímulo à pesquisa a autoria ou co-autoria de trabalhos apresentados em
eventos científicos, publicações, relatórios de pesquisa, participação em
seminários, simpósios e congressos, grupos de estudo e exercícios on-line.

Atividades Extracampus: As atividades desenvolvidas fora do Campus do
UNICEUSA incluem cursos, palestras, conferências, workshops, visitas ligadas
à área de abrangência do curso, ou qualquer outra atividade de cunho
pedagógico, definidas pelo Coordenador do Curso que sejam de interesse ao
estudante.
Atividades Internas: São atividades desenvolvidas no UNICEUSA, tais como
palestras, seminários, conferências, cursos, jornadas, encontros, feiras,
simpósios, congressos, workshops.
Programa de Monitoria: A monitoria possibilita a experiência da vida
acadêmica promovendo a integração de estudantes de períodos (semestres)
mais avançados com estudantes de semestres anteriores, além da participação
na organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, e do seu próprio
treinamento, pelo professor responsável, em atividades didáticas. Os monitores
são selecionados semestralmente e os aprovados assinam contrato com a
UNICEUSA. Ao final do seu exercício, o monitor recebe um certificado que
comprova as horas dedicadas às atividades.
O monitor presta plantões de dúvidas, nos quais os estudantes recebem
orientação individualizada para a resolução de exercícios e para o
esclarecimento de questões, além de compartilharem experiências da vivência
no ambiente universitário.
As normas de monitoria estão definidas no Regulamento de Monitoria. O
professor da disciplina orienta e supervisiona as atividades de seus monitores.
Por ser estudante de graduação, o monitor não substitui o professor da
disciplina.
Programa

de

Extensão

Comunitária:

Os

estudantes

do

curso

de

Enfermagem são estimulados a participar de programas de Extensão,
juntamente com outros cursos das áreas de saúde e, eventualmente, com a
área de humanas, como forma de proporcionar a possibilidade de um maior
contato entre o saber acadêmico e o saber popular, direcionando para
reflexões sobre novas formas de pensar, sentir e agir. É a partir dessa prática
reflexiva que há o fortalecimento do processo do ensino-aprendizagem. A partir

dos projetos de extensão, é que os docentes repensam suas atividades (açãoreflexão-ação), aprimorando com isso mais conhecimentos e metodologias. Os
estudantes participantes de projetos comunitários podem vivenciar a teoria, a
prática e a própria comunidade.
Os objetivos do programa de extensão comunitária são:
1. integrar efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nos
projetos e programas de extensão;
2. avaliar por meio de relatórios a relevância social dos serviços prestados;
3. avaliar os efeitos e a importância social da prestação de serviços da IES
à comunidade;
4. desenvolver e/ou associar-se a campanhas e programas de preservação
cultural e ambiental;
5. ampliar e sistematizar as iniciativas de caráter cultural e educacional
para grupos e segmentos sociais específicos;
O programa de extensão e atendimento comunitário destina-se
prioritariamente à comunidade carente. Esse serviço, tradicionalmente
oferecido pelos cursos de Fisioterapia, Administração, C. Social, Enfermagem,
Farmácia, Serviço Social, Estética e Cosmética e Direito, mantém atividades de
extensão comunitária de caráter multidisciplinar de grande relevância para toda
a população.
2.1.6.6 Trabalho De Conclusão De Curso
_______________________________________________________________
Da Conceituação e Objetivos
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade
acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo
pertinente à profissão, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação
docente, cuja exigência é um requisito essencial, obrigatório e realizado
individualmente para a integralização curricular.
O TCC é um dos requisitos obrigatórios para a conclusão do curso de
graduação.
O Curso de Graduação em Enfermagem do UNICEUSA, seguindo as
Diretrizes Curriculares Nacionais, tem como requisito o desenvolvimento de um

Trabalho Científico (TC). Para tanto, além de toda formação geral e específica
descrita nos componentes curriculares distribuídos nos semestres, no quarto
ano do curso os alunos cursarão duas disciplinas: Projeto Técnico-Científico
Interdisciplinar e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar que visam, entre
outros objetivos, instrumentalizar o aluno para a elaboração de projetos, bem
como a produção de relatórios, monografias e divulgação dos trabalhos de
pesquisa embasados na ética profissional.
Devido a sua própria natureza, essas disciplinas possuem caráter
interdisciplinar,

com

a

participação,

em

fases

diversas,

de

professores/pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em saúde,
dependendo dos interesses individuais ou de pequenos grupos de alunos.
Para o trabalho de curso, o aluno no 7º semestre elabora um projeto em
área de sua escolha, por meio da produção do conhecimento científico. No 8º
semestre o aluno apresenta a monografia para a avaliação final de acordo com
a normatização do curso disposta no Regulamento de Trabalho de Curso.
O acompanhamento e o cumprimento do TC são feitos de forma
adequada, desenvolvidos pelo professor das disciplinas Projeto TécnicoCientífico Interdisciplinar e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar, que
discorrem sobre os métodos e instrumentos utilizados em pesquisa, e por um
professor orientador que atende o estudante regularmente.
Os meios de divulgação do TC são: apresentação do projeto nos
Eventos Científicos Acadêmicos, divulgação da data da defesa e/ou
apresentação para a comunidade interna e externa e encaminhamento dos
exemplares como parte do acervo da biblioteca do UNICEUSA, para consulta.
Os trabalhos podem ser apresentados em forma de pôster nos Eventos
Acadêmico-Científicos do UNICEUSA, ou até mesmo em eventos científicos
externos, nacionais e internacionais.
2.1.6.7. Metodologia De Ensino-Aprendizagem
O Curso de Graduação em Enfermagem do UNICEUSA traz em sua
estrutura pedagógica os referenciais construtivistas e as prerrogativas do
ensino por competências, como instrumentos de formação de um aluno capaz
de atender às demandas de um saber fazer autônomo, considerando as

necessidades individuais, a construção da cidadania e a sua inserção no
mercado de trabalho.
Os referenciais expostos abaixo expressam nossa tendência e crença
de formação atual em Enfermagem.
Considerado os referenciais pedagógicos tem-se que:
• “É preciso substituir o pensamento que isola e separa por um pensamento
que distingue e une”. A interligação de todos os conhecimentos combate o
reducionismo, uma vez que a simplicidade não exprime a unidade e a
diversidade presentes no todo.
• “Competência em educação é mobilizar um conjunto de saberes para
solucionar com eficácia um PERÍODO de situações”.
• “Um plano curricular precisa satisfazer de forma articulada, todos os níveis
de funcionamento de uma escola”. Numa concepção construtivista do processo
ensino-aprendizagem a prioridade é que o aluno aprenda e não que o
professor ensine.
• “Só o profissional pode ser o responsável por sua formação”, porém o
trabalho de educação continuada é coletivo e dependente da experiência e da
reflexão como instrumentos contínuos de análise.
• “A educação tem que servir a um projeto da sociedade como um todo”.
Mobilizar é convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum,
sob uma interpretação e um sentido também compartilhados.
•

“O melhor jeito de organizar o currículo é por projetos didáticos”. Nessa

proposta o docente abandona o papel de “transmissor de conhecimento” para
se transformar num pesquisador, trabalhando com situações da vida real,
estabelecendo objetivos, buscando evidências, tomando decisões.
• “A idéia de rede constitui uma imagem emergente para a representação do
conhecimento, inspirada, em grande parte, nas tecnologias informacionais”.
Nesta perspectiva, conhecer é como enredar, tecer significações, partilhar
significados. Os significados, por sua vez são construídos por meio de relações

estabelecidas entre os objetos, as noções, os conceitos. Um significado é como
um feixe de relações.
A competência como descrita anteriormente, integra vários saberes,
habilidades, “atitudes e posturas mentais, curiosidade, paixão, busca de
significado, desejo de tecer laços, relação com o tempo, maneira de unir
intuição e razão, cautela e audácia, que nascem tanto da formação como da
experiência”.
O desafio lançado por essas referências compreende o dever de se
deslocar o ensino da linha de montagem para uma rede de relações que faça
da construção de competências a verdadeira arma para enfrentar os problemas
e superá-los. O saber articulado não pode ser relacionado a um modismo
porque a revolução da tecnologia certamente tem excluído mais do que
incluído os trabalhadores. Considerando os fatos e também querendo
reconstruir uma expressão profissional demasiadamente dependente de
normatizações e do controle de corpos e mentes, essas bases analíticas
assumem destaque num ensino renovado da Enfermagem.
Relacionando e buscando sentidos para o ensino, a literatura da
Enfermagem já traz bases para edificações possíveis:
•

Partir do nível de desenvolvimento de cada aluno.

•

Ampliar o horizonte analítico, tendo a contingência do campo como
realidade.

•

Promover uma inserção gradativa e personalizada do estudante no
processo de cuidar, a partir das experiências já assimiladas.

•

Valorizar as opções preferenciais dos estudantes na escolha das situações
de aprendizagem.

•

Analisar conjuntamente o componente reiterativo - já assimilado e o inédito espaço de criação - enquanto elementos dos projetos de cuidar.

•

Distanciar-se gradativamente, ampliando o espaço e o exercício da
autonomia discente.

•

Problematizar projetos no sentido de apreender sua sustentação teórica.

•

Planejamento conjunto das atividades, espaço de inovação para que, cada
docente, respeitando os princípios e objetivos gerais da disciplina, possa
desenvolver a prática de ensinar e do aprender a cuidar a partir das
necessidades, expectativas e possibilidades mobilizadas pelo grupo
discente e viabilizadas pela interação com a dinâmica da prática.

•

Avaliar processual e conjuntamente as dinâmicas de trabalho no sentido de
promover os investimentos necessários à validação desse contrato
simbólico em parceria com enfermeiros assistenciais, na condição também
de referência para a formação.

•

Nas relações de ensino-aprendizagem na qual o esquadrinhamento, a
dominação e a sujeição ocorrem com menor intensidade, “os corpos dos
enfermeiros parecem também menos conformados e dóceis às forças de
poder que buscam sujeita-los”, conseguindo perceber e utilizar seus
próprios corpos enquanto forças geradoras de mudanças.

•

No âmbito do ensino da prática, os instrumentos de avaliação das
atividades de estágio de graduandos vêm impregnados pela subjetividade
dos docentes, servindo como mais um instrumento de controle e
dominação, na medida em que podem punir pelo controle do tempo (atrasos
e

lentidão

na

execução

de

procedimentos);

pela

execução

de

procedimentos que fujam da técnica ensinada; pelos discursos; pelo modo
de ser; pela advertência na desobediência; pelo uniforme.
•

No campo da Graduação, o estágio pré-profissional, como estratégia de
ensino viável e fecunda, deveria “desenvolver relações de aproximação, de
articulação e de unidade entre diferentes sujeitos, diferentes conhecimentos
e diferentes realidades, permeadas pela interlocução dialógica, assumindo
uma postura crítica face ao contexto histórico, fazendo opções políticas
conscientes e agindo concretamente para aproximar a realidade da utopia
desejada”.

•

Investir no desenvolvimento de habilidades a tornarem o enfermeiro capaz
de Coordenar o Processo de Cuidar. Nessa proposta, o processo de cuidar
enquanto “seqüência dinâmica e sistematizada de ações necessárias e
suficientes para a construção, desempenho e validação do trabalho da
equipe de enfermagem, agregando intervenções específicas (cuidar dual),
ações complementares e interdependentes do conjunto multiprofissional
(assistir-cuidar) desenvolvidas em contextos institucionais peculiares”.

•

Considerando a produção científica acelerada e a busca por resultados que
agreguem eficiência e efetividade, a atitude investigativa é fundamental
para o exercício de uma prática científica e sistematizada, que consiste no
exercício da avaliação clínica e no processo de integração e aplicação das
evidências externas àquela realidade observada. Estrategicamente, uma
prática baseada em evidências baseia-se em cinco etapas. Primeiramente a
necessidade de cuidado observada no paciente, num grupo de pacientes ou
mesmo na organização do serviço, deve ser convertida numa pergunta; a
segunda etapa consiste na busca bibliográfica da melhor evidência
relacionada à pergunta. A seguir, as evidências encontradas são avaliadas
em termos de validade e confiabilidade metodológica, além da sua
aplicabilidade clínica. Na quarta etapa os achados escolhidos mediante a
análise crítica são aplicados à prática clínica e, finalmente, a quinta etapa
consiste na avaliação dos resultados.

•

Temos que ter clareza do que é fundamental na formação dos profissionais
de Enfermagem, nesse contexto de constantes mudanças, que não tenham
como meta apenas privilegiar o mercado de trabalho, mas que visem
basicamente a construção de uma nova sociedade, a formação de sujeitos
críticos, capazes de sempre buscar o novo, de ousar.

•

Desenvolver o pensamento crítico na Enfermagem é de longa data sugerida
e recomendada. Este fazer “envolve um esforço bastante grande implicando
em muito mais horas de trabalho e, sobretudo, em um auto-exame sobre o
significado do papel do educador na formação de futuros profissionais de
Enfermagem”.

•

Dentre as estratégias existentes para o desenvolvimento do pensamento
crítico, encontram-se: a) atividades de observação (nas quais as
habilidades de ouvir, ver e sentir são as mais importantes); b) atividades de
escrita (diários, questionários, trabalhos de reação, atividades de pesquisa,
análise e síntese); c) atividades de ação (incluem simulações, jogos,
situação-problema, entre outras); d) atividades combinadas: incidente crítico
(técnica) na qual se evoca um incidente significativo e, a partir de instruções
precisas para o que se deseja obter, podem ser trabalhados conceitos,
opiniões,

capacidade

de

observação,

identificação

de

atitudes

e

comportamentos, entre outras possibilidades.
•

“Se os alunos devem aprender a pensar e agir em situações complexas
deve ter a oportunidade de desenvolver habilidades que exijam mais do que
registrar os resultados dos seus estudos”, facilitar a expressão do
raciocínio, da compreensão, da tomada de decisão e aprimoramento da
capacidade de comunicação escrita é fundamental.
Em se tratando da construção de competências, os conteúdos

factuais/conceituais, procedimentais e atitudinais estão integrados nesse
processo e os elementos constituintes de cada dimensão foram descritos e
interpretados, com a intenção de concretizar o modelo de avaliação
apresentado:

CONTEÚDOS FACTUAIS/ CONCEITUAIS
Capacidade de apreender conceitos
Verificar se os alunos compreendem o significado dos conceitos e se
conseguem verbalizá-los com as próprias palavras.
Qualidade dos conhecimentos prévios
Analisar os conceitos que já foram aprendidos pelo aluno, a quantidade e a
qualidade.

Atenção/motivação: consciência do processo de construção
Analisar o envolvimento do aluno no processo ensino-aprendizagem e se
ele compreende o sentido das atividades.
Interpretação lógica: capacidade de resumir idéias importantes
Avaliar se o aluno interpreta corretamente uma atividade proposta.
Averiguar a capacidade do aluno de interpretar os conteúdos que foram ou
estão sendo discutidos.
Capacidade de abstração
Avaliar a qualidade do entendimento do aluno mediante a exposição de
uma situação, ou seja, do aluno construir sistemas e teorias abstratas sobre
os conceitos abstratos.
Capacidade para comparar e diferenciar
O aluno deve ter condições intelectuais de comparar diferentes situações,
destacar os pontos comuns e os pontos discordantes.

CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS
Capacidade de ordenamento de uma ação
Avaliar o aluno na construção de uma ação com seqüência lógica. Ex.
Planejar a execução de uma técnica/ um procedimento; Orientar e/ou
Educar o paciente sobre sua doença ou tratamento; Planejar uma
intervenção coletiva.
Capacidade de execução da ação
O aluno, após o planejamento de uma ação, deve conseguir cumpri-la.
Neste item pode-se avaliar no aluno: Habilidades Manuais/ Psicomotoras; a
Criatividade; a Prontidão; a Praticidade.
Aplicação de uma ação em contextos diferenciados.
O aluno deve ser capaz de, progressivamente, “aproveitar” métodos/
técnicas/ soluções de uma ação em outra, principalmente ante uma “nova”
ação. Nesse momento o aluno estará ampliando suas competências
específicas e conseguindo maior autonomia nas ações da profissão.

Capacidade de resolução eficaz
Uma ação competente associa eficiência (capacidade de obter maior
rendimento com o mínimo de desperdício) e efetividade (bons resultados na
vida real). Sendo assim, o professor deve avaliar as ações do aluno e
incentivá-lo a “qualificar” as suas ações, resgatando, inclusive, os Direitos
dos Pacientes.

CONTEÚDOS ATITUDINAIS
Amadurecimento Afetivo/ Compromisso de conhecer algo
O aluno deve apresentar “desejo” de aprender. Na medida em que a
situação a que está exposto traz dúvidas/ apreensões/ sofrimento psíquico,
o processo de aprendizado não se realiza. É necessário que professor e
aluno avaliem as emoções que permeiam diferentes situações na prática e
que busquem recuperar a motivação para o aprendizado.
O aluno deve ser avaliado na capacidade de identificação desses fatores e
no esforço de superação.
O aluno deve comprometer-se com os acordos firmados com o professor
em relação aos horários, cumprimento de atividades e adequação às
condições impostas pela unidade de estágio.
Qualidade do pensamento crítico
Avaliar a capacidade do aluno de conflitar dado, analisar os valores
decorrentes de diferentes situações; colocar-se em diferentes posições;
exercer a empatia.
Avaliar a capacidade do aluno de relacionar determinadas normas com os
valores próprios, com os direitos alheios, com os contextos históricos e
institucionais.
Capacidade de tomar decisões
A tomada de decisão engloba uma tomada de posição, na qual o aluno
deve defender seus pontos de análise e responsabilizar-se pelos seus atos.

Possibilidade de analisar situações considerando os pontos positivos
e negativos
Possuir uma postura aberta, reflexiva, ponderada sobre as diferentes
possibilidades de resolução de um problema/ situação.
Possuir envolvimento afetivo e ético
O aluno deve ser capaz de contextualizar situações, adotar posturas
condizentes com os próprios referenciais de conduta e considerar os
códigos de Ética pertinentes à situação.
Capacidade de revisar situações e avaliar-se
O aluno deve ser capaz de rever suas avaliações e suas decisões com
senso crítico e construtor.
O processo de auto-avaliação não é fácil, exige maturidade, objetividade e
capacidade de mudança do aluno.

Essas são as linhas norteadoras do processo pedagógico do Curso de
Graduação em Enfermagem do UNICEUSA. Os Planos de Ensino das
diferentes disciplinas que compõem a Matriz Curricular contém métodos de
ensino que buscam viabilizar o exercício dos referenciais teóricos acima
citados.

Certamente,

o

envolvimento,

a

capacidade

criativa

e

a

responsabilidade dos coordenadores, docentes e alunos é que expressam a
concretude desta proposta.
2.1.6.8. Formas de Realização da Interdisciplinaridade
A integração disciplinar possibilita análise dos objetos de estudo sob
diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam
a (re)criação do conhecimento.
É indispensável que o estudante, como o centro do aprendizado, conquiste
uma sólida formação sistematizada e aprofundada em conceitos e relações
indispensáveis à construção da competência profissional. Para que haja
efetividade nesse processo, a matriz curricular do Curso de Graduação em

Enfermagem do UNICEUSA está organizada em disciplinas que constituem
módulos que possibilitam a interdisciplinaridade e indissociabilidade:
1. Módulo Básico, Social e Ético:
1.1. Formação Social, Humanística, Psicológica, Biológica, Política, e Histórica
para o Cuidar em Enfermagem
1.2. Formação Social, Política, Humanística, Nutricional e Biológica para o
Cuidar em Enfermagem
1.3. Formação Biológica, Metodológica, Ética, Biossegurança e Instrumentos
para o Cuidar em Enfermagem
2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico:
2.1. Formação em Gerenciamento do Cuidado, Farmacológica, Política e
Instrumentos para o Cuidar na Saúde do Adulto, Idoso e Família
3. Módulo Clínico: Preventivo e Terapêutico:
3.1. Formação em Prática Gerencial e Auditoria em Enfermagem, Políticas,
Atenção a Pessoa/Família em Situação de Risco, Farmacologia aplicada a
Enfermagem e Instrumentos para o Cuidar na Saúde da Mulher
3.2. Formação em Prática Gerencial em Saúde Pública e Hospitalar,
Certificação da Qualidade em serviços de Saúde e no Cuidado na Saúde da
mulher, criança/adolescente.
A representação da figura 1, lida de maneira circular, demonstra a
interdisciplinaridade, das principais disciplinas do curso de Enfermagem.

Todos os itens descritos são condições respeitadas, com a intenção da
formação dos estudantes por competências, permeando os módulos por
grupos de disciplinas de maneira indissociável e interdisciplinar. Assim, na
construção da Matriz Curricular do Curso de Enfermagem,no preparo dos
Planos de Disciplina, buscou-se dar sentido e vida às construções teóricas
expostas.
Tendo consciência das dimensões paradigmáticas que necessitam ser
vencidas e considerando o papel fundamental do modelo de avaliação,
buscamos subsídios para a operacionalização de um modelo de avaliação
compatível com os postulados construtivistas e com a construção de
competências profissionais.
A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão
global como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade,
como forma de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do
saber e da prática.
Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de
estudo de diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que

permitam a (re) criação do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade
será mobilizada por meio dos seguintes processos ou eventos:
- Palestras interdisciplinares;
- Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao aluno
visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso expostos
nas visitas;
- Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a
matéria seja abordada integrando conceitos interdisciplinares;
- Aulas de laboratório com simulações que mobilizem testes de natureza
interdisciplinar.
2.1.6.9. Mecanismos De Avaliação
2.1.6.9.1. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
A avaliação da aprendizagem será contínua e se concretizará de acordo
com a programação didática do curso.
Conforme dispõe seu Regimento, a Instituição adota os critérios a seguir
transcritos para a avaliação do rendimento escolar de seus alunos:
- O aproveitamento escolar é avaliado por meio de verificações parciais
e exames, expressando-se o resultado de cada avaliação em notas de zero a
dez.
São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios,
arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, atividades culturais e
esportivas e estágios, inclusive os realizados em unidade avançada, provas
escritas e orais e previstas nos respectivos planos de ensino.
- O Professor, a seu critério ou a critério do Coordenador de curso,
obedecidos os limites definidos pela Coordenação Pedagógica, pode promover
trabalhos, exercícios, provas e outras atividades em classe ou extraclasse.
- A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, abrangendo os
aspectos de frequência e aproveitamento.
§ 1º Cabe ao docente a atribuição de nota de avaliação para as
atividades curriculares, com peso 6 na composição da nota semestral de cada

disciplina, ou, a critério do NDE, poderão ser outorgadas duas avaliações,
cujas notas terão peso 3 na referida composição. Cabe ao docente, também, a
supervisão do controle de frequência dos alunos.
§ 2º É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não
autorizados pelo Professor, por ocasião da execução dos trabalhos, das provas
parciais, dos exames ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação
do conhecimento por atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de sanções
cabíveis por este ato de improbidade.
- O aluno pode requerer, dentro dos prazos estipulados, revisão de prova
ou exame escrito definidos no Calendário Escolar.
- A vice reitoria, em conjunto com a Pro reitoria acadêmica, elabora as
normas que definem formas e critérios para:
I - aplicação de exames;
II - possível realização de período de recuperação;
III - apuração das médias parciais e finais de aproveitamento;
IV - aplicação de provas especiais em segunda chamada e revisão de
prova;
V - estruturação e coordenação de estágios supervisionados; e
VI - arredondamento de médias finais, desde que obedecido o máximo de
cinco décimos.
Parágrafo único. As normas entram em vigor no período letivo seguinte
ao de sua divulgação, ou imediatamente, se não acarretarem prejuízo à vida
escolar do aluno.
- O aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais
atividades programadas para a disciplina.
- Os critérios de promoção, envolvendo simultaneamente a frequência e
o aproveitamento escolar, são os seguintes:
I - se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento),
ele estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão considerados os
resultados das avaliações realizadas de acordo com o previsto no art. 67 e
seus parágrafos.
II - Se a média semestral for maior ou igual a 7,0, o aluno estará aprovado
na disciplina;

III - Se a média semestral for menor que 7,0, o aluno será reprovado.
§ 1º O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá substituí-la
por nova prova.
§ 2º Os casos omissos serão analisados pela coordenação do curso e
coordenação pedagógica.
§ 3º O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10
(dez), com aproximação de até 0,5 (cinco décimos).

2.1.6.9.2. Auto-Avaliação Do Curso
O Curso de Enfermagem utiliza um sistema de avaliação, segundo
critérios pré-estabelecidos, que visa à apresentação de resultados que podem
ser analisados, a fim de que sejam propostos caminhos, metas e estratégias
consonantes com as nossas intenções educativas e responsabilidades sociais.
A auto-avaliação do Curso abrange as funções do ensino, da extensão e
da gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, sociais, técnicos e
administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais, constitutivas
da dinâmica da vida institucional. O que se pretende é analisar a coerência
entre o que o Curso faz e o que se propõe a fazer por meio da sua missão
(compromissos, vocação, inserção social, regional e nacional) e finalidades.
A auto-avaliação do Curso, realizada de forma permanente e com
resultados a serem apresentados anualmente, avalia todos os aspectos que
giram ao redor destes eixos: o ensino, o estímulo à pesquisa, a extensão, a
responsabilidade social, o desempenho dos estudantes, a gestão do Curso, o
corpo docente, as instalações e várias outras categorias e conjunto de
indicadores. As informações obtidas com esta modalidade avaliativa são
utilizadas pela IES para orientação da sua eficácia institucional e efetividade
acadêmica e social, para nortear suas políticas acadêmicas e de gestão e para
revelar à realidade dos cursos e do próprio Instituto.
A auto-avaliação não é uma atividade nova do UNICEUSA, ao contrário,
está inserida no cotidiano institucional. Alguns meios já utilizados para a
avaliação de Curso são:

•

Para

o

corpo

docente:

reuniões

pedagógicas

de

avaliação,

semestralmente.
•

Para o corpo discente: questionários de avaliação do Curso, dos
docentes e da eficácia do aprendizado, anualmente.

Articulação da Auto-Avaliação do Curso com a Auto-Avaliação Institucional
O UNICEUSA, no momento, está promovendo uma nova configuração
na sistemática e na ordenação das várias etapas da avaliação, tendo como
palavras-chaves “integração” e “totalidade”. Para tanto, instituiu-se a Comissão
Própria de Avaliação (CPA), pela Portaria nº 1 de 11 de junho de 2004. A CPA
tem caráter permanente e seus principais objetivos são:
• Formação de uma cultura de auto-avaliação;
• Estabelecimento de protocolos de avaliação;
• Proposta de sugestões para a melhoria da qualidade do processo ensinoaprendizagem;
• Conscientização da responsabilidade social e suas conseqüências;
• Verificação da eficácia institucional;
• Valorização da missão do UNICEUSA na comunidade acadêmica;
• Promoção dos valores democráticos;
• Afirmação da autonomia e da identidade institucional.
A avaliação interna, além do caráter qualitativo, adota uma perspectiva
quantitativa, pela análise numérica dos resultados. A abordagem qualitativa
pretende compreender o ponto de vista dos envolvidos quanto ao
posicionamento interno e externo da instituição. Já a abordagem quantitativa
parte dos resultados e os traduz em termos de parâmetros estatísticos; nela a
quantificação é enfatizada como fator de discussão do objeto em avaliação.
Articulação da Auto-Avaliação do Curso, e Núcleo Docente Estruturante
(NDE) com a Avaliação Externa
Com a edição da Portaria Normativa no 4/2008, que regulamentou a
aplicação do Conceito Preliminar de Curso (CPC) em processos de renovação
de reconhecimentos dos cursos, o Ministério da Educação estabeleceu uma

base de cálculo para o CPC que repousa essencialmente em componentes
extraídos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e do
Cadastro Nacional de Docentes do Ensino Superior, como parte integrante do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).
O CPC se propõe a referenciar de forma preliminar a qualidade dos
cursos de graduação, permitindo que se estabeleça um critério objetivo para
dispensar a visita de comissão in loco com a finalidade de renovar o
reconhecimento de cursos de graduação.
Nesta perspectiva, devem ser objetos de análise, além das informações
extraídas do Relatório do ENADE, os conceitos atribuídos pelo INEP aos
insumos que compõem a base de cálculo do CPC, confrontando-os com os
elementos contidos nos demais instrumentos que integram o SINAES –
fundamentalmente a auto-avaliação e os relatórios de avaliação externa para
fins de renovação dos reconhecimentos dos cursos.
Embora ciente das limitações inerentes ao CPC, quando tomado de
forma dissociada do conjunto dos demais instrumentos de avaliação, entendese que seus resultados não só podem como devem ensejar a adoção de
providências no sentido de melhorar o desempenho dos estudantes.
Cabe ainda registrar que desde 2010 do UNICEUSA, motivada pelas
inovações propostas nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de
graduação, vem promovendo mudanças nos currículos dos seus cursos,
visando a dotá-los de maior flexibilidade. Paralelamente, vem enriquecendo
progressivamente suas práticas pedagógicas com recursos disponíveis em sua
plataforma de Tecnologia da Informação, entre outros.

2.2. Atenção aos Discentes
2.2.1.Formas de Acesso
Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo,
previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma
redação em Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha,
abrangendo o programa estabelecido. Para a orientação desse processo, o
candidato conta com o Manual do Candidato à sua disposição, que o informará

sobre os procedimentos para a inscrição, datas e horários dos exames, assim
como a publicação dos resultados e períodos de matrículas.
No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o Manual do
Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à
comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor
aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo
docente, discente e administrativo da Instituição.

2.2.1.1. Disposições Gerais
O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:
1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a
inscrição feita previamente pelo candidato pela internet, ou
presencialmente na IES. O local de realização da prova é indicado
no comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no
manual.
2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de
sua realização, feita sempre antes da realização da Prova
Tradicional. Esta é realizada em computadores dos laboratórios da
IES e com provas diferentes.
O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas.
Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o
realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse
caso, este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do
Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional.
As notas obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação,
serão analisadas e, se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato
necessariamente realizará a Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme
sua escolha e tempo hábil para tal.

2.2.1.2. Condições e Procedimentos
No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno
conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um
questionário sócio-econômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode
ser feita pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta

possui as disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a
bibliografia de literaturas a serem estudadas.
No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente,
referente à pontuação, respeitando a disponibilidade de vagas do curso. Já a
desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de
meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova.
Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será
publicada na secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela
internet, após alguns dias da realização da Prova Tradicional da fase
correspondente. O resultado obtido através da prova feita por Agendamento e
pelo ENEM será publicado juntamente com o da Prova Tradicional.
2.2.1.3. Matrícula
A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no
Manual do Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua
realização, indicação do curso e a data de início das aulas.

2.2.2. Apoio Pedagógico aos Discentes
O apoio didático-pedagógico aos discentes do Curso Enfermagem será
realizado de diferentes maneiras:
⇒ visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão
se desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição,
eventos etc;
⇒ reuniões sistemáticas mensais, ou de quando
representantes de turmas e/ou centro acadêmico;

demanda,

com

⇒ divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do
Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc;
⇒ entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as
informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas,
processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da Unidade.
Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível
para o atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir
dúvidas em relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas
específicas para o atendimento individual ou em grupo. Conta também com um

Coordenador para cada curso existente, que fica à disposição dos estudantes e
professores para o atendimento em relação à operacionalidade do curso e às
questões acadêmico-pedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades
extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo,
seminários, congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos
cursos oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e
complementar a formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a
interdisciplinaridade.

2.2.4.

Atenção ao discente portador de necessidades especiais

Observando o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos –
PNEDH como resultado do trabalho do Comitê Nacional de Educação em
Direitos Humanos instituído pela Portaria nº 66 de 12 de Maio de 2003, e o
Decreto Nº 7.037, de 21 de Dezembro de 2009, a IES tem o compromisso
maior de promover a educação de qualidade para todos, com vistas à melhoria
da qualidade social de vida, da promoção da igualdade de oportunidades por
todos, à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, por
meio de ações que possibilitam o conhecimento e a consolidação dos Direitos
Humanos.
O Curso de Enfermagem tem como princípios o combate à discriminação,
a promoção da igualdade entre as pessoas, e a afirmação de que os direitos
humanos são universais indivisíveis e interdependentes, assegurando a
cidadania plena, a educação, a cultura e o direito à comunicação por meio da
implementação, promoção e avaliação dos resultados da relação igualitária
entre estudantes com necessidades especiais e os demais estudantes,
professores e funcionários técnico-administrativos.
O acompanhamento e monitoramento das ações e recomendações se da
através da observação do professor em sala de aula ou do próprio estudante
portador de necessidades especiais que a solicita via Secretaria, cujo
deferimento com base no laudo médico é realizado pelo Coordenador do Curso
junto à coordenação pedagógica que estabelece os indicadores que facilitarão
a integração do aluno no processo ensino-aprendizagem com a observância
dos direitos e deveres de todas as partes envolvidas.
Nesse contexto, o Decreto Federal Nº 8.368 de 2 de Dezembro de 2014,
que regulamenta a Lei Federal Nº 12.764 de 27 de Dezembro de 2012, institui
a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos
legais.
Para os casos de comprovada necessidade formalizada na Secretaria do
Campus foi criado o Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico –

NAAP cujos objetivos gerais e específicos tratam da permanência, integração,
promoção da intersetorialidade, da atenção integral, da realização de
aconselhamento psicológico e/ou atendimento psicopedagógico, do apoio e
orientação ao corpo docente e demais setores acadêmicos da instituição,
traçando diretrizes em conjunto com a comunidade acadêmica no sentido de
contribuir com adaptações metodológicas e processos avaliativos dos dados
coletados nas atividades realizadas de atendimento pelo NAAP.
2.2.4. Mecanismos de Nivelamento
É oferecido, gratuitamente, o curso de nivelamento em biologia, quimica,
matemática e metodologia da pesquisa. O curso acontece semestralmente e
através dele podemos oferecer ao nosso alunado uma oportunidade de sanar
possíveis dificuldades. Além disso o nivelamento on line é oferecido a todos os
discentes através do portal. Nele pode ser encontrado assuntos de todo o
ensino básico, além de língua estrangeira.

2.2.5. Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador
de Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo
parcial, com jornada semanal específica para essa finalidade.

2.2.6. Acompanhamento dos Egressos
O UNICEUSA conta com o IAP – Instituto de Acompanhamento
Profissional que busca promover o acompanhamento dos egressos.
O Instituto de Acompanhamento Profissional tem como objetivo manter
uma linha permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das
informações coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da
formação do profissional às necessidades do mercado de trabalho.O IAP conta
com uma base de dados, com informações atualizadas dos egressos;
mecanismos para a promoção de um relacionamento contínuo entre a
Instituição e seus egressos; e mecanismos para avaliar a adequação da
formação do profissional para o mercado de trabalho.
A partir das informações constantes na base de dados será possível
estabelecer um canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os
ex-alunos cadastrados recebem informações sobre eventos, cursos, atividades
e oportunidades oferecidas pela Instituição. O retorno dos egressos sobre o
ensino recebido é fundamental para o aprimoramento da Instituição. Para tanto,
serão aplicados questionários para obter informações sobre o curso realizado

(pontos positivos e negativos), a atuação no mercado de trabalho, dificuldades
encontradas na profissão, perfil do profissional exigido no mercado, interesse
em realizar outros cursos de graduação e pós-graduação.
DIMENSÃO 3 - CORPO DOCENTE
3.1. Administração Acadêmica
3.1.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem é composto
por professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela
implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos
estabelecidos na Portaria MEC nº 147/2007.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
a) Participar plenamente
pedagógico do curso;

da

elaboração

e

atualização

do

projeto

b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for
pertinente;
c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares
inovadoras para o curso;
d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;
e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas
propostas de alterações do projeto pedagógico;
f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando
as características e peculiaridades regionais da comunidade local.
Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão
vinculados às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação
de estágio e monografia; acompanhamento de atividades complementares;
orientação de pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão,
atualização do próprio Projeto Pedagógico.

3.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)

Integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 4 (quatro) professores.

3.1.3. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
1. Isabela Sampaio / Mestre / Integral
2. Érica Patrícia Lima Pereira / Doutora / Integral
3. Maurízio Mattos / Mestre / Integral
4. Áliger Pereira / Doutora / integral
5. Nilma Karla / especialista / Integral

3.1.4. Coordenação do Curso
A Instituição reconhece a coordenação do curso como uma liderança
importante para a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto
pedagógico do curso que oferece. Para a escolha da coordenação do curso, a
IES buscará respeitar os critérios indicados a seguir:


Professores com formação acadêmica correspondente a mestre ou
doutor;



Professores com, pelo menos, 2 anos de experiência acadêmica e
não-acadêmica;



Professores com dedicação integral (40 h) ao curso e à Instituição;



Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos
envolvendo professores e estudantes;



Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as
demandas do mercado de trabalho e as necessidades da
comunidade para, de alguma forma, fortalecer os programas
educacionais que a Instituição oferece;



Professores aptos a selecionar, produzir ou utilizar informações que
subsidiem os processos decisórios que envolvem sua função; e



Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita.

3.1.4.1. Participação da Coordenação do Curso nos Órgãos Colegiados da
IES
De acordo com o Regimento da Instituição, docentes e alunos podem
participar das seguintes formas nos órgãos colegiados do UNICEUSA:


no Conselho Universitário, por meio de um representante docente,
com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido, e um
representante discente, com mandato de um ano, vedada a
recondução.



no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, por meio de um
representante docente, com mandato de dois anos, podendo ser
reconduzido, e um representante discente, com mandato de um ano,
vedada a recondução.

Vale ressaltar a participação de diferentes membros da comunidade
acadêmica na Comissão Própria de Avaliação – CPA, que é formada por
representantes de cada uma das seguintes categorias: corpo docente, corpo
discente, corpo técnico-administrativo e sociedade civil organizada.
3.1.5. Coordenadora – Isabela Sampaio
Enfermeira Graduada pela Universidade Católica do Salvador (1996).
Especialista em Gestão, Perícia e Auditoria pela Faculdade Baiana de Medicina
(FBDC) em 2002; Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente FAMAM (2016); Docente do Ensino Superior de Faculdades - Graduação e
Pós-Graduação do Curso de Enfermagem. Instrutora de Suporte Básico. Larga
experiência na área de Gestão Pública e Privada na Saúde, técnicaassistencial
e administrativa em empresas de pequeno, médio e grande porte. Auditora de
planos de saúde (auditoria externa) e auditoria interna em hospitais de grande
porte desde 1997. Ex sócia e fundadora da Conceito Auditoria Médica e de
Enfermagem.Consultora em Saúde para projetos, pareceres e implantação de
serviços de saúde de pequeno, médio e grande porte (técnica e administrativa)
públicos; privados; terceirização de gestão . Instrutora de BLS, ACLS,
Primeiros Socorros. Coordenadora do Curso de Bacharel em Enfermagem do
Centro Universitário de Salvador - UNICEUSA.
3.1.6. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
Regime de Trabalho: Integral

3.1.7. Composição e funcionamento do Colegiado de Curso

O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva e auxiliar, com
função de analisar e propor medidas didático-pedagógicas para o
funcionamento do curso e para a sua integração nos diversos programas de
ensino, de pesquisa e de extensão, tem a seguinte composição:
I - coordenador do curso, seu presidente nato;
II - cinco representantes do corpo docente que participam das atividades
didáticas do curso;
III - um representante do corpo discente.
O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador do curso e em seu
afastamento ou impedimento, pelo professor mais antigo na carreira docente
no Centro Universitário.
Os representantes do corpo docente são escolhidos por seus pares,
participantes das atividades didáticas do curso, para mandato de dois anos,
permitida a recondução, observada a representação docente por série do
curso, sempre que for possível. O representante discente é indicado de acordo
com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário.
O funcionamento do Colegiado de Curso, assim como as normas
complementares para sua constituição, obedece a dispositivos estabelecidos
em regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Atribuições
São atribuições do Colegiado de Curso:
I - propor ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão normas para a
concessão de láurea acadêmica aos concluintes dos cursos de graduação e
pós-graduação;
II - aprovar o planejamento das atividades do curso incluindo a
programação da semana acadêmica, proposta pela Coordenadoria do Curso;
III - aprovar, para encaminhamento ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, o projeto pedagógico de curso, assim como suas alterações,
observadas as diretrizes gerais pertinentes e a legislação em vigor;
IV - manifestar-se, quando consultado, sobre processos de matrícula,
aproveitamento de estudos, trancamento, cancelamento, reingresso,
transferência, monitoria, bolsas, adaptação e dependência de aluno;

V - elaborar regulamento referente à organização e ao funcionamento do
Colegiado de Curso, para aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão;
VI - encaminhar proposta de normas para o desenvolvimento e
verificação da aprendizagem de estágio, trabalho de conclusão de curso,
monografia, disciplinas com características especiais e outras, contidas no
currículo do curso, a serem aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão;
VII - exercer quaisquer outras atribuições que, por sua natureza, lhe
estejam afetas;
VIII - emitir parecer nos recursos que envolvam questões referentes à
verificação da aprendizagem e do rendimento escolar;
IX - sugerir à Pró-Reitoria Acadêmica, para os encaminhamentos
necessários, os procedimentos a serem adotados para as diversas formas de
processo seletivo de ingresso no curso;
X - sugerir e apreciar medidas que visem ao aperfeiçoamento das
atividades acadêmicas do curso.

3.1.8. Organização Acadêmico-Administrativa
A IES entende que sua organização acadêmico-administrativa deve ser
estruturada com o propósito de proporcionar aos professores, estudantes e
membros da comunidade um atendimento com qualidade e presteza. Nesse
sentido, a Instituição dispõe de órgãos administrativos e de apoio que
possibilitem alcançar este objetivo, por meio do envolvimento de uma equipe
qualificada e apta a lidar com as variadas questões suscitadas pelas atividades
promovidas.
Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à
Coordenação Pedagógica, voltados ao atendimento aos agentes da
comunidade acadêmica: secretaria, biblioteca e administração. Outros serviços
administrativos, incluindo tesouraria, contabilidade, manutenção e zeladoria
são ligados diretamente à Direção.

3.1.8.1. Organização do Controle Acadêmico
A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais
estabelecidas. O registro e o controle acadêmico de matrícula, trancamento,
transferência e aproveitamento de estudos são de responsabilidade da

Secretaria. As questões acadêmicas, expedição de atestados, históricos
escolares, registro de diplomas, entre outras atividades, também estão a cargo
da Secretaria. A verificação e o registro de freqüência, notas,
aprovação/reprovação são de responsabilidade do professor e o seu controle
cabe à Secretaria.

3.1.8.2. Pessoal Técnico-Administrativo
O corpo técnico-administrativo e de apoio é contratado de acordo com
as normas da Consolidação das Leis de Trabalho e as da Entidade
Mantenedora, sendo constituído por todos os funcionários não-docentes da
IES, a saber: agentes administrativos, auxiliares de serviços, secretarias e
demais funcionários indispensáveis na forma do organograma estrutural da
Instituição.
A quantidade de profissionais do corpo técnico-administrativo é
adequada às necessidades do Curso de Enfermagem.
3.2. Formação Acadêmica e Profissional dos Docentes
O corpo docente do Curso de Enfermagem é constituído por docentes
com formação específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à
natureza das atividades acadêmicas que desenvolverá, às características do
contexto da região e à concepção do curso.

3.2.1. Titulação
O quadro adiante traz o corpo docente:
•

ADRIANA ROCHA MENDES NABUCO: ESPECIALISTA

•

ANA CLAUDIA RIOS MENEZES: MESTRE

•

ANA PAULA TRINDADE GOMES RIBEIRO: ESPECIALISTA

•

ANNA LÚCIA SAMPAIO MARCHESINI: MESTRE

•

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA: DOUTORA

•

ÉRICA PATRICIA LIMA PEREIRA: DOUTORA

•

GUSTAVO MIRANDA PIRES SANTOS: MESTRE

•

ISABELA CAMPOS SAMPAIO: MESTRE

•

JOABSON FONTES BÊRIBÁ: ESPECIALISTA

•

MAIARA GOES LEFUNDES DE OLIVEIRA: MESTRE

•

MAURÍZIO MATOS UCHÔA: MESTRE

•

NILMA KARLA SANTOS DA SILVA: ESPECIALISTA

•

RODOLFO BARRETO MARTIN: ESPECIALISTA

•

TIAGO LANDIM D'AVILA: MESTRE

•

VERENA LOUREIRO GALVÃO: MESTRE

A tabela a seguir apresenta o resumo da titulação dos docentes do curso.
Tabela Resumo - Titulação em %

Titulação

Qtde.

Doutorado
Mestrado
Especialização
Total

2
8
5
15

% do
Total
14%
53%
33%
100%

3.2.2. Regime de trabalho e titulação
A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, com regime
de trabalho.
•

ADRIANA ROCHA MENDES NABUCO: PARCIAL

•

ANA CLAUDIA RIOS MENEZES: INTEGRAL

•

ANA PAULA TRINDADE GOMES RIBEIRO: INTEGRAL

•

ANNA LÚCIA SAMPAIO MARCHESINI: PARCIAL

•

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA: INTEGRAL

•

ÉRICA PATRICIA LIMA PEREIRA: INTEGRAL

•

LEILA VALVERDE: INTEGRAL

•

ISABELA CAMPOS SAMPAIO: INTEGRAL

•

JOABSON FONTES BÊRIBÁ: INTEGRAL

•

MAIARA GOES LEFUNDES DE OLIVEIRA: INTEGRAL

•

MAURÍZIO MATOS UCHÔA: PARCIAL

•

NILMA KARLA SANTOS DA SILVA: INTEGRAL

•

RODOLFO BARRETO MARTIN: HORISTA

•

TIAGO LANDIM D'AVILA: INTEGRAL

•

VERENA LOUREIRO GALVÃO: INTEGRAL

A Tabela a seguir apresenta o resumo do regime de trabalho dos docentes do
curso.
Tabela Resumo - Regime de Trabalho em %
REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES
Tempo Integral
Tempo Parcial
Horista
TOTAL

QUANTIDADE
(Nº.)

(%)

11
3
1
15

74%
20%
6%
100%

3.2.3. Tempo de Experiência Acadêmica no Magistério Superior

DOCENTES

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA
NO MAGISTÉRIO
SUPERIOR

ADRIANA ROCHA MENDES NABUCO
ANA CLAUDIA RIOS MENEZES

1
12

ANA PAULA TRINDADE GOMES RIBEIRO

5

ANNA LÚCIA SAMPAIO MARCHESINI

8

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA

19

ÉRICA PATRICIA LIMA PEREIRA

8

LEILA VALVERDE

1

ISABELA CAMPOS SAMPAIO

12

JOABSON FONTES BÊRIBÁ

8

MAIARA GOES LEFUNDES DE OLIVEIRA

7

MAURÍZIO MATOS UCHÔA

7

NILMA KARLA SANTOS DA SILVA
RODOLFO BARRETO MARTIN
TIAGO LANDIM D'AVILA
VERENA LOUREIRO GALVÃO

10
1
10
13

3.2.4. Tempo de Experiência Profissional (FORA DO MAGISTÉRIO)

DOCENTES
ADRIANA ROCHA MENDES NABUCO

TEMPO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL FORA DO
MAGISTÉRIO
17

ANA CLAUDIA RIOS MENEZES

18

ANA PAULA TRINDADE GOMES RIBEIRO

19

ANNA LÚCIA SAMPAIO MARCHESINI

8

ALIGER DOS SANTOS PEREIRA

22

ÉRICA PATRICIA LIMA PEREIRA

8

LEILA VALVERDE

18

ISABELA CAMPOS SAMPAIO

22

JOABSON FONTES BÊRIBÁ

9

MAIARA GOES LEFUNDES DE OLIVEIRA
MAURÍZIO MATOS UCHÔA
NILMA KARLA SANTOS DA SILVA
RODOLFO BARRETO MARTIN
TIAGO LANDIM D'AVILA
VERENA LOUREIRO GALVÃO

10
9
11
7
6
13

DIMENSÃO 4 - INSTALAÇÕES FÍSICAS
4.1. Instalações Gerais
4.1.1.Espaço Físico
As instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se
destinam e estão descritas a seguir:
O Campus tem 8.000 m² de área e 4.500 m² de área construída. As
instalações físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e
estão descritas a seguir:

Dependências/Serventias

Quantidade

M2

Sala de Direção

01

18 m²

Sala de Coordenação Pedagógica

01

20 m²

Salas de Coordenação de Cursos

08

7 m²

Sala de Professores

01

35 m²

Sala de Aux. De Coordenação

01

22 m²

Agencia Modelo

01

20 m²

Laboratório de RTVC

01

38 m²

Gerencia de unidade

01

20 m²

Departamento Pessoal

01

14 m²

Salas de Aula

02

25 m²

Salas de Aula

04

30 m²

Salas de Aula

07

40 m²

Salas de Aula

02

50 m²

Salas de Aula

06

60 m²

Sanitários PA1

04

15,36 m²

Sanitários PAC

02

16,80 m²

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência

01

123,66 m²

Tesouraria/ Secretaria

01

60 m²

Praça de Alimentação

01

40 m²

Laboratórios de Informática

01

35 m²

Laboratórios de Informática

01

35 m²

Laboratórios de Informática

01

49 m²

Laboratório de Saúde

01

54 m²

Laboratório de Saúde

01

36 m²

Laboratório de Saúde

01

54 m²

Laboratório de Saúde

01

60 m²

Laboratório de Saúde

01

45 m²

Laboratório de Saúde

01

60 m²

Laboratório de Saúde

01

60 m²

Laboratório de engenharia

01

60 m²

Auditório

01

90 m²

Biblioteca

01

120m²

Sala de Leitura

01

30 m²

Depósito

01

30 m²

Sala de Manutenção

01

9 m²

Sala de materiais de Limpeza

01

6 m²

Almoxarifado

01

38 m²

Copa

01

6 m²

Audio e Vídeo

01

10 m²

4.1.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral – TI
Para os professores em regime de tempo integral são disponibilizados
espaços de trabalho que favorecerão a permanência do corpo docente no
ambiente da Instituição. Sala com boa iluminação, climatizada, mobiliário, com
aparelhagem específica para as necessidades acadêmicas e com
microcomputadores com acesso à Internet.
O Núcleo Docente Estruturante ocupa uma sala específica para as
reuniões.
4.1.1.2. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
As coordenações de curso da IES ocupam uma sala exclusiva, com boa
iluminação, ventilação, mobiliária e aparelhagem específica, atendendo às
condições de salubridade. Estão disponíveis também microcomputadores com
acesso à Internet.

O Núcleo Docente Estruturante ocupa uma sala específica para as
reuniões.
4.1.1.3. Sala de Professores
Nas instalações físicas da IES há sala de professores está equipada com
microcomputadores com acesso à Internet, além de sala de reuniões, que
atendem às condições de salubridade e aos requisitos de dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à
atividade proposta.
4.1.1.4. Salas de Aula
.As salas de aula estão distribuídas em dois prédios: PA1 e PA2, todas
são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação,
climatização, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as
condições de salubridade.
02 salas de aula de 25 m²
04 salas de aula de 30 m²
07 salas de aula de 40 m²
02 salas de aula de 50 m²
06 salas de aula de 60 m²
O acesso as salas contam com condições de acessibilidade: livre
circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras
arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas, facilitando a
circulação de cadeira de rodas.

4.1.2. Equipamentos de Infomática
4.1.2.1. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
Os laboratórios são destinados às aulas práticas, e às necessidades dos
professores dentro do horário de aula, que será das 18:30h às 22h00, podendo
ser reservados com antecipação de, pelo menos, 24 horas antes das aulas.
Das 08h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para
que aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos
acadêmicos. A permanência dos estudantes nesse horário é acompanhada por
monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com
as necessidades institucionais.

O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado por
ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade destes. Cada estudante,
assim, pode ocupar um equipamento por 2 (duas) horas consecutivas, inclusive
para acessos aos serviços oferecidos pela Internet.
O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da
IES é suficiente para o atendimento do Curso de enfermagem e dos cursos em
funcionamento.

4.1.2.2. Políticas de Acesso
Das 07h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para
que aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos
acadêmicos. A permanência dos estudantes nesse horário é acompanhada por
monitores, em tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com
as necessidades institucionais.
O acesso aos equipamentos do Laboratório de Informática é realizado
por ordem de chegada, enquanto houver disponibilidade destes. Cada
estudante, assim, pode ocupar um equipamento por 2 (duas) horas
consecutivas, inclusive para acessos aos serviços oferecidos pela Internet.

4.1.2.3. Relação Equipamento/Aluno/Curso
O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da
IES é suficiente para o atendimento do curso de psicologia e dos cursos em
funcionamento.
A IES, em função da demanda apresentada neste ano, elaborará projeto
de expansão dos equipamentos, visando sempre a melhoria no
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, com a proporcionalidade
de 25 alunos por terminal.

Qtde.
Labs.

Qtde.
Equip.

20

03

18

28

Configurações
20 máquinas
12 Monitores AOC F19L 18,5"
04 Monitores AOC e950SWn 18,5"
04 Monitores Philips 18,5" Accept,
HD 500Gb, memória 4Gb,
processador Intel Celeron 1.1Ghz
18 máquinas:
16 monitores de 18,5 AOC’’ 2
Monitores Philips 18,5'
Lenovo Think Centre, HD 320Gb,
memória 2Gb, processador Intel
Celeron 2.60Ghz LGA 775
28 máquinas
28 Monitores 18,5' Philips
HD 500Gb, memória de 4Gb,
processador Intel Celeron J1800
2.41Ghz

Softwares

* Windows 8.1;
* Office 2013;
* Antivírus (Defender)
* Corel Draw X6 ;
*Lab 3
*
Autodesk Autocad 2014;
*Autodesk Recap
* Adobe Illustrator
(2015) Adobe Photoshop
(2015)

4.1.3. Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – no processo
ensino-aprendizagem
Em apoio às metodologias de ensino adotadas, a IES propicia à sua
comunidade acadêmica o uso de tecnologia educacional contemporânea, de
acordo com o quadro seguinte:
Recursos audiovisuais
Descrição

Qtde.

Amplificador
Caixas de Som Amplificada

04
01

Caixa de Som

07

Computadores (CPU)

10

Data-show

12

Retroprojetores

17

4.1.4. Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades
Especiais ou com Mobilidade Reduzida
Atenta ao disposto na Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003,
sobre os requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências
físicas às dependências de IES, a Mantenedora da IES determinou políticas

que reconhecem as necessidades diversas dos alunos, acomodando os estilos
e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a todos,
por meio de metodologias de ensino apropriadas, arranjos organizacionais, uso
de recursos diversificados e parceria com as organizações especializadas.
Atenta à sua responsabilidade social, a IES adota políticas para os
portadores de necessidades especiais, descritas no PDI, conforme legislação
em vigor.
4.1.5. Biblioteca
A Biblioteca conta com um acervo que segue plenamente os padrões de
qualidade exigidos, composto por material atualizado, tanto para o uso do
corpo docente, quanto para o uso do corpo discente, ao mesmo tempo em que
busca sempre a melhor estruturação do espaço para a formação do estudante
e melhores resultados para a satisfação de seus usuários.
A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e
periódicos indicados pelo corpo docente, a fim de cumprir o atendimento das
ementas de cada disciplina, sempre em consonância com as Diretrizes
Curriculares do MEC, além de atender a assuntos de interesse e
complementação à formação dos estudantes.

4.1.5.1. Acervo
4.1.5.1.1. Bibliografia Básica
As bibliografias básicas dos cursos da IES objetivam ter ao menos 03
indicações, todas com exemplares físicos e/ou virtuais. Considerando que a
demanda de livros é resultado das atividades solicitadas pelos professores
tendo como intuito o desenvolvimento das aulas, o corpo docente trabalha em
conjunto com a biblioteca estimulando o uso dos livros do acervo virtual que
não possui restrição de números de acesso, podendo todos os alunos utilizar
simultaneamente as obras disponíveis. A IES entende que a utilização de livros
virtuais garante o acesso aos livros sem a necessidade de aumentar a
quantidade de exemplares dos livros de maior demanda com planos de
urgência.
A biblioteca disponibiliza também relação de periódicos científicos
consistentes com os cursos. Considerando que a produção de periódicos
científicos por parte dos grupos de pesquisa de programas de pós-graduação
têm como objetivo a divulgação científica e não o lucro, e que a CAPES, órgão
que regulamente estes programas, aceita e estimula que esta divulgação seja
em formato eletrônico, a IES consegue atualizar a sua base de títulos de
periódicos com obras disponíveis na Internet gratuitamente, não havendo por
tanto a necessidade de aquisições.

4.1.5.1.2. Bibliografia Complementar
As bibliografias complementares dos cursos da IES objetivam ter ao
menos 03 indicações, todas com exemplares físicos e/ou virtuais.
Considerando que a demanda de livros é resultado das atividades solicitadas
pelos professores tendo como intuito o desenvolvimento das aulas, o corpo
docente trabalha em conjunto com a biblioteca estimulando o uso dos livros do
acervo virtual que não possui restrição de números de acesso, podendo todos
os alunos utilizar simultaneamente as obras disponíveis. A IES entende que a
utilização de livros virtuais garante o acesso aos livros sem a necessidade de
aumentar a quantidade de exemplares dos livros de maior demanda com
planos de urgência.
4.1.5.1.3. Periódicos especializados
A biblioteca disponibiliza também relação de periódicos científicos
consistentes com os cursos. Considerando que a produção de periódicos
científicos por parte dos grupos de pesquisa de programas de pós-graduação
têm como objetivo a divulgação científica e não o lucro, e que a CAPES, órgão
que regulamente estes programas, aceita e estimula que esta divulgação seja
em formato eletrônico, a IES consegue atualizar a sua base de títulos de
periódicos com obras disponíveis na Internet gratuitamente, não havendo por
tanto a necessidade de aquisições.
Formas de expansão e atualização do Acervo
MATERIAIS

LIVROS E OBRAS DE
REFERÊNCIA

OBRAS SERIADAS
(PERIÓDICOS,
JORNAIS E
REVISTAS)
RECURSOS
ELETRÔNICOS

DIRETRIZES
Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo MEC para as proporções de
exemplares por número de alunos das obras indicadas nas bibliografias.
Atualizar o editorial quando preciso.
Adquirir a solicitação dos professores e alunos referendadas pelo NDE e Colegiado
do Curso.
Desenvolver como plano de contingência das obras mais utilizadas a priorização da
utilização de obras eletrônicas que possuem acesso ilimitado pela Internet sempre
que possível.
Adequar o acervo junto ao NDE do curso, de acordo com a legislação vigente.
Consultar os conceitos das obras no
Programa Qualis da CAPES
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis) sempre que possível, já que nem todas obras
em circulação foram avaliadas.
Verificar a circulação das obras em outros acervos utilizando o Catálogo Coletivo
Nacional (http://ccn.ibict.br/busca.jsf).
Priorizar obras que possuam acesso pela Internet sempre que possível.
Adquirir a solicitação dos professores e alunos referendada pelo NDE do Curso.

4.1.5.2. Serviços

A biblioteca oferece os seguintes serviços:


Acesso disponível pela Internet ao acervo eletrônico;



Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos;



Capacitação de usuários;



Pesquisa bibliográfica; e



Reserva da bibliografia usada nos cursos.

4.1.5.2.1. Políticas Institucionais de Atualização do Acervo da Biblioteca
O contínuo avanço do conhecimento em todas as áreas obriga que a
direção institucional estabeleça uma política de atualização do seu acervo
bibliográfico. A atualização é feita a cada trimestre, atendendo a solicitação do
corpo docente, discente e à produção técnica e científica do mercado. De
posse da relação final dos diversos acervos a serem ampliados e/ou
atualizados, esta é enviada à Diretoria de Compras para aquisição.
A Coordenação do Curso de enfermagem encaminhará no início de cada
ano letivo, a relação atualizada da Bibliografia Básica e Complementar à
Biblioteca Central do UNICEUSA para subsidiar a conferência e a necessária
aquisição de novos títulos. Em consonância a esta ação, o Coordenador do
Curso no âmbito dos campi também realiza a entrega desta relação à
bibliotecária responsável e local.
A expansão e/ou atualização do acervo é feita com base nos seguintes
fatores:
- Bibliografia específica (básica e complementar) elaborada pelos líderes de
disciplina

e

revisada

anualmente

por

comissão

constituída

pela

Coordenação do Curso, referente às disciplinas dos planos de ensino de
cada período do Curso de Enfermagem, observando-se os requisitos de
atendimento às diretrizes curriculares;
- Bibliografia adequada aos conteúdos das áreas do conhecimento
psicológico contemporâneo ou de áreas afins tratados no Curso;
- Bibliografia referente à produção didática e científica da área por indicação
da comunidade acadêmica e científica.

4.1.6. Laboratórios
4.1.6.1. Laboratórios didáticos de formação básica.
Os ambientes/laboratórios de formação geral e básica, e a relação
professor estudante possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do
curso, o planejamento e o controle pleno das atividades de ensino
desenvolvidas nesses locais pelas diferentes disciplinas de aplicação clínica.
Ressaltamos que, além de toda a infra-estrutura disponível para o estudante,
os professores e técnicos sempre estão presentes durante as atividades para
que o estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensinoaprendizagem. Todos os laboratórios estão adequados à proposta do curso,
atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no plano de ensino
proposto pelos docentes.
Contamos com 3 laboratórios de informática para a formação básica.
• Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos
softwares necessários, o apoio técnico especializado para os alunos,
tanto em horários de aula como em horários “livres”. Todas as
máquinas estão interligadas em rede, com acesso à “Internet”.
• Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores
multimídia, retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc.
Os laboratórios de informática utilizados pelo curso possuem instalações,
mobiliário e equipamentos adequados aos trabalhos que são desenvolvidos.
Tem como objetivo dar suporte aos trabalhos, e projetos desenvolvidos pelos
alunos, atendendo:
•
•
•
•
•

às aulas práticas do curso;
ao aluno interessado na prática dos conceitos apresentados em
sala de aula, no horário que desejar;
aos componentes curriculares específicos;
ao desenvolvimento de estratégias de nivelamento em informática
pela IES; e
às atividades complementares vinculadas ao ensino e à extensão.

4.1.6.2. Laboratórios Especializados
A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com
o perfil descrito, a IES conta com a infraestrutura que, de fato, possibilita o
desenvolvimento das atividades propostas no Projeto do Curso de
Enfermagem. Diante disso, para a prática profissional dos egressos destacamse:

• Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos
softwares necessários, o apoio técnico especializado para os alunos,
tanto em horários de aula como em horários “livres”. Todas as
máquinas estão interligadas em rede, com acesso à “Internet”.
• Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores
multimídia, retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc.
• Laboratório específicos do curso de Enfermagem.

4.1.6.3. Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Especializados
Os laboratórios de informática utilizados pelo curso possuem
instalações, mobiliário e equipamentos adequados aos trabalhos que são
desenvolvidos. Tem como objetivo dar suporte aos trabalhos, e projetos
desenvolvidos pelos alunos, atendendo:
•
•
•
•
•

às aulas práticas do curso;
ao aluno interessado na prática dos conceitos apresentados em
sala de aula, no horário que desejar;
aos componentes curriculares específicos;
ao desenvolvimento de estratégias de nivelamento em informática
pela IES; e
às atividades complementares vinculadas ao ensino e à extensão.

4.1.6.4. Laboratórios Específicos do Curso
Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para
docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso,
atendendo a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes. Possuem
estrutura compatível, sempre de acordo com a especificidade das aulas
práticas previstas tanto na formação geral quanto na específica no estudante.
Os ambientes/laboratórios de formação geral e básica, e a relação
professor estudante possibilitam, de acordo com o projeto pedagógico do
curso, o planejamento e o controle pleno das atividades de ensino
desenvolvidas nesses locais pelas diferentes disciplinas de aplicação clínica.
Ressaltamos que, além de toda a infra-estrutura disponível para o estudante,

os professores e técnicos sempre estão presentes durante as atividades para
que o estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensinoaprendizagem. Todos os laboratórios estão adequados à proposta do curso,
atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no plano de ensino
proposto pelos docentes.
4.1.6.5. Tipos de Ambientes/Laboratórios de acordo com a proposta do
curso
Os principais laboratórios utilizados pelo Curso de Enfermagem do
UNICEUSA são:
Laboratório de Anatomia
O laboratório é adequado aos objetivos do curso, atende aos docentes e
discentes, pois nele são realizadas as aulas práticas das disciplinas Anatomia e
Anatomia dos Sistemas. Possui bancada de inox e peças anatômicas humanas
e sintéticas para trabalhos de observação e habilidades, conforme descrito nos
Procedimentos Operacionais Padrão.
Laboratório de Enfermagem
Este laboratório é adequado ao projeto pedagógico atendendo todas as
necessidades do ensino de qualidade. Serão realizadas aulas práticas das
disciplinas: Avaliação Clínica e Psicossocial de Enfermagem, Propedêutica e
Processo de Cuidar na Saúde do Adulto, Propedêutica e Processo de Cuidar
na Saúde da Mulher, Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Criança
e do Adolescente
Clínica de Enfermagem
A

Clínica

de

Enfermagem

presta

serviço

de

atendimento

de

Enfermagem individualizado aos usuários sem se onerar custo, ou seja,
comunidade externa e interna composta por alunos e colaboradores do Centro

Universitário. O atendimento será direcionado às crianças, adolescentes,
gestantes, adultos, idosos e atletas que buscam a promoção, manutenção ou
recuperação da saúde. O acolhimento dos clientes na Clínica de Enfermagem
pode ser espontâneo e/ou através de encaminhamentos das Unidades Básicas
de Saúde do território do Distrito da Secretaria Municipal de Saúde.

4.1.6.6. Condições de conservação das Instalações
As instalações e os espaços físicos dos laboratórios utilizados pelo curso
de Enfermagem possuem equipe técnica especializada para a conservação e
manutenção de equipamentos eletrônicos/elétricos e de informática que cuidam
da conservação de todas as dependências e instalações no que diz respeito à
alvenaria, pintura, parte elétrica e hidráulica, telecomunicações e telefonia.
Para aparelhos específicos possui contratos de manutenção periódicos com
firmas especializadas a fim de evitar com que o estudante perca horas de
atividades. Possui também, com uma equipe de técnicos especializados em
informática, eletrônica e em equipamentos diferenciados, além da presença
constante de corpo de bombeiros que verifica os equipamentos de segurança e
acessibilidade de portadores de necessidades especiais.
4.1.6.7. Normas e procedimentos de segurança
As instalações e os espaços físicos são comuns aos Cursos oferecidos
pelo UNICEUSA, são construídas de acordo com suas finalidades de uso e
adequadas ao Curso de Enfermagem. Esta estrutura, por si só, facilita os
procedimentos de segurança e proteção ambiental pertinentes.
Os estudantes, os técnicos e os colaboradores da higiene são
orientados

pelos

docentes

individual

e

coletivamente

nas

atividades

profissionalizantes. Estas orientações dizem respeito ao reprocessamento de
artigos médicohospitalares, ao descarte de materiais, como também aos
aspectos de proteção individual e coletiva.
As normas de segurança, com enfoque para o atendimento à saúde são
especificamente reforçadas para os discentes, estão de acordo com as
Medidas de Precauções Padrão preconizadas pelos Órgãos competentes

(Ministério da Saúde e ANVISA). São enfatizadas no transcorrer do curso e
fiscalizadas pelos docentes durante o atendimento ao cliente, e pelos
responsáveis técnicos dos laboratórios específicos durante as aulas e nos
demais períodos. Tais normas de biossegurança são baseadas na legislação
vigente:
•

Portaria 2.616/MS -13/05/98- Programa de Controle de Infecção
Hospitalar do Ministério da Saúde.

•

RDC 50 de 21/02/02 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Estabelecimentos de Assistência à Saúde - Departamento de
Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego.

•

RDC

306

de

07/12/2004

-

Regulamento

Técnico

para

o

Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (ANVISA).
•

Série A. Normas e Manuais Técnicos: Serviços Odontológicos:
Prevenção e Controle de Riscos – ANVISA 2006.

Além do seguimento destas Normas, Resoluções, Portarias, e Manuais,
há uma preocupação com a Avaliação de Risco Profissional. Em cada
seguimento há um docente ou técnico que é o responsável pelas orientações
quanto ao acidente ocupacional. Tais orientações, bem como a avaliação de
risco estão descritas no Manual dos laboratórios, os quais estão disponíveis
para consulta.
Os discentes e os colaboradores recebem educação continuada na
prevenção de acidentes ocupacionais e na avaliação e quantificação de risco
profissional.

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 1
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador

do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em
grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Não utiliza bibliografia específica.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Não utiliza bibliografia específica.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Biologia, Histologia e Embriologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Durante o curso de Biologia, Histologia e Embriologia, o aluno deverá adquirir
subsídios básicos para o reconhecimento das diferenças entre células
eucariontes e procariontes, as principais organelas e suas funções. Principais
variedades de tecidos que compõe o corpo humano, bem como entender a
distribuição destes tecidos nos principais órgãos. Serão fornecidas também
noções de embriologia e genética humana
II – OBJETIVOS GERAIS
•
Compreender a estrutura e a forma celular e relacioná-la com sua
função;
•
Levar ao conhecimento dos alunos os tipos de tecidos que formam todo
o organismo, bem como mostrar a interação entre estes tecidos nos diferentes
órgãos.
• Conhecer conceitos básicos de embriologia, genética e o papel dos genes e
do ambiente no desenvolvimento normal, anormal e nas doenças.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Reconhecer a célula como unidade morfofuncional dos organismos
eucariontes e procariontes;
• Aprimorar os conhecimentos teóricos – práticos dos alunos fornecendo-lhes
condições para competir no mercado de trabalho.
• Fornecer noções básicas de embriologia e genética, que servirão como
alicerce para todos os procedimentos de divisão celular responsáveis pela
manutenção da vida bem como a perpetuação da espécie
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A Biologia. Conceito de célula. Como as células são estudadas. Conceitos
fundamentais de células procariontes. Características estruturais da célula

procarionte. Elementos citoplasmáticos da célula procarionte. Parede celular Composição e função
Conceitos fundamentais de células eucariotas. Ribossomos - Composição,
Estrutura e função. Citoplasma - Composição e função;
Membrana plasmática (Composição e função; Transporte através da
membrana; Transporte passivo - Difusão simples e facilitada; Osmose;
Transporte ativo; Transporte vesicular);
Organelas – Composição; Principais organelas (Reticulo endoplasmático Diferenciar o retículo liso e rugoso quanto à função e composição; Complexo
de Golgi - Função e tipos de vesículas liberadas). Peroxissomos - função.
Lisossomos - Composição enzimática; papel na digestão celular.
Mitocôndria Estrutura interna e externa; Características exclusivas – DNA
mitocondrial; Função; Doenças mitocondriais;
Matriz Extracelular – Composição; influencia nas características físico químicas
dos tecidos;
Núcleo. Estruturas do núcleo; Função; Papel do material genético; Diferenças
RNA e DNA;
Divisão celular. Ciclo Celular – fases. Mitose - Características de cada fase;
Função biológica;
Meiose - Característica de cada fase, função biológica
Introdução a Embriologia; Gametogêneses - Células germinativas primordiais;
Gametogênese feminina e masculina;
Fecundação - Fases da fecundação. Gastrulação e Organogêneses
Introdução ao estudo da histologia; Conceito de tecido. Tipos de tecido que
compõe o corpo humano, Tecido Epitelial - Características e função;
Tecido conjuntivo - Características e funções; Tipos de tecido conjuntivo;
Tecido adiposo - Características e funções; Tipos de tecido adiposo;
Tecido ósseo - Característica e função; Tipos celulares e função; Tecido
Cartilaginoso - Características e função; Tipos celulares e função; Relação
entre a composição da matriz e a função dos diferentes tipos de tecido
cartilaginoso;
Tecido nervoso - Composição e função; Tipos celulares e função; Tecido
muscular Composição e função; Características de cada tipo de tecido
muscular.
Módulos Descrição das Atividades

1

A Biologia. Conceito de célula. Como as células são estudadas.
Conceitos fundamentais de células procariontes. Características
estruturais da célula procarionte. Elementos citoplasmáticos da célula
procarionte. Parede celular - Composição e função

2

Conceitos fundamentais de células eucariotas. Ribossomos Composição, Estrutura e função. Citoplasma - Composição e função;

Matriz Extracelular – Composição; influencia nas características físico
químicas dos tecidos;
3

Núcleo. Estruturas do núcleo; Função; Papel do material genético;
Diferenças RNA e DNA;

4

Divisão celular. Ciclo Celular – fases. Mitose - Características de cada
fase; Função biológica;

5

Meiose

6

Membrana plasmática (Composição e função; Transporte através da
membrana; Transporte passivo - Difusão simples e facilitada; Osmose;
Transporte ativo; Transporte vesicular);

7

Organelas
–
Composição;
Principais
organelas
(Reticulo
endoplasmático - Diferenciar o retículo liso e rugoso quanto à função e
composição; Complexo de Golgi - Função e tipos de vesículas
liberadas). Peroxissomos - função. Lisossomos - Composição
enzimática; papel na digestão celular.

8

Mitocôndria Estrutura interna e externa; Características exclusivas –
DNA mitocondrial; Função; Doenças mitocondriais;
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9

Introdução a Embriologia; Gametogêneses

10

Fecundação

11

Neurulação

12

Introdução ao estudo da histologia; Conceito de tecido. Tipos de tecido
que compõe o corpo humano, Tecido Epitelial

13

Tecido conjuntivo – Conjuntivo propriamente dito e especializações
(Sanguineo e linfoide)

14

Tecido ósseo e Tecidos cartilaginosos

15

Tecido nervoso

NP2
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, dialogadas, enriquecidas por projeções de imagens.
Discussão de artigos científicos a respeito de temas atuais relacionados aos
assuntos abordados em aula.
Sugerir aos alunos o uso da internet para estudo. Enfatizar as questões on line
e as vídeo-aula.
VI – AVALIAÇÃO
As avaliações bimestrais serão constituídas de questões dissertativas (mínimo
de 40%) e de múltipla escolha da matéria relativa ao bimestre. Discussão de
artigos científicos. Estudos dirigidos.

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Histologia básica. 12 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. (Minha biblioteca)
JUNQUEIRA LC, CARNEIRO J. Biologia celular e molecular. 9 ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha biblioteca)
MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
DE ROBERT´S, E. M; HIBS, J. De Robertis Bases da biologia celular e
molecular. Ed. Guanabara Koogan. 16 ed. 2014. (Minha biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AARESTRUP, B.J.; MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri
Marques. Histologia essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
(Minha biblioteca)
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTIS, K.; WATSON, J.D.
Biologia molecular da célula. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
(Minha biblioteca)
ÁRTICO, Ana Elisa. Biologia para Enfermagem. Porto Alegre: ArtMed, 2015.
(Minha biblioteca)
GARCIA, Sonia Lauer; FERNÁNDEZ, Casimiro Gárcia. Embriologia. Porto
Alegre: ArtMed, 2012. (Minha biblioteca)MEDRADO, Leandro. Citologia e
Histologia Humana: fundamentos de morfofisiologia celular e tecidual. São
Paulo: Érica, 2014. (Minha biblioteca)
MEDRADO, Leandro. Citologia e Histologia Humana: fundamentos de
morfofisiologia celular e tecidual. São Paulo: Érica, 2014. (Minha biblioteca)
ZAHA, Arnaldo; FERREIRA, Bunselmeyer; PASSAGLIA, Luciane M. P. Biologia
Molecular Básica. Porto Alegre: ArtMed, 2012. (Minha biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Biossegurança e Ergonomia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Conhecer e analisar a prevenção de riscos gerados pelos agentes químicos,
físicos associados ao risco biológico presente nos diversos espaços de atenção
à comunidade, bem como estudar as formas adaptativas dos instrumentos,
condições e ambientes de trabalho relacionados às capacidades
psicofisiológicas, antropométricas e biomecânicas do homem. Análise dos
fatores de risco do meio ambiente.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecer e analisar os fatores de risco do meio ambiente, suas adaptações na
comunidade e no ambiente de instituições de saúde sob a crítica da
biossegurança e ergonomia.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Enfatizar a importância da biossegurança no contexto de saúde
ocupacional;
•
Abordar os principais aspectos sobre biossegurança e ergonomia,
principalmente no âmbito hospitalar e em demais serviços de saúde.
•
Identificar os riscos ambientais no Programa de Gerenciamento de
Resíduos em Serviços de Saúde (PGRSS);
•
Conhecer os riscos ocupacionais, precauções padrão e especiais
(isolamento em doenças transmissíveis);
•
Aprender a processar os artigos médico-hospitalares e o risco
ocupacional no uso de produtos desinfetantes e esterilizantes;
•

Conhecer os equipamentos de proteção individual e coletiva;

•
Conhecer as legislações pertinentes a biossegurança – NR32,
Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde e PGRSS.
•

Conhecer métodos de prevenção e riscos relacionados à ergonomia.

•
Discutir o impacto das lesões ocupacionais na estrutura organizacional,
aspectos emocionais e sociais decorrentes na vida do trabalhador.
•
Discutir os aspectos de responsabilidade mútua gerada pelas ações do
trabalhador em saúde e a empresa.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Definição, aplicações, simbologia aplicada, rotulagem.
Aula 2: Boas Práticas de Biossegurança.
Aula 3: Riscos ambientais (físicos, químicos, acidentes, ergonômicos, e
biológicos).
Aula 4: Atuação dos profissionais da saúde nos programas de biossegurança
Aula 5: Níveis de Biossegurança.
Aula 6: Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção
Coletiva (EPC).
Aula 7: Riscos Ocupacionais.
Aula 8: Conscientização da utilização correta de práticas de biossegurança.
NP1
Aula 9: Classificação dos artigos médico-hospitalares, processamento dos
mesmos e os riscos ocupacionais frente aos produtos utilizados durante a
limpeza, desinfecção e esterilização.
Aula 10: Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.
Aula 11: Medidas de Prevenção na transmissão de infecções, precauções
especiais e padrão.
Aula 12: Legislações em Biossegurança.
Aula 13: Definição de Ergonomia, Antropometria e Biomecânica.
Aula 14: Classificação das doenças de notificação trabalhista relacionadas às
práticas (LER e DORT).
Aula 15: Métodos de prevenção de doenças de notificação trabalhista,
(ginástica preparatória, compensatória, ginástica de relaxamento) e aspectos
legais e jurídicos da Ergonomia.
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V- ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
•

Aulas expositivas e dialogadas

•

Apresentação de seminários

•

Discussão de artigos científicos

•

Exercícios em aula

•

Palestras

•

Visitas às Indústrias, Hospitais e Medicina do Trabalho institucionais.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: Risco
sanitario hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha biblioteca)
HIRATA, M; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. São Paulo: Manole;
2012. (Biblioteca virtual)
ROCHA, GERALDO CELSO. Trabalho, saúde e ergonomia: relação entre
aspectos legais e médicos. São Paulo: Juruá, 2007.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALEXANDRE, Neusa Maria Costa. Ergonomia e as atividades ocupacionais da
equipe de enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 32, n. 1, p. 8490,
abr.
1998
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062341998000100013&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira; GONÇALVES,
Emanoela; SOARES, Suerlane Pereira Sil. Biossegurança: ações fundamentais
para promoção da saúde. São Paulo: Érica, 2014. (Minha biblioteca)
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2002.
Disponível em
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residu
os.pdf . (online)
CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira. Biossegurança e qualidade dos
serviços de saúde. Curitiba: InterSaberes, 2014. (Biblioteca virtual)
CARDOSO, Telma Abdalla de Oliveira; VITAL, Nery Cunha; NAVARRO, Marli
B. M. de Albuquerque. Biossegurança, estratégias de gestão de riscos,

doenças emergentes e reemergentes: impactos na saúde pública. São Paulo:
Santos, 2012. (Minha biblioteca)
CARVALHO, Paulo Roberto de. Boas práticas químicas em biossegurança. Rio
de Janeiro: Interciência, 2013.( Biblioteca virtual)
CARVALHO, Rachel (coord.). Enfermagem em Centro de
Biossegurança e Bioética. Baueri: Manole, 2015. (Biblioteca virtual)

Material,

CORREA, Chistina Feitoza ; DONATO, Marilurde . Biossegurança em uma
unidade de terapia intensiva: a percepção da equipe de enfermagem. Esc.
Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 11, n. 2, p. 197-204, jun. 2007 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452007000200003&lng=pt&nrm=iso>. acessos em
26
mar.
2018.
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452007. (online)
MARZIALE, Maria Helena Palucci; ROBAZZI, Maria Lúcia do Carmo Cruz. O
trabalho de Enfermagem e a Ergonomia. Rev. Latino-Am. Enfermagem,
Ribeirão Preto , v. 8, n. 6, p. 124-127, dez. 2000 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692000000600018&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SILVA, José da; BARBOSA, Silene Miranda; DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda
Pontes. Biossegurança no Contexto da Saúde. São Paulo: IÁTRIA, 2014.
(Minha biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 1
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares I
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Fundamentos Históricos da Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula

I – EMENTA
A Disciplina Fundamentos Históricos da Enfermagem busca fornecer
elementos para a construção da identidade profissional mediante as
discussões sobre a prática e o contexto profissional da Enfermagem. Nessa
trajetória, traz conteúdos relativos ao Processo de Enfermagem, enfocando as
diferentes teorias e metodologias de trabalho existentes.
II – OBJETIVOS GERAIS
•

Discutir o cuidar como prática profissional;

•
Discutir o processo histórico da Enfermagem e sua inserção no mundo
atual;
•

Subsidiar a compreensão da sustentação legal da profissão;

•
Conhecer o contexto histórico da criação e do desenvolvimento do
Processo de Enfermagem;
•
Identificar conceitos relacionados à operacionalização do Processo de
Enfermagem: filosofia, base conceitual e as construções teóricas em
Enfermagem.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Identificar os projetos pessoais que caracterizam a escolha profissional;

•

Descrever o panorama da Enfermagem no Brasil;

•
Identificar a formação e competência dos componentes da equipe de
enfermagem;
•

Apontar os campos de atuação do enfermeiro na sociedade;

•
Fornecer dados e situações que possibilitem o reconhecimento da prática
profissional institucionalizada;
•

Conhecer o Processo de Enfermagem: origem, objetivos, aplicabilidades;

•
Desenvolver a compreensão sobre os significados dos referenciais
teóricos e metodológicos para o exercício profissional.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas 1 e 2: O cuidar
Dimensão histórica no mundo: Evolução, Prática Contemporânea.
Dimensão histórica brasileira: Evolução, Prática Contemporânea brasileira.
Aulas 3 e 4: O desenvolvimento do conhecimento na enfermagem
Padrões de conhecimento e sua importância para o cuidar.
Aulas 5 e 6: O Processo de Enfermagem
Discussões atuais: A prática assistencial e a demanda administrativa:
competências profissionais X mercado de trabalho; o processo de
humanização da prática do cuidar.
Aulas 7 e 8: As teorias de Enfermagem
As teorias de enfermagem e sua influência nos processos cuidativos.
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Aula 9: O Processo de Enfermagem
Evolução histórica; Conceitos; Objetivos.
Aulas 10: O Processo de Enfermagem
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE: Características,
Condições para execução; Desenvolvimento e filosofia de trabalho; Importância
da SAE para a assistência ao paciente; Importância da SAE para a profissão;
Discussão: dificuldades apontadas pelos enfermeiros para operacionalização
da SAE.
Aula 11: O Processo de Enfermagem
Fases do processo: coleta de dados (entrevista e exame físico), diagnóstico
de enfermagem.
Aula 12: O Processo de Enfermagem
Fases do processo: implementação e avaliação.
Aula 13: O Processo de Enfermagem
Disposições Legais, Surgimento: Conselho Internacional de Enfermagem (ICN).
Aula 14: As Práticas Institucionalizadas e o Desenvolvimento da
Enfermagem
As diferentes instituições para o exercício profissional: públicas, privadas e
mistas.
Aula 15: As Práticas Institucionalizadas e o Desenvolvimento da
Enfermagem
Trabalho em Equipe: conceito e operacionalização.
Perspectivas de Atuação Profissional
O Cuidar Institucionalizado e o Trabalho Autônomo: auditoria, consultoria,
atendimento domiciliar, resgates.

NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINSON, L. D., MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: introdução
ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.
GEOVANINI, T., MOREIRA, A.,DORNELLES, S., MACHADO, W. C. A. História
da enfermagem: versões e interpretações. 3 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.
KAWAMOTO, E. E., FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 2 ed. São
Paulo: EPU, 2005. (Minha Biblioteca)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Ana Paula Costa; SILVA JUNIOR, Osnir Claudiano da. Páginas de
História da Enfermagem: o jubileu de ouro de uma obra (1951-2001). Esc.
Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n. 2, p. 181-186, ago. 2006 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000200003&lng=pt&nrm=iso>. (online)
ALVES, Maria Dalva Santos et al . História da enfermagem registrada nas artes
plásticas: do século XVI ao século XX. Texto contexto - enferm., Florianópolis ,
v. 14, n. 4, p. 513-519,
dez.
2005 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072005000400007&lng=pt&nrm=iso>. (online)
CARDOSO, Maria Manuela Vila Nova; MIRANDA, Cristina Maria Loyola. Anna
Justina Ferreira Nery: um marco na história da enfermagem brasileira. Rev.
bras. enferm., Brasília , v. 52, n. 3, p. 339-348, set. 1999 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671999000300003&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CORBELLINI, Valéria Lamb. Fragmentos da História de Enfermagem: um
saber que se cria na teia do processo da submissão teórica. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 60, n. 2, p. 172-177, abr. 2007 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672007000200009&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MANTOVANI, Maria de Fátima; SILVEIRA, Maria de Fátima de Araújo; CADE,
Nágela Valadão. História da enfermagem: um roteiro para o ensino das práticas
cuidativas. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 52, n. 4, p. 547-560, dez. 1999 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671999000400008&lng=pt&nrm=iso>. (online)
OGUISSO, T.; SCHIMIDT, M. J. O exercício da enfermagem: uma abordagem
ético-legal. São Paulo: LTR, 2010. (Minha Biblioteca)
OGUISSO, Taka. História da legislação do exercício da enfermagem no Brasil.
Rev. bras. enferm., Brasília , v. 54, n. 2, p. 197-207, jun. 2001 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672001000200005&lng=pt&nrm=iso>. (online)
OLIVEIRA, Alexandre Barbosa de. História da Enfermagem: o período de
declínio da enfermagem nos séculos que se seguiram a Idade Média. Esc.
Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 13, n. 3, p. 463-465, set. 2009 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452009000300002&lng=pt&nrm=iso>. (online)
QUEIROS, Paulo Joaquim Pina et al . Debates Parlamentares em Portugal de
1821 a 1910: identificação de fontes para a História da Enfermagem. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 21, n. 1, e20170006,
2017 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452017000100206&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SANTOS, Regina Maria dos et al . A enfermagem como objeto da história: uma
reflexão sobre o tema. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 54, n. 4, p. 638-644,
dez.
2001
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672001000400012&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SILVA, Eliete Oliveira Basílio da; RAMPONI, Kenny Paolo; SANNA, Maria
Cristina. Avaliação de sites sobre a História da Enfermagem Brasileira. Esc.
Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 9, n. 3, p. 287-291, dez. 2005 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452005000300001&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 1º semestre
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes
linguagens. Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de
texto.
II – OBJETIVOS GERAIS
•

ampliar o universo cultural e expressivo do aluno;

•

trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade;

•

produzir na linguagem oral e escrita textos diversos.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá:
•

valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer;

• aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na
leitura;
•

ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico;

•

identificar as idéias centrais do texto;

•

ampliar seu vocabulário ativo;

• expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da
comunicação.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e
participação na sociedade;
2) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal;
3) noções de texto: unidade de sentido;
4) textos orais e escritos;

5) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário,
publicitário entre outros;
6) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade;
7) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção
gramatical;
8) complemento gramatical;
9) produção de textos diversos.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
•

Aulas interativas via internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo).

•

Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line.

VI – AVALIAÇÃO
• No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pelo
Regimento do UNICEUSA.
• A avaliação será feita por meio de questionários e atividades do AVA (NP1),
bem como a avaliação presencial no seu campus (NP2) a ser realizada
conforme calendário acadêmico.
• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os
respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de
aprovação.
VII – BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo:
2006. (Biblioteca virtual)

Ática,

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2010. (Biblioteca virtual)
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed.
São Paulo: Contexto, 2014. (Biblioteca virtual)

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes
universitários. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. (Minha biblioteca)
COMPLEMENTAR
ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos.
São Paulo: Método, 2013. (Minha biblioteca)
ANDRADE, Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções para cursos
superiores. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha biblioteca)
FÁVERO, L. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 2009. (Biblioteca
virtual)
KOCH, Ingedore villaça. A Coerência textual. São Paulo: Contexto, 2014.
(Biblioteca Virtual)
MASIP, Vicente. Fundamentos Lógicos da Interpretação de Textos e da
Argumentação. São Paulo: LTC, 2012. (Minha biblioteca)
MASIP, Vicente. Interpretação de textos: curso integrado de lógica e linguística.
São Paulo: E.P.U., 2014. (Minha biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Nutrição Aplicada à Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina de Nutrição aplicada à Enfermagem estuda a nutrição, dietética e
dietoterapia aplicada ao processo de cuidado nutricional, em sua interface com
a prestação de assistência de enfermagem ao paciente.
II – OBJETIVOS GERAIS
• Discutir os principais temas de interesse para Enfermagem em relação à
Ciência da Nutrição.
• Desenvolver a consciência da importância da nutrição na promoção de
saúde entre os alunos.
• Fornecer fundamento teórico de uma nutrição adequada a indivíduos sadios
e enfermos.
• Conhecer o papel do nutricionista e da equipe de enfermagem na
alimentação do paciente.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar e estudar os nutrientes que compõem os alimentos.
• Conhecer as necessidades nutricionais do ser humano.
• Conhecer e saber utilizar a pirâmide alimentar nas orientações nutricionais
nas diferentes etapas da vida.
• Identificar e compreender os tipos de dietas hospitalares.
• Conhecer a aplicação da dietoterapia no cuidado de pacientes com doenças
específicas.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Introdução à Nutrição, Conceitos básicos da Ciência da Nutrição.
Aula 2: Estudo dos nutrientes e suas funções no organismo – Macronutrientes,
Estudo dos nutrientes e suas funções no organismo – Micronutrientes.
Aula 3: Estado nutricional do indivíduo: Avaliação do estado nutricional,
Necessidades e Recomendações nutricionais.

Aula 4: Nutrição nos Ciclos da Vida.
Aula 5: Nutrição na Gestação e Lactação.
Aula 6: Nutrição na Infância e Adolescência.
Aula 7: Nutrição na Idade adulta.
Aula 8: Nutrição na velhice.
NP1
Aula 9: Nutrição na doença e agravos à saúde, Conceitos básicos das dietas
hospitalares - Consistência e Tipos de dietas.
Aula 10: Nutrição em condições específicas – Obesidade.
Aula 11: Nutrição em condições específicas – Desnutrição.
Aula 12: Nutrição em condições específicas – Alergias e Intolerâncias
Alimentares (carnes, leite, ovos, soja) – doença celíaca.
Aula 13: Nutrição em condições específicas – Diabetes Mellitus e Doenças
cardiovasculares.
Aula 14: Nutrição em condições específicas – Câncer e Nutrição – HIV.
Aula 15: Nutrição Enteral e Parenteral.
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
•

Aulas expositivas

•

Leitura prévia de textos para discussão em sala de aula

•

Pesquisa dos alunos em banco de dados e posterior discussão em sala

•

Trabalhos de Pesquisa e Seminários
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, apresentação de seminários e participação nas discussões
e leituras programadas.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SILVA, Sandra Maria Chemin Seabra da; MURA, Joana D'Arc Pereira. Tratado
de alimentação, nutrição e dietoterápica. São Paulo, SP: Roca, 2007. (Minha
Biblioteca)

TUCUNDUVA, Sônia; PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Pirâmide dos alimentos:
fundamentos básicos da nutrição. Barueri: Manole, 2014. (Minha Biblioteca)
WARDLAW, Gordan M. Nutrição Contemporânea. Porto Alegre: AMGH, 2013.
(Minha Biblioteca)
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVARENGA, Marle. Nutrição Comportamental. Barueri: Manole, 2015. (Minha
Biblioteca)
ALVARENGA, Marle. Nutrição e Transtornos Alimentares: Avaliação e
Tratamento. Barueri: Manole, 2011. (Minha biblioteca)
BATISTA FILHO, Malaquias; RISSIN, Anete. IVAN BEGHIN: um legado à
nutrição e à saúde pública. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife , v. 15, n.
2,
p.
235-236,
jun.
2015
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151938292015000200235&lng=pt&nrm=iso>. (online)
DOVERA TMD da S. Nutrição aplicada ao curso de Enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (Minha biblioteca)
FORSYTHE, Stephen J. Microbiologia da segurança dos alimentos. Porto
Alegre: Artmed, 2013. 7ex (Minha Biblioteca)
MARTINS, Cristina. Diagnósticos em Nutrição. Porto Alegre: ArtMed, 2017.
(Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Políticas de Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina de Políticas de Saúde estuda as políticas norteadoras do sistema
de saúde por meio da análise histórica até os tempos atuais e discute a
organização, a ampliação e a dinamização do setor saúde a partir do Sistema
Único de Saúde – SUS – trabalhando com o enfoque integral, e abordando a
promoção, prevenção e recuperação da saúde.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecer e compreender os conceitos sobre políticas e sistemas de saúde,
focando a realidade brasileira em sua trajetória histórica e suas características
atuais.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Conhecer a história das políticas de saúde da humanidade.

-

Discorrer sobre a organização de sistemas de saúde de diferentes países.

-

Avaliar as conferências, plataformas e declarações dos principais organismos
internacionais e nacionais norteadores das políticas de saúde.

-

Compreender a história e a realidade atual das políticas de saúde no Brasil.

-

Conhecer e compreender o Sistema Único de Saúde – SUS – seus modelos de
atenção à saúde, financiamento e alocação de recursos.

-

Compreender a complexidade do campo da saúde coletiva, com análise
política, permitindo a reflexão para estratégias de transformação das estruturas
tradicionais na assistência à saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema de
saúde no Brasil: História das políticas de saúde no Brasil de 1822 a 1963: do
Império ao desenvolvimento populista.
Aula 2: Síntese histórica da saúde com destaque na evolução do sistema de
saúde no Brasil: História das políticas de saúde no Brasil de 1964 a 1990: do
Golpe Militar à Reforma Sanitária.
Aula 3: Principais conferências, plataformas e declarações internacionais
relacionadas à promoção da saúde (Alma-Ata, Otawa, Adelaide, Sundsvall).

Aula 4: Principais conferências, plataformas e declarações internacionais
relacionadas à promoção da saúde (Bogotá, Jacarta, México, Bangkok e
Buenos Aires).
Aula 5: Sistemas de Saúde: origens, componentes e dinâmica – sistemas e
proteção social; origem dos sistemas públicos de saúde; fronteiras dos
sistemas de saúde.
Aula 6: Sistemas de Saúde: origens, componentes e dinâmica – Componentes
dos sistemas de saúde (cobertura populacional, recursos econômicos, recursos
humanos, rede de serviços, insumos, tecnologia e conhecimento e
organizações), Dinâmica dos sistemas de saúde (financiamento, prestação de
serviços, gestão e regulação), Relações sociais e a dinâmica dos sistemas de
saúde.
Aula 7: Modelos de Sistemas de Saúde: análise comparada entre países –
EUA, Canadá, Japão, Cuba e Espanha.
Aula 8: Política Nacional de Promoção da Saúde.
Conferências Nacionais de Saúde – da 8ª até a 13ª Conferência Nacional de
Saúde.
NP1
Aula 9: O Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, organização,
financiamento.
Aula 10: O Sistema Único de Saúde (SUS): Papel do Estado nas três esferas
de governo. A transferência de responsabilidades e a construção de
capacidades gestoras no SUS. Diversidade territorial da atenção à saúde no
SUS. Avanços, dificuldades e desafios para o SUS.
Aula 11: O Sistema de Saúde Suplementar no Brasil: cobertura privada
suplementar, caracterização do sistema de saúde suplementar brasileiro: lei
9656/98. Planos e Seguros Privados de Saúde.
Aula 12: Organizações sociais no Brasil – Plano Diretor, Programa de
Publicização, o Terceiro Setor. Municípios Saudáveis: uma estratégia para a
promoção da saúde – conceito, finalidade, gestão intersetorial, autonomia,
mobilização da comunidade.
Aula 13: Modelos de Atenção à Saúde no Brasil: aspectos conceituais, modelo
médico assistencial privatista, atenção gerenciada, campanhas sanitárias e
programas especiais.
Aula 14: Política Nacional de Atenção Básica (Estratégias e Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde), PSF e PAC - oferta organizada,
distritalização, ações programáticas de saúde (principais programas do
Ministério da Saúde), vigilância da saúde, estratégia de saúde da família e
acolhimento.
Aula 15: Política Nacional de Humanização – PNH (Humaniza SUS,
Humanização dos Serviços de Saúde).
NP2
Avaliação Substitutiva

Exame
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
• Aulas expositivas
• Leitura prévia de textos para discussão em sala de aula
• Pesquisa dos alunos em banco de dados e posterior discussão em sala
• Trabalhos de Pesquisa e Seminários
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, apresentação de seminários e participação nas discussões
e leituras programadas.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RODRIGUES, P. H., SANTOS, I. S. Saúde e Cidadania: uma Visão Histórica e
Comparada do SUS. São Paulo: Editora Atheneu, 2011.
SILVA, Rebeca de Souza e. Política nacional de saúde pública: a trindade
desvelada: economia - saúde - população. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde: componentes,
diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAUJO, Isabelle Maria Mendes de; OLIVEIRA, Ângelo Giuseppe Roncalli da
Costa. Interfaces entre a saúde coletiva e a ecologia política: vulnerabilização,
território e metabolismo social. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 41, n. spe2,
p.
276-286,
jun.
2017
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000600276&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2e
d.pdf . (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção integral à saúde da
mulher:
princípios
e
diretrizes.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf .
(online)
CHAMPY, Jim; GREENSPUN, Harry. Reengenharia na Saúde. Porto Alegre:
Bookman, 2012. (Minha Biblioteca)

CIARLINI, Alvaro Luis de S. Direito à saúde: paradigmas procedimentais e
substanciais da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2013. (Minha Biblioteca)
DALFIOR, Eduardo Tonole et al . Análise do processo de implementação de
políticas de saúde: um estudo de caso baseado no enfoque da política
institucional. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. 111, p. 128-139, dez.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000400128&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política
Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Acolhimento nas práticas de
produção de saúde. Brasília, DF, 2004 e 2009. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_sa
ude.pdf . (online)
OGUISSO, Taka. Legislação de Enfermagem e Saúde: histórico e atualidades.
Barueri: Manole, 2015. (Minha Biblioteca)
RIBEIRO, José Mendes; MOREIRA, Marcelo Rasga. A crise do federalismo
cooperativo nas políticas de saúde no Brasil. Saúde debate, Rio de Janeiro ,
v. 40, n. spe, p. 14-24,
dez.
2016 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000500014&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para iniciantes: políticas e
práticas profissionais. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
SOUTO, Kátia Maria Barreto et al . Estado e políticas de equidade em saúde:
democracia participativa?. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. spe, p. 4962,
dez.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000500049&lng=pt&nrm=iso>. (online)
VIEIRA, Danúbia Rocha et al . Participação, cidadania e políticas públicas: a
construção da saúde em espaços de organização popular. Trab. educ. saúde,
Rio de Janeiro , v. 11, n. 3, p. 591-609, dez. 2013 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198177462013000300008&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Práticas Educativas em Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I - EMENTA
A disciplina aborda conceitos do processo ensino-aprendizagem contemplando
a relação homem/mundo/educação, em um exercício de prática reflexiva que
privilegia os elementos que podem diferenciar o futuro profissional educador
em saúde.
II – OBJETIVOS GERAIS
O estudante deverá:
• Compreender a evolução histórica dos conceitos de educação em saúde;
• Relacionar a educação em saúde com a promoção da saúde;
• Compreender a relação ensino-aprendizagem e suas implicações sociais;
• Compreender a posição do profissional da saúde no processo ensinoaprendizagem;
• Conhecer as diversas metodologias de ensino, com destaque ao modelo
dialógico;
• Habilitar-se no desenvolvimento de um projeto educativo em saúde.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O estudante deverá:
• Compreender os diferentes conceitos e estratégias de educação em saúde
no contexto histórico e social;
• Articular os conceitos de educação em saúde com a promoção da saúde;
• Compreender os fatores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem;
• Reconhecer e refletir sobre a posição do profissional de saúde nesse
contexto;
• Compreender o impacto das práticas educativas dialógicas
• Conhecer e desenvolver senso crítico sobre as diversas metodologias de
ensino;
• Desenvolver a habilidade de planejar um projeto de educação em saúde.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas expositivas dialogadas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
Aula 01- Apresentação do docente e dos discentes – Sugestão: realização de
dinâmica para integração – Resgatar experiências positivas de negativas da
vida escolar e/ou de situações de adoecimento com necessidade de cuidados
para subsidiar reflexões acerca da proposta da disciplina
Aula 02- Evolução histórica dos conceitos de educação em saúde – Vídeo:
Mudando
paradigmas
na
Educação
https://www.youtube.com/watch?v=phvUYYAb44I
Aula 02- Educação em saúde e sua relação com a promoção da saúde –
Sugestão: trazer exemplos sobre situações reais para reforçar a teoria
Aula 03- O profissional de saúde e o seu papel de educador em saúde:
competências e implicações – Sugestão de vídeo: First Fly Dreamworks
https://www.youtube.com/watch?v=VdecGgSF5BE&noredirect=1
Aula 04-Teorias da educação: conhecimento e reflexão acerca dos diferentes
modelos educacionais – Sugestão de vídeo para reforçar o modelo reiterativo –
Vida Maria https://www.youtube.com/watch?v=Bs87_NQTM0M
Aula 05- Educação dialógica / emancipatória - Comunicação Humana
Aula 06- Ensinar e aprender: desafios do educador em saúde
Aula 07- Formação do profissional de saúde / Discussão acerca das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos da saúde
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Aula 08- Educação Permanente em Saúde – De Política Pública a uma prática
possível – limites e possibilidades
Aula 09- Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – Etapas
necessárias
Aula 10- Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – Construção
do objetivo ao público alvo
Aula 11- Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – Construção
das estratégias à forma de avaliação
Aula 12- Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – Aplicação
preferencialmente em campo (escola, universidade, unidade de saúde, dentre
outros)
Aula 13- Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – Aplicação
preferencialmente em campo (escola, universidade, unidade de saúde, dentre
outros)
Aula 14- Elaboração do relatório final acerca da prática educativa desenvolvida
- Resultados obtidos / aprendizagem construída

Aula 15- Discussão sobre a prática educativa desenvolvida – Avaliação da
disciplina
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas dialogadas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
Realização de projeto educativo.
Reflexões sobre filmes e textos.
Experiências práticas com a comunidade.
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
REVISÃO DE PROVAS
As Atividades Supervisionadas
desenvolvidas nesta disciplina.

(APS)

deste

semestre

serão

VI – AVALIAÇAO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. São Paulo: Papirus, 2011. (Biblioteca
virtual)
ANDRE, Marli. Pedagogia das diferenças na sala de aula. São Paulo: Papirus,
2012. (Biblioteca virtual)
CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. São Paulo: Papirus;
2012. (Biblioteca virtual)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EVORA, Yolanda Dora Martínez. AÇÕES EDUCATIVAS EM UM
AMBULATÓRIO DE PRÉ-NATAL: ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
ENFERMAGEM. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 22, n. 3, p. 371-374,
dez.
1988
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062341988000300371&lng=pt&nrm=iso>. (online)

MARZIALE, Maria Helena Palucci. As práticas educativas e o cuidado de
enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 9, n. 1, p. 1-5,
jan.
2001
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692001000100001&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MORAIS, Regis de. Sala de aula: que espaço é esse?. São Paulo: Papirus,
2011.(Biblioteca virtual)
MOURA, Ana Débora Assis; PINHEIRO, Ana Karina Bezerra; BARROSO,
Maria Grasiela Teixeira. Realidade vivenciada e atividades educativas com
prostitutas: subsídios para a prática de enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de
Janeiro ,
v. 13, n. 3, p. 602-608,
set.
2009 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452009000300021&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SOARES, Amanda Nathale et al . DISPOSITIVO EDUCAÇÃO EM SAÚDE:
REFLEXÕES SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E
FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v.
26, n. 3,
e0260016,
2017 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072017000300302&lng=pt&nrm=iso>. (online)
ULBRICH, Elis Martins et al . Atividades educativas para portadores de doença
crônica: subsídios para a enfermagem. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre ,
v. 33, n. 2, p. 22-27,
jun.
2012 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472012000200005&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Psicologia Aplicada à Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Descrição e caracterização dos principais fenômenos e processos de
desenvolvimento humano: do período pré-natal até a morte em diferentes
contextos sócio-culturais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Compreensão dos fenômenos e processos psicológicos básicos do
desenvolvimento humano, ao longo do ciclo vital, e dos inter-relacionamentos
entre as esferas física, cognitiva, psicossocial e em diferentes contextos sócioculturais.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Tal competência será desenvolvida a partir das seguintes habilidades:
• Identificar e caracterizar relações entre contextos e processos psicológicos/
comportamentais nas diferentes fases de desenvolvimento humano.
• Identificar, descrever e explicar os processos de mudanças físicas e
psicossociais ocorridos na infância, adolescência, vida adulta e velhice.
• Identificar e descrever os processos de perdas, aquisições e os processos
de luto envolvidos na: infância, adolescência, idade adulta e velhice.
•

Articular o conhecimento científico com a realidade cotidiana.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1. Psicologia do desenvolvimento humano: Aspectos históricos,
fundamentação teórica = Perspectiva psicanalítica, perspectiva do
desenvolvimento da aprendizagem e cognitivo, perspectiva Humanista.
Aula 2. Influências pré e perinatais no desenvolvimento: Hereditariedade e
Ambiente.
Aula 3. Criança de 0 aos 2 anos: Desenvolvimento nos aspectos físico e
cognitivo.
Aula 4. Criança de 0 aos 2 anos: Desenvolvimento nos aspectos: emocional e
social.
Aula 5. Criança de 2 aos 6 anos: Desenvolvimento nos aspectos: físico e
cognitivo.

Aula 6. Criança de 2 aos 6 anos: Desenvolvimento nos aspectos: emocional e
social.
Aula 7. Criança de 6 aos 12 anos: Desenvolvimento nos aspectos: físico e
cognitivo.
Aula 8. Criança de 6 aos 12 anos: Desenvolvimento nos aspectos: emocional e
social.
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Aula 9. Puberdade e Adolescência (12-20 anos): Mudanças físicas e
cognitivas.
Aula 10. Puberdade e Adolescência (12-20 anos): Mudanças psicossociais.
Aula 11. Adulto - jovem (20-40 anos): Mudanças físicas, cognitivas e
psicossociais.
Aula 12. Adulto - jovem (20-40 anos): Mudanças psicossociais.
Aula 13. Meia - idade (40-65anos): Mudanças físicas, cognitivas e
psicossociais.
Aula 14. Velhice (65...): Mudanças físicas, cognitivas e psicossociais.
Envelhecimento e Morte.
Aula 15. A Morte: visão histórica, social e cultural. A Morte em Vida: a morte
nas diferentes etapas do desenvolvimento humano. Morte, Separação, Perdas
e o Processo de Luto.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOCH, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo de
psicologia. São Paulo: Saraiva.
Griffa, MC. Chaves para a psicologia do desenvolvimento. TOMO Dois, São
Paulo: Paulinas, 2011.

Papalia, ED; Olds, SW. Desenvolvimento humano. 8.ed. Porto Alegre: Artmed,
2007. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEE, Helen. A criança em desenvolvimento. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)
BOCK, Ana Bahia. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2007. (Minha
Biblioteca)
CASTORINA, José A.; BAQUERO, J. Dialética e Psicologia
Desenvolvimento. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Minha Biblioteca)

do

DESSEN, Maria Auxiliadora. A ciência do desenvolvimento humano:
tendências atuais e perpectivas futuras. Porto Alegre: Artmed, 2005. (Minha
Biblioteca)
FELDMAN, Robert S. Introdução à Psicologia. Porto Alegre: AMGH, 2015.
(Minha Biblioteca)
KHOURI, Ivone Gonçalves al. Psicologia Escolar. São Paulo: E.P.U., 1986.
(Minha Biblioteca)
KOVÁCS, Maria Julia. Fundamentos de Psicologia: Morte e Existência
Humana: Caminhos de Cuidados e Possibilidades de Intervenção. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)
SALLES, Jerusa de; HAASE, Vitor Geraldi; MALLOY-DINIZ, Leandro F.
Neuropsicologia do Desenvolvimento. Porto Alegre: ArtMed, 2016. (Minha
Biblioteca)
SCHULTZ, Duane P. História da Psicologia Moderna. São Paulo: Cengage
Learning Editores, 2012. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina propõe discussões acerca da estrutura e da dinâmica do meio
ambiente e suas relações com o processo saúde-doença, bem como os
principais fatores que alteram o equilíbrio e os efeitos decorrentes destas
modificações sobre o homem, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida.
Analisa os instrumentos técnicos usados para o controle, a prevenção e a
recuperação do ambiente.
II – OBJETIVOS GERAIS
. Reconhecer a interdependência entre ambiente-saúde e o processo saúdedoença;
. Identificar os principais problemas relacionados ao meio ambiente que
interferem no processo saúde-doença em níveis individual e coletivo.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Justificar a importância do estudo da saúde ambiental para a enfermagem;
· Discorrer sobre as principais fontes de poluição da água, do ar e do solo, bem
como seus efeitos sobre a saúde;
· Detectar os problemas e relacionar as medidas educativas e de controle;
· Discutir as políticas de saúde vigentes e sua responsabilidade enquanto
profissional e cidadão.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONTEÚDO 1: Introdução: Aspectos Gerais Sobre Saúde Ambiental Processo Saúde/Doença; Sustentabilidade, Meio Ambiente, Doenças do
Aquecimento Global, Efeito Estufa, Repercussões das Mudanças Climáticas
globais na saúde da população. Discussão de fatos atuais relacionados ao
meio ambiente que atuam sobre o processo saúde/doença.
CONTEÚDO 2: Educação em Saúde Ambiental: Educação em Saúde e a
importância para o processo saúde/doença, Educação participativa e a relação
desse tipo de educação na Saúde Ambiental. Alfabetização Ecológica, marco
histórico e a importância para a formação da sociedade para o
desenvolvimento sustentável (Fritjof Capra), importância da existência de
comunidades sustentáveis.
CONTEÚDO 3: Controle Social em Saúde Ambiental: os direitos humanos
na garantia da saúde ambiental, controle social para a construção de políticas
de saúde ambiental, deveres e direitos de se viver em sociedade,
fortalecimento dos espaços democráticos e programas Intersetoriais.

CONTEÚDO 4: Saúde Ambiental nos Serviços de Saúde: Considerando o
meio ambiente, a sustentabilidade e as interfaces com outras áreas e outros
setores da saúde sobre o processo/saúde doença.
CONTEÚDO 5: Políticas Públicas em Saúde Ambiental: Evolução histórica
mundial (política x saúde), órgãos governamentais fiscalizadores ligados ao
meio ambiente (ex: IBAMA, Ministério Público, Secretaria do Meio Ambiente,
CONAMA), Conferências Internacionais (ex: Adelaide e Sundval) importância e
relevância dessas Conferências sobre a Saúde Ambiental, Impacto das
Conferências Internacionais em âmbito Nacional e Articulação com a Saúde
Pública brasileira; Contexto histórico e importância da criação da Secretaria de
Vigilância Sanitária (SVS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) e da Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA).
CONTEÚDO 6: Atuação da Vigilância Sanitária: planejamento; atuação;
Fiscalização, dados Epidemiológicos e instrumentos de controle. Qualidade
dos medicamentos e Alimentos Seguros; Controle de Vetores e Saúde Pública
Veterinária (Zoonoses).
CONTEÚDO 7: Recursos Hídricos: Distribuição de água no planeta, Ciclo
hidrobiológico, Crescimento populacional x abastecimento de água, Definição e
Importância dos Mananciais, Perfil histórico da utilização da água para o
consumo humano, Conferências Internacionais sobre a água (ECO-92, Dia
Mundial da Água, Agenda 21, Lei das Águas - Lei Nº 9.433, de janeiro de
1997), Hidrometria no Brasil como energia, Sistema de Captação de água para
consumo, doenças de veiculação hídrica de acordo com a Fundação Nacional
de Saúde (FUNASA),
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CONTEÚDO 8: Esgoto: Importância do Saneamento básico para o processo
saúde/doença, dados atuais do IBGE, Agentes poluidores da água, agentes
poluidores de água pelo esgoto, doenças relacionadas ao esgoto, Impacto da
falta de saneamento básico na saúde da população e nos serviços de saúde.
CONTEÚDO
9: Gerenciamento
de
Resíduos
Sólidos
Não
Perigosos: Classificação dos Resíduos Sólidos (perigosos e não perigosos).
Função do gerenciamento dos resíduos não perigosos, etapas do
gerenciamento (da geração até a destinação final), Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 02/08/2010), Locais de destinação dos
resíduos sólidos não perigosos, resíduos passíveis de reciclagem, coleta
seletiva, identificação e segregação dos resíduos sólidos (CONAMA resolução 275/01).
CONTEÚDO
10:
Gerenciamento
de
Resíduos
Sólidos
Perigosos: Características
dos
resíduos
perigosos
(inflamabilidade,
corrosividade, toxicidade e reatividade), diagrama de Hommel, classificação,
divisão e identificação simbólica dos resíduos de serviços de saúde (Lei nº
12.305, de 02/08/2010 e norma ABNT NBR 10004/2004), Função do
gerenciamento dos resíduos perigosos, etapas do gerenciamento (da geração
até a destinação final), locais de destinação dos resíduos sólidos perigosos.
CONTEÚDO 11: Uso do solo: Histórico do planejamento urbano e o uso do
solo, cidades-modelo de planejamento; Proteção do Solo, Relação

contaminação do solo x contaminação da água, relação contaminação do solo
x doenças, principais doenças relacionadas com a contaminação do solo.
CONTEÚDO 12: Ar, Energia e Ruído: Atmosfera terrestre, composição do ar,
Contaminação atmosférica (gases e combustíveis), Camada de Ozônio,
substâncias que afetam a camada de ozônio e efeito estufa, patologias
associadas a má qualidade do ar, Protocolos de Quioto e Montreal. Fontes de
energia (renováveis e não renováveis). Impacto da utilização de energias não
renováveis na saúde, como o uso de radiação.
CONTEÚDO 13: Saúde e Segurança dos trabalhadores: Terceirização,
precarização do trabalho e os efeitos para a saúde do trabalhador e o meio
Ambiente. Saúde como patrimônio do trabalhador. Classificação dos riscos ao
trabalhador pelo Ministério do Trabalho (acidente, ergonômico, físico, químico e
biológico). Ruídos e saúde do trabalhador. Doenças vinculadas ao trabalho,
uso de EPI’s e tipos de proteção. Função da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA).
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Saúde Global. Barueri: Manole, 2014. (
Biblioteca virtual)
PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável. Barureri: Manole, 2005. .(Biblioteca virtual)
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Vigilância em Saúde Ambiental e Sanitária.
São Paulo: Érica, 2014. .(Minha Biblioteca)
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADDUM, Felipe Morais et al . Planejamento local, Saúde Ambiental e
Estratégia Saúde da Família: uma análise do uso de ferramentas de gestão
para a redução do risco de contaminação por enteroparasitoses no município
de Venda Nova do Imigrante. Physis, Rio de Janeiro , v. 21, n. 3, p. 955-978,
2011
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312011000300011&lng=pt&nrm=iso>. (online)

LINO, Carina Rodrigues Garcia; GOMIDE, Márcia. Organização do serviço e
análise de redes sociais: estudo de caso na Vigilância em Saúde Ambiental.
Physis, Rio de Janeiro , v. 25, n. 2, p. 443-465, jun. 2015 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312015000200443&lng=pt&nrm=iso>. (online)
PAIM, Jairnilson Silva. A reforma sanitária brasileira e o Sistema Único de
Saúde: dialogando com hipóteses concorrentes. Physis, Rio de Janeiro , v.
18, n. 4, p. 625-644,
2008 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312008000400003&lng=pt&nrm=iso>. (online)
RIBEIRO, Helena. Geoprocessamento e saúde: muito além de mapas. Barueri:
Manole, 2015. (Biblioteca virtual)
RUSCHEINSKY, ALOISIO (ORG). Educação Ambiental: Abordagens múltiplas.
Porto Alegre: Penso, 2012. (Minha Biblioteca)
SALDIVA, Paulo. Vida Urbana e Saúde: os desafios dos habitantes das
metrópoles. São Paulo: Contexto, 2013.(Biblioteca virtual)
SCHMIDT, Rosana Andreatta Carvalho. A questão ambiental na promoção da
saúde: uma oportunidade de ação multiprofissional sobre doenças emergentes.
Physis, Rio de Janeiro , v. 17, n. 2, p. 373-392,
2007 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312007000200010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
TEIXEIRA, Sônia Maria Fleury. Retomar o debate sobre a reforma sanitária
para avançar o sistema único de saúde (SUS). Rev. adm. empres., São Paulo
,
v. 49, n. 4, p. 472-480,
dez.
2009 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475902009000400010&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 1º semestre
DISCIPLINA: Suporte Básico de Vida
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina de Suporte Básico de Vida estuda as situações de emergências
com o objetivo de proporcionar à vítima, os primeiros atendimentos desde o
momento em que ocorre a emergência, até a chegada de um serviço de
emergência médica, habilitando os profissionais da área da saúde na
realização das manobras de resgate destas vítimas em diversos ambientes de
assistência.
II – OBJETIVOS GERAIS
• Proporcionar o conhecimento e a proficiência nas técnicas de suporte Básico
de vida através de ensinamentos teóricos e de treinamentos práticos realizados
com materiais e equipamentos especializados.
• Discutir os principais temas relacionados à ocorrências das situações de
emergências
• Desenvolver a consciência da importância do atendimento rápido e hábil nas
diversas situações de emergência
• Fornecer fundamentos teóricos e práticos dos atendimentos as vítimas em
situações de emergência
• Conhecer o papel do profissional de saúde frente às situações de
emergência
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar as principais situações de emergências fazendo a avaliação inicial
da vitima
• Conhecer os Sistemas de Emergências Médicas - (EMS)
• Estudar os aspectos legais e éticos nos atendimentos de emergências
• Conhecer os protocolos para atendimentos de emergências
• Capacitar o aluno para atuar em situações de emergência.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: O Sistema de Emergências Médicas, a corrente de sobrevida
Aspectos legais e éticos nos atendimentos de emergência;

AULA 2: Protocolos para atendimento de emergências; Avaliação inicial da
cena e avaliação da vitima;
AULA 3: Estados de Choque; Hemorragias, Sangramentos; Ferimentos:
tecidos moles, ferimentos abertos e fechados, objeto empalado, amputação;
Precauções com Tétano; Ferimentos em áreas específicas: Crânio, Olhos,
Dentes, Nariz, Coluna, Tórax, Abdome, Genitália;
AULA 4: Crises Convulsivas, Asma, Hiperventilação, Desmaio, Afogamentos.
AULA 5: Atendimento básico ao politraumatizado, imobilizações, transporte e
atendimento adequado das vitimas de trauma;
AULA 6: Traumatismos cranioencefálico, torácico, abdominal;
AULA 7: Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses,
Distensões;
AULA 8: Emergências Obstétricas, hipertensivas e diabéticas;
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AULA 9: Mordidas e Picadas de animais peçonhentos, procedimentos;
AULA 10: Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas: Ingestão
de veneno, drogas e álcool;
AULA 11: Queimaduras químicas e térmicas; Problemas relacionados à
temperatura ambiente: Síncope pelo calor, Desidratação, Hipotermia. Choque
elétrico;
AULA 12: Obstrução de vias aéreas por engasgo: saber reconhecer e
procedimentos; Seqüência de desobstrução de vias aéreas em adultos e em
crianças, conscientes e inconscientes: técnicas e procedimento;
AULA 13: Emergências Cardiovasculares: Ataque Cardíaco, Acidente vascular
encefálico (AVE), como identificar e procedimentos;
AULA 14: Emergências Clínicas: Parada Cardiorrespiratória, manobras de
RCP no adulto, utilização do Desfibrilador Externo Automático (DEA);
AULA 15: Emergências Clínicas: Parada Cardiorrespiratória, manobras de
RCP na criança.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
Exercícios práticas em manequins simuladores.
VI - AVALIAÇÃO

A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERGERON, J. David; BIZJAK, Gloria; KRAUSE, George W.; LE BAUBOUR,
Chris. Primeiros socorros. São Paulo: Atheneu, 2007.
BIANCHI, Marcus Vinicius [org]. Novos desafios no atendimento de urgência.
1.ed. São Paulo: Roca, 2011 (Minha Biblioteca)
FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. São Paulo: Manole, 2008.
(Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, Herlon Saraiva. Pronto-Socorro: Medicina de Emergência. Barueri:
Manole, 2013. (Minha Biblioteca)
MORAES, Márcia Vilma de. Atendimento Pré-Hospitalar: treinamento da
brigada de emergência do suporte básico ao avançado. São Paulo: IÁTRIA,
2010. (Minha Biblioteca)
NASI, Luis Antônio colaboradores. Rotinas em Pronto-Socorro. Porto Alegre:
ArtMed, 2006. (Minha Biblioteca)
SCALABRINI NETO, Augusto. Procedimentos em emergência. Barueri:
Manole, 2016. (Minha Biblioteca)
SPRINGHOUSE. Enfermagem de Emergência. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2007. (Minha Biblioteca)
Pires, M T B; Starling, S V. Manual de urgências em pronto socorro. Guanabara
Koogan. 8 ed. 2002.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2º semestre
DISCIPLINA: Anatomia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina de Anatomia dos Sistemas é composta pelo estudo da anatomia
humana, à sua Terminologia Anatômica e ao estudo indutivo macroscópico,
estruturais e funcionais dos diversos sistemas (orgânicos). Assim sendo,
envolve os seguintes sistemas e aparelhos, do ponto de vista da anatomia
sistêmica, o sistema digestório, o aparelho neuroendócrino, o aparelho
urogenital e o aparelho reprodutor. Abrange o estudo morfofuncional do
sistema digestório, do sistema nervoso, dos órgãos endócrinos, do sistema
urinário, do sistema genital masculino, do sistema genital feminino e do sistema
tegumentar.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina de Anatomia dos Sistemas propõe o ensino da morfologia do corpo
humano, vinculando-se à compreensão das respectivas funções. Dessa
maneira, fornece uma visão na qual o estudo da forma decorre de sua função
em um determinado momento. Ainda, tem como objetivo construir com o
discente uma base adequada de conhecimentos dos componentes anatômicos
e estruturais dos diversos órgãos que formam os sistemas e os aparelhos do
corpo humano, bem como o seu funcionamento e as interações, permitindo
assim, a aplicação correta no desempenho das atividades profissionais em
saúde. O discente deverá ser capaz de ser organizado e disciplinado, pelo
caráter metodológico e a precisão de linguagem da disciplina; ter
comportamento estético-moral, pela natureza do material (cadáver) utilizado
para o estudo, e pelo método de ensino-aprendizagem; compreender a
organização do corpo humano, precedendo aplicação no vivo.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A disciplina de Anatomia para o curso de Enfermagem tem como objetivos:
• fornecer aos discentes meios de buscar conhecimentos básicos sobre a
anatomia do sistema digestório, do aparelho neuroendócrino, do aparelho
urogenital e do aparelho reprodutor, utilizando a Terminologia Anatômica atual;
• conhecer a topografia geral dos sistemas e dos aparelhos que formam o
corpo humano, identificar os órgãos (isoladamente e in lócus), correlacionar às

projeções dos órgãos nas paredes externas do organismo (anatomia
palpatória), possibilitar a construção de uma base adequada de conhecimentos
para que o enfermeiro possa interagir com outras disciplinas específicas em
sua área de atuação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistema Digestório
A. Canal Alimentar e Órgãos Anexos.
- conceitos;
- divisão.
B. Canal Alimentar - Parte Supradiafragmática.
- a boca;
- os dentes;
- a língua;
- as glândulas da boca;
- a faringe;
- o esôfago;
- a parte supradiafragmática: importância clínica e funcional.
C. Canal Alimentar - Parte Infradiafragmática.
- o abdome;
- o peritônio;
- o estômago;
- o intestino delgado;
- o intestino grosso;
- o fígado;
- o pâncreas;
- a parte infradiafragmática: importância clínica e funcional.
2. Sistema Nervoso
A. Introdução à Estrutura e à Função do Tecido Nervoso.
- os neurônios;
- a neuroglia;

- os nervos;
- o tecido nervoso: importância clínica e funcional.
B. Origens e Organização Geral do Sistema Nervoso.
- embriologia e divisões de organização geral do sistema nervoso;
- a embriologia do sistema nervoso: importância clínica e funcional.
C. Morfologia Externa e Interna do Sistema Nervoso Central.
- a medula espinal;
- o tronco do encéfalo;
- o cerebelo;
- o hipotálamo;
- o tálamo, o subtálamo e o epitálamo;
- o córtex cerebral;
- o lobo límbico;
- as vias sensoriais,
- as vias motoras;
- as meninges e o líquor;
- a vascularização no sistema nervoso central;
- o sistema nervoso central: importância clínica e funcional.
D. Nervos.
- os nervos cranianos;
- os nervos espinais;
- os nervos: importância clínica e funcional.
E. Sistema Nervoso Visceral.
- conceitos;
- as vias aferentes viscerais;
- os centros nervosos viscerais;
- o sistema nervoso autônomo (estrutura e divisões);
- o sistema nervoso simpático;
- o sistema nervoso parassimpático;
- o sistema nervoso visceral: importância clínica e funcional.

3. Aparelho Urogenital
A. Os Órgãos Urinários.
- os rins;
- os ureteres;
- a bexiga urinária;
- a uretra masculina;
- a uretra feminina;
- os órgãos urinários: importância clínica e funcional.
B. Os Órgãos Genitais Masculinos.
- os testículos e as suas túnicas;
- as glândulas seminais;
- o ducto ejaculatório;
- o pênis;
- a próstata;
- as glândulas bulbouretrais;
- os órgãos genitais masculinos: importância clínica e funcional.
4. Aparelho Reprodutor
A. Os Órgãos Genitais Masculinos.
B. Os Órgãos Genitais Femininos.
- os ovários;
- a tuba uterina;
- o útero;
- a vagina;
- os órgãos genitais externos;
- os órgãos genitais femininos: importância clínica e funcional.
C. Sistema Tegumentar.
- a glândula mamária*;
- a pele e os anexos;
- o sistema tegumentar: importância clínica e funcional.

* referente ao aparelho reprodutor.
Módulos Descrição das Atividades
01

Sistema Digestório – (Parte Supradiafragmática): conceito e divisão;
cavidade oral (limites, vestíbulo da boca e cavidade própria da
boca); faringe (estrutura, divisões, morfologia e relações); esôfago
(estrutura, divisões, morfologia e relações); e órgãos anexos
(estrutura, divisões, morfologia e relações). Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.

02

Sistema Digestório – (Parte Infradiafragmática): abdome, intestinos
delgado e grosso (estrutura, divisões, morfologia e relações); e
peritônio. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

03

Sistema Digestório – pâncreas endócrino e fígado (vias bilíferas
extra-hepáticas); importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática /
Laboratorial.

04

Sistema Nervoso. Noções de tecido nervoso e a embriologia do SN.
Estudo das generalidades do SNP, importância clínica. Aula Teórica
– Aula Prática / Laboratorial.

05

Sistema Nervoso. Conceitos gerais sobre o SNC e o SNP. Estudo
das meninges e do sistema ventricular. Estudo das generalidades
do SNC, das meninges e do sistema ventricular, importância clínica.
Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

06

Sistema Nervoso. Morfologia da medula espinal. Estudo da medula
espinal. Grandes vias eferentes e aferentes. Parte periférica do
sistema nervoso: nervos espinais e nervos cranianos, importância
clínica. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

07

Sistema Nervoso. Estudo morfofuncional do cerebelo e do tronco
encefálico, diencéfalo (tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo),
importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

08

Sistema Nervoso. Estudo morfofuncional do telencéfalo. Morfologia
externa: hemisférios cerebrais, lobos, sulcos e giros. Morfologia
interna: substância branca e cinzenta, importância clínica. Aula
Teórica – Aula Prática / Laboratorial.
NP1

09

Sistema Nervoso. Divisão autônoma do sistema nervoso: conceito,
divisões, considerações anatômicas e fisiológicas das divisões do
SNA. Vascularização do SNC, importância clínica. Aula Teórica –
Aula Prática / Laboratorial.

10

Aparelho Urogenital. Rins (forma, regiões, localização, estrutura e
organização morfológica do rim, estrutura histológica e organização
funcional do rim e vascularização do rim), vias urinárias (pelve renal;
ureter: função, regiões, localização, trajeto do ureter e
vascularização do ureter; bexiga urinária: regiões, forma,
localização da bexiga urinária e vascularização da bexiga urinária),
uretra feminina, importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática /

Laboratorial.
11

Aparelho Urogenital. Órgãos genitais internos masculinos e órgãos
genitais externos masculinos, uretra masculina, importância clínica.
Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

12

Aparelho Reprodutor. Órgãos genitais internos femininos e órgãos
genitais externos femininos, importância clínica. Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.

13

Aparelho Reprodutor. Glândulas mamárias, importância clínica. Aula
Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

14

Sistema Tegumentar. Pele, pelos, unhas, glândulas sebáceas,
glândulas sudoríparas, importância clínica. Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.
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PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será ministrado por meio de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas
teóricas do tipo expositivas ilustradas com recursos audiovisuais. As aulas
práticas serão realizadas em laboratório, com a demonstração e estudo
orientado dos principais elementos anatômicos de cada órgão, seguido de
identificação individual pelos alunos em peças anatômicas previamente
preparadas.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, A M R. Anatomia orientada para
a clínica. 6.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. (Minha
Biblioteca)
SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. 2 ed. Barueri: Manole, 1991.
(Biblioteca virtual)
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia.
Porto Alegre: ARTMED, 2012. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRAAFF V. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2005. (Minha Biblioteca)

KÖPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana - Vol.1: anatomia geral,
paredes do tronco, membros superior e inferior. Rio de Janeiro: Guanabara,
2013. (Minha Biblioteca)
MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia
Humana. Porto Alegre: ArtMed, 2009. (Minha Biblioteca)
PEZZI, Lucia Antunes; PRINZ, Rafael Dantas; CORREIA, João Pereira;
PESSANHE N. Anatomia Clínica Baseada em Problemas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011. (Minha Biblioteca)
ROHEN, Johannes W., LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia Humana:
Resumos em Quadros e Tabelas – Vasos, Nervos e Músculos. Porto Alegre:
Manole, 2008. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador
do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no

semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em
grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2º semestre
DISCIPLINA: Bioestatística Aplicada à Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina estuda as estratégias de análise e interpretação de dados,
abordando gráficos e tabelas; medidas de frequência, tendência central e de
dispersão; distribuição de probabilidades (Curva Normal); correlação de dados
e testes de hipóteses.
II - OBJETIVOS GERAIS
•
•
•
•
•
•

Aprender sobre como descrever dados através de figuras (tabelas e
gráficos);
Conhecer e interpretar as vantagens e desvantagens do uso de amostras;
Ter a habilidade de descrever e interpretar dados por proporções,
medidas de tendência central e de dispersão;
Compreender o uso da distribuição de probabilidades de variáveis.
Correlacionar dados quantitativos;
Ter o conhecimento sobre a aplicação de testes de hipóteses.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Conhecer e interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos;
Ter a capacidade de realizar a análise descritiva de dados
Calcular o intervalo de confiança de estimativas pontuais e identificar sua
aplicação;
Correlacionar duas variáveis quantitativas;
Associação de duas variáveis qualitativas.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Aula Teórica: Introdução a Estatística. População X amostra. Técnicas
de amostragem.
Aula 2: Aula Teórica: Tipos de variáveis. Distribuição de frequências (relativa,
absoluta e acumulada). Construção de tabelas.
Aula 3: Aula Teórica: Construção de gráficos. Interpretação de dados
apresentados em gráficos e tabelas.
Aula Prática: Exercícios de apresentação de dados.
Aula 4: Aula Teórica: Média aritmética e ponderada, Moda e Mediana de dados
não agrupados
Aula 5: Aula Teórica: Separatrizes (tercil, quartil, percentil).

Aula 6: Aula Teórica: Amplitude total, variância e desvio padrão.
Aula 7: Aula Teórica: Amplitude total, variância e desvio padrão.
Aula Prática: Exercícios de medidas de dispersão.
Aula 8: Aula Prática: Revisão de conteúdos. Exercícios.
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Aula 9: Aula Teórica: Correlação Linear e Regressão Linear.
Aula 10: Aula Teórica: Correlação Linear e Regressão Linear.
Aula Prática: Exercícios.
Aula 11: Aula Teórica: Distribuição
probabilidades pela distribuição normal.
Aula 12: Aula Teórica: Distribuição
probabilidades pela distribuição normal.
Aula Prática: Exercícios de revisão.

de

probabilidades.

Cálculo

de

de

probabilidades.

Cálculo

de

Aula 13: Aula Teorica: Teste de hipóteses
Aula 14: Aula Teorica: Teste de hipóteses qui quadrado
Aula 15: Aula Prática: Revisão de conteúdo. Exercícios.
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Avaliação Substitutiva
Exame
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas Teóricas e Práticas; Exercícios, Trabalhos de pesquisa.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: com banco
de dados reais em disco. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)
GLANTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística. 7. ed. Porto Alegre - RS:
AMGH, 2014. (Minha Biblioteca)
VIEIRA, Sônia. Introdução á bioestatística. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BLAIR, R. Clifford; TAYLOR, Richard A. Bioestatística para ciências da saúde.
São Paulo: Peasron, 2012. (Biblioteca virtual)
CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto
Alegre: Artmed, 2007. (Minha Biblioteca)
CAMPOS, Roseli. Bioestatística: coleta de dados, medidas e análise de
resultados. São Paulo: Érica, 2015. (Minha Biblioteca)
CRESPO, Antonio Arnot. Estatística Fácil. 19. ed. São Paulo, SP: Saraiva,
2012. (Minha Biblioteca)
LARSON, R; FARBER, B. Estatística aplicada. São Paulo: Pearson, 2012.
(Minha Biblioteca)
PAES, Ângela Tavares. Itens essenciais em bioestatística. Arq. Bras. Cardiol.,
São Paulo , v. 71, n. 4, p. 575-580, out. 1998 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066782X1998001000003&lng=pt&nrm=iso>. (online)
RODRIGUES, Maísa Aparecida S. Bioestatística. São Paulo: Pearson, 2014.
(Biblioteca virtual)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Bioquímica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
Oferece subsídios para o reconhecimento e compreensão da importância
biológica de carboidratos, lipídios e proteínas; do funcionamento metabólico
normal e seus possíveis distúrbios; identificação do processo de regulação
metabólica do organismo, suas correlações e importância; incluindo a atuação
de enzimas, vitaminas, hormônios e mineral, suas correlações e importância.

II - OBJETIVOS GERAIS
A disciplina visa fornecer conhecimentos a respeito das principais biomoléculas
e do metabolismo celular, bem como fornecer ao aluno conhecimentos
fundamentais sobre os mecanismos bioquímicos que explicam o funcionamento
e do organismo humano. Orientar os alunos para correlacionar e aplicar os
conhecimentos de bioquímica em outras disciplinas e sua aplicação na sua
profissão.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Levar ao aluno conhecimentos básicos relativos à função das biomoléculas e
seu metabolismo no organismo normal e alterado. Aquisição de conceitos
básicos de bioquímica a fim de capacitar o aluno a compreender e relacionar
os conhecimentos específicos em sua área de atuação.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1 - Sistema tampão – acidoses e alcaloses
AULA 2 – Introdução ao metabolismo – anabolismo e catabolismo. Conceito de
reações de redução e oxidação
AULA 3 – Controle hormonal do metabolismo – insulina e glucagon;
mecanismo de ação, efeitos fisiológicos. Regulação hormonal da glicemia, vias
hiperglicemiantes e vias hipoglicemiantes

AULA 4 - Carboidratos: Estrutura, classificação e função de carboidratos.
Digestão, absorção e transporte de carboidratos
AULA 5 - Glicólise aeróbica e anaeróbica. Via das Pentoses - suas funções
metabólicas e relação com anemia hemolítica
AULA 6 - Noções de bioenergética - Cadeia Respiratória e Ciclo de Krebs
AULA 7 - Metabolismo do Glicogênio (glicogênese e glicogenólise) e sua
função na regulação da glicemia, e diferenciar glicogenólise hepática e
muscular; Gliconeogênese (incluindo Ciclo de Cori)
AULA 8 - Lipídios – classificação, estrutura, propriedades, digestão e
absorção; Transporte de lipídeos, lipoproteínas, suas funções e disfunções
NP1
AULA 9 - Metabolismo do Colesterol síntese, degradação e excreção. Relação
LDL/HDL e colesterol, e relacionar estes dados com aterosclerose
AULA 10 - Síntese e Degradação de Ácidos graxos e Triacilglicerol;
Cetogênese e Cetólise
AULA 11 - Aminoácidos e proteínas – estrutura, digestão, absorção e
transporte. Degradação e Excreção de Proteínas e Aminoácidos
AULA 12 - Enzimas – cinética; inibidores enzimáticos, enzimas de interesse
clínico
AULA 13 - Metabolismo de Bases Nitrogenadas
AULA 14 - Porfirinas e Pigmentos biliares
AULA 15 - Sais Minerais, Vitaminas hidro e lipossolúveis e sua ação
metabólica
NP2
Provas substitutivas
Exames
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
•

Aulas expositivo-interativas

•

Seminários e trabalhos de pesquisa

•

Discussão em grupo

VI - AVALIAÇÃO
•

Avaliação escrita

•

Avaliação dos trabalhos científicos realizados

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERG, Jeremy Mark. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)
CAMPBELL, Mary K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. (Minha
Biblioteca)
MARZZOCO A. Bioquímica básica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007. (Minha Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BELLÉ, Luziane Potrich; SANDRI, Silvana. Bioquímica aplicada:
reconhecimento e caracterização de biomoléculas. São Paulo: Érica, 2014.
(Minha Biblioteca)
MURRAY, Robert K.; BENDER, David A.; RODWELL, Victor W.; WEIL, P.
Anthony. Bioquímica ilustrada de Harper. Porto Alegre: Artmed, 2014. (Minha
Biblioteca)
SANCHES, José Garcia A. Bases da Bioquímica e Tópicos de Biofísica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
TOY, Eugene C. Casos Clínicos em Bioquímica. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)
VOET, D. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2013 (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2º semestre
DISCIPLINA: Comunicação e expressão
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes
linguagens. Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de
texto.
II – OBJETIVOS GERAIS
•

ampliar o universo cultural e expressivo do aluno;

•

trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade;

•

produzir na linguagem oral e escrita textos diversos.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao término do curso, o aluno deverá:
•

valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer;

• aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na
leitura;
•

ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico;

•

identificar as idéias centrais do texto;

•

ampliar seu vocabulário ativo;

• expressar-se com coerência, concisão e clareza, visando à eficácia da
comunicação.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
10) conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e
participação na sociedade;
11) as diferentes linguagens: verbal, não verbal; formal e informal;
12) noções de texto: unidade de sentido;
13) textos orais e escritos;
14) estilos e gêneros discursivos: jornalístico, científico, técnico, literário,
publicitário entre outros;

15) interpretação de textos diversos e de assuntos da atualidade;
16) Qualidades do texto: coerência, coesão, clareza, concisão e correção
gramatical;
17) complemento gramatical;
18) produção de textos diversos.
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
•

Aulas interativas via internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo).

•

Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line.

VI – AVALIAÇÃO
• No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pelo
Regimento do UNICEUSA.
• A avaliação será feita por meio de questionários e atividades do AVA (NP1),
bem como a avaliação presencial no seu campus (NP2) a ser realizada
conforme calendário acadêmico.
• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os
respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de
aprovação.
VII – BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática,
2006. (Biblioteca virtual
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação.
São Paulo: Ática, 2010. (Biblioteca virtual
KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed.
São Paulo: Contexto, 2007. (Biblioteca virtual
COMPLEMENTAR
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas
para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007 (Minha biblioteca)

KOCH, I.; TRAVAGLIA, L. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2009.19ex
(Biblioteca virtual
KOCH, Ingedore Villaça. Ler e Escrever: estratégia de produção textual. São
Paulo: Contexto, 2014. (Biblioteca virtual
MASIP, Vicente. Interpretação de textos: curso integrado de lógica e linguística.
São Paulo: E.P.U., 2014. (Biblioteca virtual
PENTEADO, J. R. W. A Técnica da Comunicação Humana. São Paulo:
Cengage Learning Editores, 2012. ( Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Ética em Enfermagem e Exercício da Profissão
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I – EMENTA
A disciplina Ética busca fornecer elementos para a capacitação para a tomada
de decisão ético-legal no exercício da profissão.
II – OBJETIVOS GERAIS
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de construir significados a partir da
abordagem nos fundamentos da ética, caracterizar as responsabilidades
profissionais, destacando a questão da autonomia e dos dilemas éticos da
profissão e promover reflexões éticas sobre as questões de saúde e da vida
humana. Deverá ainda ser capaz de promover discussões sobre o código de
ética dos profissionais de enfermagem e sobre as tomadas de decisões éticas
enquanto classe, no exercício ético legal da profissão.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conhecer os fundamentos da ética e discutir seus principais conceitos.

•
•

Conhecer as distinções entre Ética e Moral;
Compreender e utilizar o Código de ética dos profissionais de enfermagem no
embasamento de atos éticos decisórios;
Reconhecer dilemas éticos e legais no exercício da Enfermagem;
Conhecer as responsabilidades éticas e legais do profissional de enfermagem;

•
•
•

Diferenciar as diversas entidades representativas da Enfermagem e suas
finalidades científicas, técnicas e culturais;

•

Avaliar as influências de códigos e leis, nacionais e estaduais, na garantia de
direitos de grupos populacionais, consumidores e usuários de serviços de
saúde;

•

Construir conhecimentos sobre ética, deontologia e bioética;

•

Conhecer e discutir os princípios fundamentais da bioética e os envolvimentos
com as profissões de saúde;

•

Construir o saber em enfermagem relacionando a necessidade do
conhecimento para a atuação responsável do Enfermeiro, respeitando-se os
princípios de Ética e Bioética;

•

Conhecer os aspectos éticos e legais na pesquisa de Enfermagem;

•

Discutir e conhecer as perspectivas do exercício da Enfermagem atual;

•

Discutir os significados de autonomia, privacidade e confidencialidade e as
inter-relações voltadas à realidade das ações assistenciais desenvolvidas nas
instituições de saúde;

•

Discutir a atuação ética e legal do profissional enfermeiro frente às questões:
eutanásia, aborto, transplante de órgãos, planejamento familiar, reprodução
assistida, engenharia genética;
Conhecer o código de defesa do consumidor e os direitos do paciente e suas
implicações éticas e legais;
Conhecer os aspectos éticos e legais envolvendo a pesquisa de enfermagem
em seres humanos e suas implicações éticas e legais;
Conhecer as diretrizes da formação e da atuação da comissão de ética em
enfermagem nas instituições de saúde;
Identificar as perspectivas do exercício profissional de enfermagem;

•
•
•
•

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula1: Fundamentos da Ética: Consciência e sentido da pessoa; Significado
de valores, vontade e escolha; Concepções sobre autonomia e liberdade;
Responsabilidade e verdade, Respeito e reciprocidade.
Aula 2: Ética e Moral: Distinções entre ética e moral; Apontar as
convergências e divergências entre moral e direito; Conhecer a diferença entre
moral e direito; Situar a enfermagem diante do ato ético decisório.
Aula 3: Ética Profissional: Diferenças entre a ética profissional e a
deontológica; Reconhecimentos entre problemas e dilemas éticos no cotidiano
da prática profissional; Apresentação do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem - Resolução COFEN nº 3111/2007; Exercícios de tomada de
decisão diante de problemas e dilemas éticos do cotidiano da prática
profissional, através de apresentação e discussões de casos, embasado no
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Aula 4: Ética Profissional: Apresentação da Lei nº7.498 de 25/06/1986- e lei
8.967 de 28/12/1994, decreto Lei nº 7.498 de 25/06/1986 e Lei 8.967 de
28/12/1994, decreto lei nº 7.498 de 25/06/1986; Conteúdo; Importância da lei
no exercício profissional; Definição da qualificação profissional para exercer o
papel de enfermeiro no território nacional; Atribuições e competências das
categorias profissionais do exercício da enfermagem.

Aula 5: Responsabilidades ética e legal do profissional de enfermagem:
Principais fundamentos da ética e da responsabilidade profissional;
Organização do Poder Judiciário no Brasil; Responsabilidade Civil;
Responsabilidade Penal; Responsabilidade Ético-profissional; Distinção entre
imperícia, negligência e imprudência no exercício da enfermagem.
Aula 6: Órgãos regulamentadores da Enfermagem no Brasil: Sistema
COFEn e COREn; Lei 5.905-12/07/1973- Dispõe sobre a Criação do Conselho
Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providências; Principais
Sociedades Brasileiras de Especialidades e Associações de Enfermagem
atuantes no Brasil; Influências; Importância e finalidade; Revistas científicas
vinculadas; Eventos científicos promovidos pelo órgão; Regras para se
associar.
Aula 7: Bioética: Gênese e a trajetória da bioética; Conceituações de bioética;
Abrangência e especificidade de temática em bioética; Interfaces dos diversos
enfoques no diálogo bioético.
Aula 8: Autonomia, privacidade e confidencialidade: Conceitos; Diferenças
e as inter-relações; Requisitos para a manifestação da autonomia dos usuários
dos serviços de saúde; Reconhecimento das condições limitantes da
autonomia.
NP1
Aula 9: Autonomia, privacidade e confidencialidade: Riscos de violação de
privacidade e confidencialidade; Incentivos à cultura institucional de saúde na
valorização da privacidade e da Confidencialidade; Possibilidades de
rompimento do sigilo; Direitos do paciente; Direitos do consumidor.
Aula 10: As Práticas Institucionalizadas e o Desenvolvimento da
Enfermagem: Trabalho em Equipe: conceito e operacionalização.
Aula 11: Atuação ética e legal do enfermeiro em ações do cotidiano:
Eutanásia; Aborto; Transplante de órgãos; Planejamento familiar; Reprodução
assistida; Morte e os preceitos éticos.
Aula 12: Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos e a
enfermagem: História; Constituição nacional: SISNEP, CONEP, CEP e suas
implicações; Segurança do profissional e do sujeito de pesquisa; Diretrizes
para realização de pesquisa envolvendo seres humanos na enfermagem.
Aula 13: Comissão de Ética de Enfermagem: Atuação e formação da
Comissão de Ética em Enfermagem nas instituições de saúde: Conceito e
finalidade; Diretrizes legais: organização e formação, pré-eleições e eleições,
tempo de mandato da comissão, encontros e registros formais para arquivo.
Aula 14: Comissão de Ética de Enfermagem: Resolução do COFEN
172/1994. Normatiza a criação de Comissão de Ética de Enfermagem nas
Instituições de Saúde.
Aula 15: Apresentação de estudos de Caso éticos que envolvem a equipe de
enfermagem e de saúde.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUIVA

EXAME

V – ESTRATÉGIAS DE ENSINO
•

Aulas expositivas dialogadas;

•

Seminários e trabalhos de pesquisa;

•

Palestras com integrantes das entidades de classe

•

Relatórios de pesquisa

VI – AVALIAÇÃO
Provas regimentais
Seminários e trabalhos
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
OGUISSO T, SCHIMIDT MJ. O exercício da enfermagem: uma abordagem
ético-legal. São Paulo: LTR, 2007. (Minha Biblioteca)
OGUISSO, Taka. Ética e bioética: desafios para a enfermagem e a saúde.
Barueri: Manole, 2015.(Biblioteca virtual)
PESSINI L BARCHIFONTAINE C de P de. Problemas atuais de bioética. São
Paulo: Loyola, 2012.

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DALL'AGNOL, Darlei. Bioética.São Paulo: Zahar, 2005. (Minha Biblioteca)
GOZZO, Débora Org..; LIGIERA, Wilson Ricardo Org. Bioética e direitos
fundamentais. São Paulo:Saraiva, 2012 (Minha Biblioteca)
LISBOA, Marcia Tereza Luz. Ética na pesquisa de enfermagem. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n. 1, p. 09-14, abr. 2006 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000100001&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MENDES, Goreti. A dimensão ética do agir e as questões da qualidade
colocadas face aos cuidados de enfermagem. Texto contexto - enferm.,
Florianópolis , v. 18, n. 1, p. 165-169, mar. 2009 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072009000100020&lng=pt&nrm=iso>. (online)

SCHLINK, Bernhard. Bioética à Luz da Liberdade Científica: Estudo de Caso
Baseado na Decisão do STF sobre a Constitucionalidade da Lei de
Biossegurança e no Direito Comp. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca)
SILVA, José Vitor. Bioética: Visão Multidimensional. São Paulo: IÁTRIA, 2010.(
Minha Biblioteca)
SOUZA, Maria de Lourdes de; SARTOR, Vicente Volnei de Bona; PRADO,
Marta Lenise do. Subsídios para uma ética da responsabilidade em
Enfermagem. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 14, n. 1, p. 75-81,
mar.
2005
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072005000100010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
TITTANEGRO, Gláucia Rita. Bioética: uma diversidade temática. São Paulo:
Difusão, 2017.(Biblioteca virtual)
VEATCH, Robert M. Bioética. São Paulo: Pearson, 2014. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SERIE: 2º semestre
DISCIPLINA: Fisiologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Estudo da Fisiologia do Sistema Nervoso e sua inter-relação com outros
sistemas; ampliando conceitos e funcionamento desses sistemas na regulação
geral do organismo humano.
II – OBJETIVOS GERAIS
Estudar as funções do Sistema Nervoso (Central e Periférico) e sistema
endócrino e suas ligações com demais sistemas orgânicos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o estudante a entender as funções neuronais, vias nervosas,
circuitos sensoriais e motores, assim como os mecanismos de ação dos
hormônios e a integração com os demais sistemas do organismo.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SISTEMA NERVOSO
1. Revisão e classificação anatômica: sistema nervoso central e sistema
nervoso periférico.
2. Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral: órgãos e
estruturas de constituição, funções.
3. Organização do sistema nervoso.
3.1. Neurônios e células da glia.
3.2. Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas
segundo o calibre, velocidade de condução do impulso nervoso.
4. Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das sinapses;
neurotransmisores (excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, potenciais
pós-sinápticos, fim da neutronsmissão).
5. Receptores: classificação (funções e características).
5.1. Classificação quanto à localização.
5.2. Classificação quanto à função.
5.2.1. Mecanoceptores.
5.2.2. Termoceptores.
5.2.3. Quimioceptores.

5.2.4. Eletroceptores.
5.2.5. Nociceptores.
6. Propriocepção
7. Funções da medula espinhal.
8. Meninges: suas camadas, espaços meníngeos e líquor.
9. Funções do tronco encefálico.
10. Funções do Aparelho Vestibular.
11. Funções Cerebelares.
12. Funções corticais.
13. Sistema nervoso autônomo: organização, receptores, neurotransmissores,
funções.
13.1. Simpático.
13.2. Parassimpático.
14. Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com
sistema endócrino).
SISTEMA ENDÓCRINO
1. Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas
funções principais.
2. Mecanismo de ação hormonal: Receptores específicos, transporte pelo
sangue e efeito endócrino.
3. Eixo hipotálamo-hipófise-glândula. Controle de feedback negativo e feedback
positivo.
4. Glândulas e seus hormônios.
5. Adenohipófise e Neurohipófise.
6.GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo,
nanismo, acromegalia, diminuição de GH na fase adulta.
7. Tireoide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos, transporte e
funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico (hipertireoidismo,
hipotireoidismo, cretinismo).
8. Paratireoides: papel do PTH.
9. Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar diabetes
mellitus).
10 Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios.
11. Gônadas masculinas (Funções da testosterona).
12. Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do estrógeno e
da progesterona. Menopausa e anticoncepção).

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA POR SEMANA
1a aula

Sistema Nervoso: Revisão e classificação anatômica: sistema
nervoso central e sistema nervoso periférico; Classificação
fisiológica: sistema nervoso somático e visceral: órgãos e estruturas
de constituição, funções; Organização do sistema nervoso:
Neurônios e células da glia;
Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas
segundo o calibre, velocidade de condução do impulso nervoso.

2a aula

Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das
sinapses; neurotransmissores (excitatórios, inibitórios; ligação a
receptores, potenciais pós-sinápticos, fim da neutransmissão);
Receptores: classificação (funções e características)

3a aula

Propriocepção; Funções da medula espinhal; Meninges: suas
camadas, espaços meníngeos e líquor.

4a aula

Funções do tronco encefálico e Funções do Aparelho Vestibular.

5a aula

Funções Cerebelares e Funções corticais.

6a aula

Sistema
nervoso
autônomo:
neurotransmissores, funções.

organização,

receptores,

Simpático e Parassimpático.
7a aula

Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com
sistema endócrino).

8a aula

Sistema Endócrino: Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis
e hidrossolúveis) e suas funções principais. Mecanismo de ação
hormonal: Receptores específicos, transporte pelo sangue e efeito
endócrino.
Avaliação NP1

9a aula

Vista de Prova NP1. Sistema Endócrino: Eixo hipotálamo-hipófiseglândula. Controle de feedback negativo e feedback positivo;
Glândulas e seus hormônios.

a

10
aula

Adenohipófise e Neurohipófise;

11a
aula

Tireoide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos,
transporte e funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico
(hipertireoidismo, hipotireoidismo, cretinismo);

GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo,
nanismo, acromegalia, diminuição de GH na fase adulta.

Paratireoides: papel do PTH.
12a
aula

Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar
diabetes mellitus).

13a
aula

Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios e mecanismo de
ação.

14a
aula

Gônadas masculinas – controle do eixo hipotálamo-hipófise-gonada,
funções e mecanismo de ação da testosterona e anabolizantes.

15a
aula

Gônadas femininas - ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do
estrógeno e da progesterona. Menopausa e anticoncepção.
Avaliação NP2
Avaliação Substitutiva
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e estudos dirigidos.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro. Guanabara-Koogan, 2012 (Minha
Biblioteca)
CURI, Rui. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Minha
Biblioteca)
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e
fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabaran Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARRETT, K E. Fisiologia médica de Ganong. Porto Alegre: AMGH, 2013.
(Minha Biblioteca)
MARIEB, Elaine N. Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: ArtMed, 2009. (Minha
Biblioteca)
MOURÃO Jr., Carlos Alberto, ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca)

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e
fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabaran Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
VANPUTTE, Cinnamon. Anatomia e Fisiologia de Seeley. Porto Alegre: AMGH,
2016. (Minha Biblioteca)
WARD, Jeremy T.; LINDEN, Roger A. Fisiologia Básica. Barueri: Manole, 2014.
(Minha Biblioteca)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2º semestre
DISCIPLINA: Gerenciamento de Pessoas e Serviços na Área da Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina visa oferecer subsídios para que o aluno identifique o
gerenciamento como processo integrado, por meio da discussão dos
elementos necessários para o desenvolvimento gerencial.
Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre o processo gerencial com
base nas funções administrativas. Fornecer ao aluno o conhecimento do
gerenciamento de pessoas e serviços na área da saúde.
II – OBJETIVOS GERAIS
Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de exercer o papel
gerencial.
Discutir as dimensões do gerenciamento na Enfermagem na prática gerencial.
Discutir o processo gerencial com base nas funções administrativas: planejar,
organizar, dirigir e controlar.
Aprimorar conhecimentos do gerenciamento de pessoas e serviços na área da
saúde.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Apresentar os modelos gerenciais e desenvolver raciocínio crítico com o
aluno.
• Orientar e desenvolver o processo de comunicação.
• Apresentar os instrumentos necessários para exercer as funções de dirigir e
controlar.
• Apresentar as características das três dimensões do gerenciamento em
Enfermagem.
• Desenvolver a integração das dimensões do gerenciamento na Enfermagem.
• Desenvolver habilidades gerenciais com foco nas pessoas e serviço de
enfermagem.
• Discutir o processo de liderança e motivação na equipe de enfermagem.
• Apresentar conceitos de custos em enfermagem.
• Orientar a avaliação de desempenho profissional.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Apresentação de cronograma e orientação de provas e trabalhos/
Elementos da função administrativa: dirigir: a comunicação no processo
gerencial
Aula 2: Elementos da função administrativa: dirigir: diminuindo estresse e
aumentando satisfação

Aula 3: Elementos da função administrativa: dirigir. Motivação: conceito e
teorias.
Aula 4: Elementos da função administrativa: dirigir. Liderança: evolução
histórica do conceito.
Aula 5: Elementos da função administrativa: controlar. Fundamentos do
controle. + caso e exercícios práticos
Aula 6: Elementos da função administrativa: controlar. Avaliação de
desempenho: abordagem tradicional e abordagem moderna / caso e
exercícios práticos
Aula 7: Elementos da função administrativa: controlar. Controle de
custos./caso e exercícios práticos
Aula 8: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento assistência: modelos assistenciais + caso e exercícios
práticos
NP1
Aula 9: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de recursos físicos-materiais: planta física; previsão e
provisão de material e equipamentos / caso e exercícios práticos
Aula 10: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Trabalho em equipe
Aula 11: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Dimensionamento de pessoal / caso e
exercícios práticos
Aula 12: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Gerenciamento de mudanças e conflitos
Aula 13: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Supervisão/ caso e exercícios práticos
Aula 14: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Escala de Atividade /caso e exercícios práticos
Aula 15: Integração das dimensões do gerenciamento em enfermagem.
Gerenciamento de pessoas: Treinamento e desenvolvimento de pessoal
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
As aulas são predominantemente expositivas apoiadas nas diretrizes do plano
de ensino. O desenvolvimento do conteúdo se dá com o apoio do material de
leitura, exercícios, textos complementares, discussões, chat e ou fórum. Para
estimular e orientar os alunos, o docente da disciplina conta com a participação
do tutor presencial. Com o objetivo de aprofundar o conteúdo programático e o
incentivo à pesquisa, o docente pode utilizar recursos como: artigos científicos,

trabalhos individuais ou em grupo, palestras, que permitam aos alunos
compreenderem na prática a teoria apresentada.
Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO I. Gestão de pessoas. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
(Biblioteca virtual)
MARQUIS BL. Administração e liderança em enfermagem: teoria e prática. 4
ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2012.
(Minha Biblioteca)
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHIAVENATO I. Administração nos novos tempos. 2 ed. Rio de Janeiro:
Elservier, 2011. (Minha Biblioteca)
DUTRA JS. Gestão de pessoas: Modelo, Processos, Tendências e
Perspectivas. São Paulo: Atlas, 2002. (Minha Biblioteca
GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais.
São Paulo: Atlas, 2012. (Minha Biblioteca
KNODEL, Linda J. Nurse to Nurse: Administração em Enfermagem. Porto
Alegre: AMGH, 2011. (Minha Biblioteca
LOMBARDI, Donald M.; SCHERMERHORN JUNIOR, Joh. R.; KRAMER, Brian;
SOUZA,Teresa Cristina Padilha de Souza [trad.]. Gestão da assistência à
saúde. Rio de Janeiro: LTC, 2009. (Minha Biblioteca
RIBEIRO, Antônio de Lima. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2011.
(Biblioteca virtual)
SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de. A
enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole, 2013.
(Biblioteca virtual)
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços
aos
clientes,
humanização
do
atendimento,
departamentalização,
gerenciamento, saúde e turismo, hospitalidade, tecnologia de informação. São
Paulo: Atlas, 2009. . (Minha Biblioteca

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: matutino e noturno
DISCIPLINA: Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I – EMENTA
Estudo da microbiologia, imunologia e parasitologia aplicada à saúde das
populações.
Morfologia e mecanismos metabólicos destes agentes
patogênicos, respostas imunológicas direcionadas a cada um, diferenças de
resposta imune envolvidas na defesa do hospedeiro.
II – OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar ao aluno o conhecimento da microbiologia, imunologia e
parasitologia; evidenciando os aspectos biológicos, sanitários, clínicos,
epidemiológicos dos agentes patogênicos de maior importância para o
profissional da área da saúde, na prática de processos de profilaxia no seu
âmbito profissional.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Definir as nomenclaturas mais utilizadas no estudo da microbiologia,
imunologia e parasitologia.

•

Identificar os diferentes elementos que compõem a microbiologia, imunologia e
parasitologia, quanto aos aspectos morfológicos, bioquímicos e nutricionais
definindo suas características patogênicas no organismo humano.

•

Relacionar os agentes etiológicos causadores de doenças com seus
respectivos hospedeiros e vetores.

•

Orientar os alunos para correlacionar e aplicar os conhecimentos de
microbiologia, parasitologia e imunologia, em outras disciplinas e sua
aplicação na sua profissão.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1 – Apresentação da disciplina, plano de ensino, bibliografia. Introdução
ao estudo da bacteriologia geral. Morfologia bacteriana - Pleomorfismo: cocos,
bacilos e espirilos.

Aula 2 - Principais estruturas bacterianas (Membrana citoplasmática, Material
genéticos, Parede celular de bactérias - Gram – positivas e Gram-negativas,
Cápsula, Flagelo, Fímbrias e Endósporos).
Aula 3 – Noções gerais de Fisiologia/metabolismo bacteriano: Fatores que
afetam o crescimento. pH.Temperatura (psicrófilas, termófilas e mesófilas).
Teores de oxigênio (bactérias aeróbias: estritas, microaerófilas, aerotolerantes
e facultativas; bactérias aneróbias).
Aula 4 – Noções gerais de Fisiologia/metabolismo bacteriano: Conceito de
bactérias autotróficas e heterotróficas. Conceitos de respiração aeróbia,
anaeróbia e fermentação.
Aula 5 - Noções gerais de reprodução e transferência de material genético:
Conceitos de transdução e relação com resistência, conjugação e
transformação.
Aula 6 – Principais bactérias de interesse médico: Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae S. agalactiae.
Aula 7 – Principais bactérias de interesse médico: N. meningitides, Neisseria
gonorrhoeae. Principais bactérias de interesse médico: Enterobactérias
(Salmonella ssp e Escherichia coli). Principais bactérias de interesse médico:
V. cholerae.
Aula 8 – Características gerais dos vírus. Manifestações gerais e doenças
relacionadas aos: Herpesvírus; Vírus HIV, Vírus da Hepatite (HVA, HVB E
HVC), Influenza.
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Aula 9 – Noções gerais de morfologia/citologia de fungos, metabolismo,
nutrição e crescimento de fungos. Micotoxinas, micotoxicoses. Principais
Micoses Oportunistas e Micoses Sistêmicas.
Aula 10 - Conceitos, características gerais e principais componentes da
Imunidade Natural e Imunidade Adquirida. Tipos de linfócitos e funções;
memória imunológica, resposta imune humoral e celular. Órgãos linfóides
primários e secundários: estruturas e funções.
Aula 11 – Relação antígenos - anticorpos. Processamento de antígenos pelos
linfócitos T e linfócitos B. Diferenças entre vacina e soro.
Aula 12 –. Hipersensibilidade, Tolerância Imunológica e Doenças autoimunes.
Aula 13 – Noções gerais das Principias parasitoses de interesse médico:
Protozoários (Entamoebas, Giardias, Trypanossoma, Plasmodium).
Aula 14 – Noções gerais das Principias parasitoses de interesse médico:
Nematelmintos (Ascaris e Ancylostoma).
Aula 15 – Noções gerais das Principias parasitoses de interesse médico:
Cestóides (Taenia – teníase e cisticercose) e Trematodes (Schistossoma
mansoni).
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO


Aulas teóricas, com utilização de recursos audiovisuais.



Estudos de caso sobre os temas do conteúdo programático.



Aulas práticas.



Exercícios teórico-práticos.



Leitura de artigos científicos

VI – AVALIAÇÃO


Provas bimestrais (de acordo com modelo da IES, sendo no mínimo 40% das
questões dissertativas que induzam o raciocínio do aluno)



Aulas práticas



Estudos de caso

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PLAYFAIR, J.H.L.; CHAIN, B. M. Imunologia básica. Barueri, SP: Manole,
2013. (Minha Biblioteca)
REY L. Bases da parasitologia médica. RJ: Guanabara Koogan, 2002. (Minha
Biblioteca)
TRABULSI LR. et al. Microbiologia. 4 ed. SP: Editora Atheneu, 2002.
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
MADIGAN, Michael T. Microbiologia de Brock. Porto Alegre: ArtMed, 2016.
(Minha Biblioteca)
MORAES, Ruy Gomes de; LEITE, Ignácio da Costa; GOULART, Enio Garcia.
Parasitologia e micologia humana. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 2013.
(Minha Biblioteca)
SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia: aspectos morfológicos,
bioquímicos e metodológicos. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
SILVA, Adeline Gisele da. Imunologia aplicada: fundamentos, técnicas
laboratoriais e diagnósticos. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia.
Porto Alegre, RS: Artmed, 2012. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 2
TURNO: diurno e noturno
DISCIPLINA: Prevenção e Controle das Infecções em Instituições de Saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA:
Nesta disciplina pretende-se estudar os aspectos relevantes da epidemiologia
das instituições de saúde, atualmente denominada de Infecções Relacionadas
à Assistência a Saúde (IRAS) seu impacto quanto à morbimortalidade,
aspectos econômicos, prevenção, diagnóstico e medidas de controle.

II - OBJETIVOS GERAIS
Capacitar o aluno a reconhecer as IRAS e seu impacto quanto à
morbimortalidade, aspectos econômicos, prevenção, diagnóstico e medidas de
controle nas instituições.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Reconhecer os principais fatores de riscos para IRAS em procedimentos
invasivos;
- Identificar clientes portadores de IRAS por meio do raciocínio clínico para
definição deste agravo e pela interpretação de resultados de exames de cultura
e seus respectivos antibiogramas;
- Implementar as precauções padrão como medidas básicas de prevenção das
IRAS e como forma de prevenir infecções ocupacionais;
- Prescrever o tipo de precauções baseadas na transmissão (aérea, gotículas e
contato) frente ao mecanismo de transmissão específico de cada agravo.
- Informar sobre resistência bacteriana.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Generalidades e conceito de infecções em instituições de saúde
segundo Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e Center for Disease Control.

Aula 2: Panorama atual das IRAS no mundo e no Brasil – legislação vigente.
Aula 3: As funções do enfermeiro na prevenção, diagnóstico e controle das
IRAS – principais medidas de prevenção, vigilância epidemiológica (busca
ativa, identificação de surto), raciocínio clínico para diagnóstico precoce das
IRAS, implementação das medidas de barreira.
Aula 4: Microbiologia das IRAS, (microbiota normal e residente, infecções PR
microrganismos multirresistentes, superinfecções).
Aula 5: As principais medidas de barreira na prevenção das IRAS.
Higienização das mãos, uso de EPIs, uso das precauções padrão e das
baseadas na transmissão, limpeza e desinfecção de superfícies e artigos,
esterilização, descarte de resíduos de serviços de saúde.
Aula 6: Epidemiologia e medidas preventivas das Infecção no Trato Urinário
(ITU).
Aula 7: Epidemiologia e medidas preventivas das Pneumonia Associada à
Ventilação Mecânica (PAV).
Aula 8: Epidemiologia e medidas preventivas das Infecções do Sítio Cirúrgico
(ISC).
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Aula 9: Epidemiologia e medidas preventivas das IRAS Infecções na Corrente
Sanguínea (ICS).
Aula 10: O papel do Laboratório de microbiologia na prevenção e controle das
IRAS: coleta de espécimes para cultura, interpretação de exames de cultura e
antibiograma.
Aula 11: Papel da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) na
gestão da qualidade, indicadores de processos e de resultados.
Aula 12: Principais ações da CCIH: Padronização e uso de antimicrobianos,
padronização de desinfetantes e antissépticos, reuso e reprocessamento de
artigos, padronização de materiais médicos hospitalares  Hospital Sentinela.
Aulas 13 e 14: Importância da atualização dos profissionais da saúde e das
orientações fornecidas aos clientes e familiares.
Aulas 15: Perspectivas da epidemiologia molecular no diagnóstico de infecção
hospitalar.
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas
Leitura prévia de textos para discussão em sala de aula
Pesquisa dos alunos em banco de dados e posterior discussão em sala

Trabalhos de Pesquisa e Seminários
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, apresentação de seminários e participação nas discussões
e leituras programadas.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: Risco
sanitario hospitalar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (Minha
Biblioteca)
HIRATA, M & MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São Paulo;
Manole, 2014. (Biblioteca virtual)
SILVA, José da; BARBOSA, Silene Miranda; DUARTE, Suélen Ribeiro Miranda
Pontes. Biossegurança no Contexto da Saúde. São Paulo: IÁTRIA, 2014.
(Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARIAS, Kathleen M. Manual de Controle de Infecções da APIC/JCAHO. Porto
Alegre: ArtMed, 2008. (Minha Biblioteca)
CARVALHO, Rachel (coord.). Enfermagem em Centro de
Biossegurança e Bioética. Baueri: Manole, 2015. (Minha Biblioteca)

Material,

COSTA, Eliana Auxiliadora Magalhães et al . Reprocessamento de produtos
médicos: uma proposta de modelo regulatório para hospitais brasileiros. Rev.
esc. enferm. USP, São Paulo , v. 45, n. 6, p. 1459-1465, dez. 2011 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342011000600026&lng=pt&nrm=iso>. (online)
COSTA, Lidiana Flora Vidôto da; FREITAS, Maria Isabel Pedreira de.
Reprocessamento de artigos críticos em unidades básicas de saúde: perfil do
operador e ações envolvidas. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 62, n. 6, p. 811819,
dez.
2009
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672009000600002&lng=pt&nrm=iso>. (online)
COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, T. M. G.; NOGUEIRA, J. M. Infecção
hospitalar e outras complicações não-infecciosas da doença: epidemiologia,
controle e tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara, 2009. (Minha Biblioteca)

GRAZIANO, Kazuko Uchikawa. Enfermagem em Centro de Material e
Esterilização. Barueri: Manole, 2011. (Minha Biblioteca)
OLIVEIRA, Adriana de; SILVA, Maria Virginia Godoy. Teoria e Prática na
Prevenção da Infecção do Sítio Cirúrgico. Barueri: Manole, 2015. (Minha
Biblioteca)
SLAVISH, Susan M. Manual de Prevenção e Controle de Infecções para
Hospitais. Porto Alegre: ArtMed, 2012. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Anatomia dos Sistemas
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina de Anatomia dos Sistemas é composta pelo estudo da anatomia
humana, à sua Terminologia Anatômica e ao estudo indutivo macroscópico,
estruturais e funcionais dos diversos sistemas (orgânicos). Assim sendo,
envolve os seguintes sistemas e aparelhos, do ponto de vista da anatomia
sistêmica, o sistema digestório, o aparelho neuroendócrino, o aparelho
urogenital e o aparelho reprodutor. Abrange o estudo morfofuncional do
sistema digestório, do sistema nervoso, dos órgãos endócrinos, do sistema
urinário, do sistema genital masculino, do sistema genital feminino e do sistema
tegumentar.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina de Anatomia dos Sistemas propõe o ensino da morfologia do corpo
humano, vinculando-se à compreensão das respectivas funções. Dessa
maneira, fornece uma visão na qual o estudo da forma decorre de sua função
em um determinado momento. Ainda, tem como objetivo construir com o
discente uma base adequada de conhecimentos dos componentes anatômicos
e estruturais dos diversos órgãos que formam os sistemas e os aparelhos do
corpo humano, bem como o seu funcionamento e as interações, permitindo
assim, a aplicação correta no desempenho das atividades profissionais em
saúde. O discente deverá ser capaz de ser organizado e disciplinado, pelo
caráter metodológico e a precisão de linguagem da disciplina; ter
comportamento estético-moral, pela natureza do material (cadáver) utilizado
para o estudo, e pelo método de ensino-aprendizagem; compreender a
organização do corpo humano, precedendo aplicação no vivo.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A disciplina de Anatomia para o curso de Enfermagem tem como objetivos:
• fornecer aos discentes meios de buscar conhecimentos básicos sobre a
anatomia do sistema digestório, do aparelho neuroendócrino, do aparelho
urogenital e do aparelho reprodutor, utilizando a Terminologia Anatômica atual;
• conhecer a topografia geral dos sistemas e dos aparelhos que formam o
corpo humano, identificar os órgãos (isoladamente e in lócus), correlacionar às
projeções dos órgãos nas paredes externas do organismo (anatomia
palpatória), possibilitar a construção de uma base adequada de conhecimentos

para que o enfermeiro possa interagir com outras disciplinas específicas em
sua área de atuação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Sistema Digestório
A. Canal Alimentar e Órgãos Anexos.
- conceitos;
- divisão.
B. Canal Alimentar - Parte Supradiafragmática.
- a boca;
- os dentes;
- a língua;
- as glândulas da boca;
- a faringe;
- o esôfago;
- a parte supradiafragmática: importância clínica e funcional.
C. Canal Alimentar - Parte Infradiafragmática.
- o abdome;
- o peritônio;
- o estômago;
- o intestino delgado;
- o intestino grosso;
- o fígado;
- o pâncreas;
- a parte infradiafragmática: importância clínica e funcional.
2. Sistema Nervoso
A. Introdução à Estrutura e à Função do Tecido Nervoso.
- os neurônios;
- a neuroglia;

- os nervos;
- o tecido nervoso: importância clínica e funcional.
B. Origens e Organização Geral do Sistema Nervoso.
- embriologia e divisões de organização geral do sistema nervoso;
- a embriologia do sistema nervoso: importância clínica e funcional.
C. Morfologia Externa e Interna do Sistema Nervoso Central.
- a medula espinal;
- o tronco do encéfalo;
- o cerebelo;
- o hipotálamo;
- o tálamo, o subtálamo e o epitálamo;
- o córtex cerebral;
- o lobo límbico;
- as vias sensoriais,
- as vias motoras;
- as meninges e o líquor;
- a vascularização no sistema nervoso central;
- o sistema nervoso central: importância clínica e funcional.
D. Nervos.
- os nervos cranianos;
- os nervos espinais;
- os nervos: importância clínica e funcional.
E. Sistema Nervoso Visceral.
- conceitos;
- as vias aferentes viscerais;
- os centros nervosos viscerais;
- o sistema nervoso autônomo (estrutura e divisões);
- o sistema nervoso simpático;
- o sistema nervoso parassimpático;
- o sistema nervoso visceral: importância clínica e funcional.

3. Aparelho Urogenital
A. Os Órgãos Urinários.
- os rins;
- os ureteres;
- a bexiga urinária;
- a uretra masculina;
- a uretra feminina;
- os órgãos urinários: importância clínica e funcional.
B. Os Órgãos Genitais Masculinos.
- os testículos e as suas túnicas;
- as glândulas seminais;
- o ducto ejaculatório;
- o pênis;
- a próstata;
- as glândulas bulbouretrais;
- os órgãos genitais masculinos: importância clínica e funcional.
4. Aparelho Reprodutor
A. Os Órgãos Genitais Masculinos.
B. Os Órgãos Genitais Femininos.
- os ovários;
- a tuba uterina;
- o útero;
- a vagina;
- os órgãos genitais externos;
- os órgãos genitais femininos: importância clínica e funcional.
C. Sistema Tegumentar.
- a glândula mamária*;
- a pele e os anexos;
- o sistema tegumentar: importância clínica e funcional.

* referente ao aparelho reprodutor.
Módulos Descrição das Atividades
01

Sistema Digestório – (Parte Supradiafragmática): conceito e divisão;
cavidade oral (limites, vestíbulo da boca e cavidade própria da
boca); faringe (estrutura, divisões, morfologia e relações); esôfago
(estrutura, divisões, morfologia e relações); e órgãos anexos
(estrutura, divisões, morfologia e relações). Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.

02

Sistema Digestório – (Parte Infradiafragmática): abdome, intestinos
delgado e grosso (estrutura, divisões, morfologia e relações); e
peritônio. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

03

Sistema Digestório – pâncreas endócrino e fígado (vias bilíferas
extra-hepáticas); importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática /
Laboratorial.

04

Sistema Nervoso. Noções de tecido nervoso e a embriologia do SN.
Estudo das generalidades do SNP, importância clínica. Aula Teórica
– Aula Prática / Laboratorial.

05

Sistema Nervoso. Conceitos gerais sobre o SNC e o SNP. Estudo
das meninges e do sistema ventricular. Estudo das generalidades
do SNC, das meninges e do sistema ventricular, importância clínica.
Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

06

Sistema Nervoso. Morfologia da medula espinal. Estudo da medula
espinal. Grandes vias eferentes e aferentes. Parte periférica do
sistema nervoso: nervos espinais e nervos cranianos, importância
clínica. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

07

Sistema Nervoso. Estudo morfofuncional do cerebelo e do tronco
encefálico, diencéfalo (tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo),
importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

08

Sistema Nervoso. Estudo morfofuncional do telencéfalo. Morfologia
externa: hemisférios cerebrais, lobos, sulcos e giros. Morfologia
interna: substância branca e cinzenta, importância clínica. Aula
Teórica – Aula Prática / Laboratorial.
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09

Sistema Nervoso. Divisão autônoma do sistema nervoso: conceito,
divisões, considerações anatômicas e fisiológicas das divisões do
SNA. Vascularização do SNC, importância clínica. Aula Teórica –
Aula Prática / Laboratorial.

10

Aparelho Urogenital. Rins (forma, regiões, localização, estrutura e
organização morfológica do rim, estrutura histológica e organização
funcional do rim e vascularização do rim), vias urinárias (pelve renal;
ureter: função, regiões, localização, trajeto do ureter e
vascularização do ureter; bexiga urinária: regiões, forma,

localização da bexiga urinária e vascularização da bexiga urinária),
uretra feminina, importância clínica. Aula Teórica – Aula Prática /
Laboratorial.
11

Aparelho Urogenital. Órgãos genitais internos masculinos e órgãos
genitais externos masculinos, uretra masculina, importância clínica.
Aula Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

12

Aparelho Reprodutor. Órgãos genitais internos femininos e órgãos
genitais externos femininos, importância clínica. Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.

13

Aparelho Reprodutor. Glândulas mamárias, importância clínica. Aula
Teórica – Aula Prática / Laboratorial.

14

Sistema Tegumentar. Pele, pelos, unhas, glândulas sebáceas,
glândulas sudoríparas, importância clínica. Aula Teórica – Aula
Prática / Laboratorial.
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será ministrado por meio de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas
teóricas do tipo expositivas ilustradas com recursos audiovisuais. As aulas
práticas serão realizadas em laboratório, com a demonstração e estudo
orientado dos principais elementos anatômicos de cada órgão, seguido de
identificação individual pelos alunos em peças anatômicas previamente
preparadas.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, A M R. Anatomia orientada para
a clínica. 6.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012. (Minha
Biblioteca)
SPENCE, Alexander P. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole Ltda,
1991. (Minha Biblioteca)
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia.
Porto Alegre: ARTMED, 2012. (Minha Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRAAFF V. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2005. (Minha Biblioteca)
KÖPF-MAIER, Petra. Atlas de anatomia humana - Vol.1: anatomia geral,
paredes do tronco, membros superior e inferior. Rio de Janeiro: Guanabara,
2013. (Minha Biblioteca)
MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia
Humana. Porto Alegre: ArtMed, 2009. (Minha Biblioteca)
PEZZI, Lucia Antunes; PRINZ, Rafael Dantas; CORREIA, João Pereira;
PESSANHE N. Anatomia Clínica Baseada em Problemas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011. (Minha Biblioteca)
ROHEN, Johannes W., LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia Humana:
Resumos em Quadros e Tabelas – Vasos, Nervos e Músculos. Porto Alegre:
Manole, 2008. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador
do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em
grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.

VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas-aula
I - EMENTA
A disciplina Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem tem como
proposta subsidiar a construção do conhecimento acerca da avaliação do ser
humano em seus aspectos clínicos e psicossociais.
II - OBJETIVO GERAL
A disciplina visa capacitar o discente a realizar uma avaliação de Enfermagem
que compreenda o ser humano como sujeito ativo no processo de atenção à
saúde, abordando seus aspectos clínicos e psicossociais.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Propiciar ao discente o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes para avaliar o ser humano em seu aspecto psicossocial;

•

Propiciar ao discente o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes para avaliar o ser humano em seu aspecto clínico;

•

Iniciar o processo de raciocínio clínico e psicossocial diante dos dados obtidos
na avaliação;

•

Inserir o raciocínio clínico e psicossocial desenvolvido para iniciar a
compreensão Processo de Enfermagem;

•

Iniciar a realização de procedimentos essenciais para desenvolver habilidades
práticas que subsidiarão outras mais complexas.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula: 01 – Avaliação psicossocial: prática necessária para uma avaliação
integral do ser humano.
Aula 02 – Relacionamento interpessoal e técnicas de comunicação: subsídio
para uma avaliação efetiva.

Aula 03 – Levantamento de dados. Aula prática: aplicação de entrevista.
Aula 04 – Higiene das mãos e uso de luvas (procedimento e estéril).
Laboratório de Enfermagem para prática.
Aula 05 – Técnicas de exame físico. Laboratório ou Clínica de Enfermagem
para prática.
Aula 06 – Avaliação dos sinais vitais (incluir avaliação da dor). Laboratório ou
Clínica de Enfermagem para prática.
Aula 07 – Avaliação do sistema neurológico. Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
Aula 08 – Avaliação do sistema cardiocirculatório – Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
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Aula 09 – Avaliação do sistema respiratório – Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
Aula 10 – Avaliação do sistema geniturinário. Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
Aula 11 – Avaliação do sistema gastrointestinal. Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
Aula 12 – Avaliação do sistema tegumentar. Laboratório ou Clínica de
Enfermagem para prática.
Aula 13 – Higiene do paciente: higiene oral, tipos de banho, cuidados com a
pele e prevenção de úlcera por pressão. Laboratório de enfermagem para
prática
Aula 14 – Tratamento de feridas. Laboratório ou Clínica de Enfermagem para
prática.
Aula 15 – Introdução à interpretação dos dados obtidos na avaliação clínica e
psicossocial. Consulta de Enfermagem e estudo de caso
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
REVISÃO DE PROVAS
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas dialogadas;
Aulas práticas em Laboratório ou Clínica de Enfermagem;
Apresentação de vídeos;
Leitura prévia de textos científicos para discussão em sala;
Estudo de caso.

Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Barros, ALBL, organizadora. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica
de enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 3ª Ed; 2016. (Minha
Biblioteca)
JENSEN, Sharon. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
NANDA Internacional. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2015-2017. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AFFONSO, Rosa Maria Lopes organizadora. Ludodiagnóstico: Investigação
clínica através do brinquedo. Porto Alegre: ArtMed, 2012. (Minha Biblioteca)
ANDRIS, Deborah A. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (Minha Biblioteca)
BORUCHOVITCH, Evely. Avaliação psicológica nos contextos educativo e
psicossocial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2013. (Minha Biblioteca)
CHAVES, Loide Corina, POSSO, Maria Belén (orgs.). Avaliação Física em
Enfermagem. Barueri: Manole, 2012. (Minha Biblioteca)
DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon et al . Processo de enfermagem
informatizado: metodologia para associação da avaliação clínica, diagnósticos,
intervenções e resultados. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 47, n. 1, p.
242-249,
fev.
2013
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342013000100031&lng=pt&nrm=iso>. (online)

NETTINA, Sandra M. Manual de Prática de Enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007. (Minha Biblioteca)
PORTO, C. C. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Minha Biblioteca)
STRAUB, Richard O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial.
Porto Alegre: ArtMed, 2014. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Bases Diagnósticas
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Estudo dos principais diagnósticos clínicos na área da saúde e sua
aplicabilidade associativa nos princípios do processo saúde doença. A
disciplina apresenta conceitos dos métodos de monitorização, exames
laboratoriais e diagnósticos por imagem.
II - OBJETIVOS GERAIS
Priorizar a formação e o conhecimento básico do futuro profissional da área de
enfermagem em diagnóstico clínico, focando os principais métodos
diagnósticos e suas patologias associadas.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aquisição de conceitos básicos dessas áreas a fim de capacitar o aluno a
compreender e relacionar os conhecimentos específicos em sua área de
atuação, focando a avaliação diagnóstica para que o aluno possa desenvolver
o raciocínio clínico adequadamente.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: Exames Laboratoriais: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e pós
exame.
Uroanálise/ Parasitologia
AULA 2: Exames Laboratoriais: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e pós
exame. Hematologia. Imunologia.
AULA 3: Exames Laboratoriais: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e pós
exame. Microbiologia. Bioquímica.
AULA 4: Exames Laboratoriais: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e pós
exame. Anatomia Patológica.
AULA 5: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Raio X.
AULA 6: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Ultrassonografia.
AULA 7: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Ressonância Magnética Nuclear.

AULA 8: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Tomografia Computadorizada. Eletroencefalografia e Pressão
Intracraniana – PIC.
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AULA 9: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Eletrocardiograma – ECG.
AULA 10: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Pressão Venosa Central – PVC.
AULA 11: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Pressão Pulmonar – Swan Ganz. Pressão Arterial Média – PAM.
AULA 12: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Espirometria, Oximetria de Pulso - Saturação de Oxigênio.
AULA 13: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação, cuidados Pré e
pós exame. Gasometria Arterial e Venosa.
AULAS 14 E 15: Diagnósticos por Imagem: definição, tipos, indicação,
cuidados Pré e pós exame. Eletrocardiografia.
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas
Leitura prévia de textos para discussão em sala
Apresentação de seminários
Pesquisa dos alunos em banco de dados de artigos científicos e posterior
discussão em sala
Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FISCHBACH, F., DUNNING, M. B. Manual de enfermagem: Exames
laboratoriais e diagnósticos. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)
FISCHBACH, Frances Talaska; FISCHBACH, Margaret A. Exames
Laboratoriais e Diagnósticos em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016. (Minha Biblioteca)
HENRY, J. B.; Mc PHERSON, R. A.; PINCUS, M. R. Diagnósticos clínicos e
tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21 ed. Barueri: Manole, 2012.
(Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AFFONSO, Rosa Maria Lopes organizadora. Ludodiagnóstico: Investigação
clínica através do brinquedo. Porto Alegre: ArtMed, 2012. (Minha Biblioteca)
CHAVES, Loide Corina, POSSO, Maria Belén (orgs.). Avaliação Física em
Enfermagem. Barueri: Manole, 2012. (Minha Biblioteca)
FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra Lago. Diagnóstico Laboratorial
das Principais Doenças Infecciosas e Autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
FUNARI, Marcelo Buarque Gusmão; NOGUEIRA, Solange Amorim; SILVA,
Elaine da, GUERRA, Elai. Princípios Básicos de Diagnóstico por Imagem.
Barueri: Manole, 2013. (Minha Biblioteca)
MORAES, Sandra Lago. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças
Infecciosas e Autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha
Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
PERÍODO: 3º semestre
DISCIPLINA: Epidemiologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Estudo dos fundamentos teóricos, métodos e técnicas relacionados à
epidemiologia e sua importância para o desenvolvimento das atividades do
profissional de saúde, enfatizando a necessidade do uso do conhecimento do
perfil epidemiológico da população e dos principais determinantes do processo
saúde-doença, com o enfoque de risco, para a adequação da assistência à
saúde.
II – OBJETIVOS GERAIS
•

Estudar os principais conceitos necessários para
compreensão do diagnóstico de saúde populacional;

elaboração

e/ou

•

Compreender os principais determinantes do processo saúde/doença da
coletividade;

•

Apresentar o raciocínio epidemiológico, seus fundamentos e métodos, e suas
aplicações no âmbito individual e coletivo da saúde;

•

Introduzir os fundamentos do método epidemiológico subjacentes à formulação
e avaliação de ações de saúde pública.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Apresentar a história da epidemiologia, desenvolvendo seus princípios básicos.

•

Discorrer sobre os conceitos básicos da epidemiologia geral e sua utilização no
campo da saúde;

•

Descrever os principais indicadores de saúde das populações;

•

Compreender o significado das principais medidas que avaliam o adoecimento
e a morte das populações;

•

Conhecer o perfil e as principais tendências de adoecimento e morte no Brasil;

•

Compreender a diferença entre pandemias, endemias e epidemias, com ênfase
na análise e controle das doenças transmissíveis, surtos e epidemias;

•

Apresentar os principais métodos de estudo da ocorrência, freqüência e
distribuição de agravos à saúde, bem como a busca de causas e soluções para
a promoção e proteção em saúde;

•

Reconhecer o uso das informações sobre o perfil das doenças para eleição de
problemas prioritários em saúde e poder organizar intervenções que
necessitem planejamento e avaliação do atendimento;

•

Identificar e saber utilizar as principais fontes de informações de saúde
disponíveis – dados secundários;

•

Discorrer sobre aplicabilidade do conhecimento epidemiológico na avaliação e
gestão de serviços de saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

 Conceitos de epidemiologia e bases históricas.
 História natural da doença e níveis de prevenção.
 Fatores relacionados com as condições de saúde das populações.
 Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde: demografia
e perfil de morbidade).
 Registros dos eventos vitais: nascimentos e óbitos:
 Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde:
mortalidade).
 Indicadores de saúde da população: aplicações no diagnóstico de saúde, assim
como na descrição da evolução da situação de saúde brasileira.
 Processo epidêmico: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia.
 Epidemiologia geral das doenças transmissíveis.
 Prevenção das doenças transmissíveis.
 Sistema de Vigilância Epidemiológica.
 Epidemiologia hospitalar.
 Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.
 Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.
 Epidemiologia clínica.
Módulos Descrição das Atividades
Epidemiologia e bases históricas. Principais conceitos e aplicações da
epidemiologia.
1

História; Personalidades: Hipócrates, John Graunt, Louis Villermé, Pierre Louis,
Willian Farr, John Snow, Louis Pasteur.
Marcadores: Revolução industrial, Teoria Miasmática;
Unicausalidade e multicausalidade. Estudos de Doll, Hill e de Framingham

2

História natural da doença e níveis de prevenção.
Modelo de Leavell e Clark.

Período pré-patogênico e patogênico;
Níveis de prevenção primário, secundário e terciário.
3

Fatores relacionados com as condições de saúde das populações.
Variáveis de tempo, espaço e pessoa.
Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde:
demografia e perfil de morbidade).

4

Medidas de ocorrência de agravos, doenças e condições de saúde;
Freqüência absoluta e freqüência relativa;
Conceitos de incidência e prevalência e como são calculadas;
Registros dos eventos vitais: nascimentos e óbitos:

5

Documentos e fluxos;
Apresentação da DNV e da DO;
Classificação Internacional de Doenças;
Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde:
mortalidade).

6

Razão, proporção e taxa.
Principais índices, proporções e taxas relacionadas ao nível de saúde da
população. Matriz de indicadores RIPSA

7
8

Indicadores de saúde da população: aplicações no diagnóstico de saúde,
assim como na descrição da evolução da situação de saúde brasileira.
Processo epidêmico: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia.
Aspectos diferenciais dos níveis de intervenção.

NP1
Epidemiologia geral das doenças transmissíveis.

9

Estrutura epidemiológica dos problemas de saúde: agente, hospedeiro e
ambiente;
Portas de entrada, processo e vias de transmissão e eliminação.
Características dos agentes infecciosos e suas relações com o hospedeiro;
Fontes de infecção/infestação;
Prevenção das doenças transmissíveis.

10

Medidas referentes à fonte de infecção, às vias de transmissão e ao
hospedeiro;
Conceitos e tipos de imunidade. Imunidade ativa, passiva, natural e adquirida.
Sistema de Vigilância Epidemiológica.

11

Doenças de notificação compulsória;
Notificação e controle de doenças;

Apresentação de fichas de notificação e do SISVAN;
Reflexão crítica e conhecimento técnico sobre os principais aspectos
conceituais e operacionais da vigilância epidemiológica e sua aplicação no
planejamento de ações de saúde.
12

Epidemiologia hospitalar.
Avaliação e controle de morbidade hospitalar;
Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.

13

Estudo transversal e estudo ecológico;
Ênfase nos aspectos metodológicos e suas principais aplicações;
Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.

14

Estudo caso-controle e estudo de coorte;
Ênfase nos aspectos metodológicos e suas principais aplicações;
Medidas de associação. Risco atribuível, Risco relativo e Odds Ratio;
Epidemiologia clínica.

15

Aspectos metodológicos e práticos dos ensaios clínicos e da investigação de
novos procedimentos diagnósticos;
Sensibilidade, especificidade e valor preditivo;

NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de aulas interativas, realização de
exercícios online, leitura e análise de textos.

VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUSATO, Ivana Maria Saes. Epidemiologia e processo saúde-doença. Curitiba:
InterSaberes, 2014. (Biblioteca Virtual)
FLETCHER, R H; FLETCHER, S W. Epidemiologia clínica: elementos
essenciais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis.
Epidemiologia. Barueri: Manole, 2011. (Minha Biblioteca)

Fundamentos

de

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. A doença na sociedade como
entidade e como processo: subsídios para pensar a epidemiologia. Saude soc.,
São Paulo ,
v. 2, n. 2, p. 135-162,
1993 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412901993000200006&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BOSI, Maria Lúcia Magalhães; PONTES, Ricardo José Soares. Notas sobre a
segunda avaliação externa do programa de treinamento em epidemiologia
aplicada aos serviços do sistema único de saúde do Brasil - EPISUS:
potencialidades do enfoque qualitativo-participativo. Saude soc., São Paulo ,
v. 18, n. 3, p. 549-553,
set.
2009 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412902009000300018&lng=pt&nrm=iso>. (online)
CECILIO, Luiz Carlos de Oliveira. A Epidemiologia na avaliação dos Serviços
de Saúde: a discussão da qualidade. Saude soc., São Paulo , v. 4, n. 1-2, p.
115-117,
1995
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412901995000100024&lng=pt&nrm=iso>. (online)
GARCIA, Leila Posenato; DUARTE, Elisete. Epidemiologia e Serviços de
Saúde: história, conquistas e futuro. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 26,
n.
4,
p.
683-684,
dez.
2017
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222017000400683&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 26 mar. 2018. Epub
23-Out-2017. (online)
GOMES, Daisy Leslie Steagall. A epidemiologia para o enfermeiro. Rev. LatinoAm. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 2, n. 1, p. 31-39, jan. 1994 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411691994000100004&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MEDEIROS, Adeli Regina Prizybicien de et al . A epidemiologia como
referencial teórico-metodológico no processo de trabalho do enfermeiro. Rev.
esc. enferm. USP, São Paulo , v. 46, n. 6, p. 1519-1523, dez. 2012 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342012000600032&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MOREIRA, Marizélia Leão. Sistema de Informação de Saúde: a Epidemiologia
e a Gestão de Serviço. Saude soc., São Paulo , v. 4, n. 1-2, p. 43-45, 1995 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412901995000100009&lng=pt&nrm=iso>. (online)

ROTHMAN, K. J. Epidemiologia Moderna. Porto Alegre-RS: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)
SANTOS, Sérgio Ribeiro dos; SA, Lenilde Duarte de. Integração entre
epidemiologia e internet. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 53, n. 4, p. 593-598,
dez.
2000
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672000000400014&lng=pt&nrm=iso>. (online)
UJVARI, Stefan Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus,
bactérias, parasitas e outros microorganismos. São Paulo: Contexto, 2008. 2ex
(Biblioteca virtual)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SERIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Fisiologia do Sistema Regulador
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Estudo da Fisiologia do Sistema Nervoso e sua inter-relação com outros
sistemas; ampliando conceitos e funcionamento desses sistemas na regulação
geral do organismo humano.
II – OBJETIVOS GERAIS
Estudar as funções do Sistema Nervoso (Central e Periférico) e sistema
endócrino e suas ligações com demais sistemas orgânicos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o estudante a entender as funções neuronais, vias nervosas,
circuitos sensoriais e motores, assim como os mecanismos de ação dos
hormônios e a integração com os demais sistemas do organismo.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
SISTEMA NERVOSO
1. Revisão e classificação anatômica: sistema nervoso central e sistema
nervoso periférico.
2. Classificação fisiológica: sistema nervoso somático e visceral: órgãos e
estruturas de constituição, funções.
3. Organização do sistema nervoso.
3.1. Neurônios e células da glia.
3.2. Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas
segundo o calibre, velocidade de condução do impulso nervoso.
4. Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das sinapses;
neurotransmisores (excitatórios, inibitórios; ligação a receptores, potenciais
pós-sinápticos, fim da neutronsmissão).
5. Receptores: classificação (funções e características).
5.1. Classificação quanto à localização.
5.2. Classificação quanto à função.
5.2.1. Mecanoceptores.
5.2.2. Termoceptores.
5.2.3. Quimioceptores.

5.2.4. Eletroceptores.
5.2.5. Nociceptores.
6. Propriocepção
7. Funções da medula espinhal.
8. Meninges: suas camadas, espaços meníngeos e líquor.
9. Funções do tronco encefálico.
10. Funções do Aparelho Vestibular.
11. Funções Cerebelares.
12. Funções corticais.
13. Sistema nervoso autônomo: organização, receptores, neurotransmissores,
funções.
13.1. Simpático.
13.2. Parassimpático.
14. Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com
sistema endócrino).
SISTEMA ENDÓCRINO
1. Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis e hidrossolúveis) e suas
funções principais.
2. Mecanismo de ação hormonal: Receptores específicos, transporte pelo
sangue e efeito endócrino.
3. Eixo hipotálamo-hipófise-glândula. Controle de feedback negativo e feedback
positivo.
4. Glândulas e seus hormônios.
5. Adenohipófise e Neurohipófise.
6.GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo,
nanismo, acromegalia, diminuição de GH na fase adulta.
7. Tireoide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos, transporte e
funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico (hipertireoidismo,
hipotireoidismo, cretinismo).
8. Paratireoides: papel do PTH.
9. Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar diabetes
mellitus).
10 Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios.
11. Gônadas masculinas (Funções da testosterona).
12. Gônadas femininas (ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do estrógeno e
da progesterona. Menopausa e anticoncepção).

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA POR SEMANA
1a aula

Sistema Nervoso: Revisão e classificação anatômica: sistema
nervoso central e sistema nervoso periférico; Classificação
fisiológica: sistema nervoso somático e visceral: órgãos e estruturas
de constituição, funções; Organização do sistema nervoso:
Neurônios e células da glia;
Fibras nervosas (mielínicas e amielínicas): tipos de fibras nervosas
segundo o calibre, velocidade de condução do impulso nervoso.

2a aula

Sinapses: conceito, tipos (elétrica, química), funcionamento das
sinapses; neurotransmissores (excitatórios, inibitórios; ligação a
receptores, potenciais pós-sinápticos, fim da neutransmissão);
Receptores: classificação (funções e características)

3a aula

Propriocepção; Funções da medula espinhal; Meninges: suas
camadas, espaços meníngeos e líquor.

4a aula

Funções do tronco encefálico e Funções do Aparelho Vestibular.

5a aula

Funções Cerebelares e Funções corticais.

6a aula

Sistema
nervoso
autônomo:
neurotransmissores, funções.

organização,

receptores,

Simpático e Parassimpático.
7a aula

Centro regulador hipotalâmico (inter-relação do sistema nervoso com
sistema endócrino).

8a aula

Sistema Endócrino: Definição de hormônios (natureza: lipossolúveis
e hidrossolúveis) e suas funções principais. Mecanismo de ação
hormonal: Receptores específicos, transporte pelo sangue e efeito
endócrino.
Avaliação NP1

9a aula

Vista de Prova NP1. Sistema Endócrino: Eixo hipotálamo-hipófiseglândula. Controle de feedback negativo e feedback positivo;
Glândulas e seus hormônios.

a

10
aula

Adenohipófise e Neurohipófise;

11a
aula

Tireoide: biossíntese e secreção dos hormônios tiroideanos,
transporte e funções de T3 e T4, fisiopatologias com quadro clínico
(hipertireoidismo, hipotireoidismo, cretinismo);

GH (hormônio do crescimento): funções e fisiopatologias: gigantismo,
nanismo, acromegalia, diminuição de GH na fase adulta.

Paratireoides: papel do PTH.
12a
aula

Pâncreas: papel da insulina e glucagon no metabolismo (citar
diabetes mellitus).

13a
aula

Adrenais (suprarrenais): função de seus hormônios e mecanismo de
ação.

14a
aula

Gônadas masculinas – controle do eixo hipotálamo-hipófise-gonada,
funções e mecanismo de ação da testosterona e anabolizantes.

15a
aula

Gônadas femininas - ciclo ovariano, ciclo menstrual, funções do
estrógeno e da progesterona. Menopausa e anticoncepção.
Avaliação NP2
Avaliação Substitutiva
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas e estudos dirigidos.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BUTLER, David. S. Mobilização do sistema nervoso. Barueri: Manole, 2016.
(Biblioteca virtual)
MACHADO, Angelo B.M. Neuroanatomia funcional. São Paulo: Atheneu, 2010.
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e
fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabaran Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro. Guanabara-Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)
BARRETT, K E. Fisiologia médica de Ganong. Porto Alegre: AMGH, 2013.
(Minha Biblioteca)
BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências:
desvendando o sistema nervoso. Porto Alegre: Artmed, 2008. (Minha
Biblioteca)
CURI, Rui. Fisiologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Minha
Biblioteca)

KREBS, Claudia. Neurociências Ilustrada. Porto Alegre: ArtMed, 2015.(Minha
Biblioteca)
MARIEB, Elaine N. Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: ArtMed, 2009. (Minha
Biblioteca)
MOURÃO Jr., Carlos Alberto, ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia
Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Homem e Sociedade
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I- EMENTA
Esta disciplina trata do conceito antropológico de cultura. Parte das explicações
sobre a origem humana, considerando a base biológica e cultural de nossa
espécie e enfatiza a complexidade do conceito antropológico de cultura como
seu uso pelo senso comum em comparação com o científico; demonstra a
importância da diversidade cultural e como lidar com as relações étnicas
raciais, inclusão social e fronteiras nacionais.
II – OBJETIVOS GERAIS
Saber que a antropologia é uma ciência que se caracteriza por considerar o ser
humano em sua diversidade. O contato com a disciplina pode criar
oportunidades para que os discentes se constituam como indivíduos críticos e
ativos na constituição de uma sociedade ética e democrática. Para isso são
propostos os objetivos abaixo:
•
•
•

Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social
como processo de contato com as diferenças.
Possibilitar uma compreensão crítica do ser humano em sua relação com a
herança cultural e as constantes transformações da sociedade.
Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a
compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade
contemporânea seja de ordem da construção de identidades, da concepção de
corpo, da cultura organizacional, da construção de valores e direitos, dos
fenômenos e conteúdos da comunicação, e assim por diante.
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver o senso crítico e analítico dos futuros profissionais para
identificarem os aspectos significativos das ações individuais e coletivas.
- Permitir aos alunos uma reflexão sobre o significado da cultura e suas
implicações na construção e transformações das relações sociais.
- Capacitar o aluno enquanto cidadão construtor e transformador da realidade
social e das relações interpessoais no trabalho, na família e na vida pessoal.
- Capacitar o aluno na promoção de estratégias e movimentos culturais de
combate aos preconceitos étnico-raciais e de construção da identidade cultural.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. O HOMEM
1.1 - Principais visões sobre a origem humana: o evolucionismo e o debate das
determinações biológicas versus processo cultural.
1.2 - O conceito de cultura através da história.
2. A CULTURA
2.1 - A Antropologia e o estudo da cultura - senso comum e ciência; a
diversidade cultural e as culturas nacionais.
2.2 - As principais características da cultura como visão de mundo: herança
cultural e formas de compreender o mundo, a participação dos indivíduos na
cultura.
3. A SOCIEDADE
3.1- As relações étnico-raciais – preconceito, exclusão e questões da
convivência com a diversidade. Etnocentrismo e Relativismo Cultural.
3.2 - Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo.

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
 Leitura e análise de textos.
 Realização online de exercícios teóricos e práticos.
VI – AVALIAÇÃO
 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As
avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição,
que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII – BIBLIOGRAFIA
BÁSICA:
BOAS, F.; CASTRO, C. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2009. (Minha Biblioteca)
LARAIA, R. de B. Cultura - um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 21ª Ed, 2007. (Minha Biblioteca)

MARCONI, M. de A; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São
Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca)
COMPLEMENTAR:
BECKER, Howard S. Falando da sociedade: ensaios sobre as diferentes
maneiras de representar o social. São Paulo: Zahar, 2009. (Minha Biblioteca)
CASTRO, Celso. Evolucionismo cultural: Textos de Morgan, Tylor e Frazer.
São Paulo: Zahar, 2005. (Minha Biblioteca)
GEERTZ, C. A Interpretação das culturas. 1. ed. Rio de Janeiro - RJ: LTC,
2014. (Minha Biblioteca)
GOMES, Mércio Pereira. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura.
São Paulo: Contexto, 2014. (Minha Biblioteca)
KOTTAK, Conrad Phillip. Um Espelho para a humanidade: uma introdução á
antropologia. Porto Alegre: AMGH, 2013. (Minha Biblioteca)
RIDLEY, Mark. Evolução. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Minha Biblioteca)

MÓDULOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1

AULA TEÓRICA
Apresentação da disciplina, conteúdo programático, metodologia
de avaliação e cronograma.
O homem

2

AULA TEÓRICA
Principais visões sobre a origem humana

3

AULA TEÓRICA
Principais visões sobre a origem humana (continuação)

4

AULA TEÓRICA
Debate das determinações biológicas versus processo cultural

5

AULA TEÓRICA
O conceito de cultura através da história

6

AULA TEÓRICA
O conceito de cultura através da história(continuação)

7

AULA TEÓRICA
Revisão para a prova NP1

AVALIAÇÃO (NP1)
8

AULA TEÓRICA
Correção e discussão da NP1
A antropologia e o estudo da cultura- senso comum e ciência

9

AULA TEÓRICA
A diversidade cultural e as culturas nacionais

10

AULA TEÓRICA
As principais características de cultura como visão de mundo

11

AULA TEÓRICA
Herança cultural e formas de compreender o mundo

12

AULA TEÓRICA
A participação dos indivíduos na cultura

13

AULA TEÓRICA
As relações étnico-raciais-preconceito, exclusão e questões da
convivência com a diversidade.

14

AULA TEÓRICA
Etnocentrismo e Relativismo cultural

15

AULA TEÓRICA
Identidade cultural na atualidade e multiculturalismo
AVALIAÇÃO (NP2)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 3º semestre
DISCIPLINA: Métodos de Reprocessamento de Artigos Hospitalares
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I - EMENTA
Aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o preparo de
artigos hospitalares críticos, semi-críticos e não-críticos, através dos processos
de limpeza, descontaminação, desinfecção e esterilização.
II - OBJETIVOS GERAIS
Conhecer e aplicar os princípios científicos no reprocessamento dos recursos
materiais.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Apresentar o planejamento da disciplina. Conhecer as recomendações para a
área física do Centro de Material e Esterilização (CME);
. Conhecer a dinâmica e o fluxograma do CME. Conhecer a organização do
CME;
. Discutir sobre as descrições e funções do enfermeiro;
. Identificar a importância dos critérios mínimos recomendados para o
processamento de artigos;
. Identificar as recomendações no preparo e acondicionamento dos recursos
materiais;
. Ressaltar a importância dos métodos de esterilização;
. Enfatizar a importância da monitorização dos processos de esterilização;
. Identificar os locais de armazenamento dos recursos materiais esterilizados;
. Enfatizar a necessidade do controle de reutilização de artigos de único uso e
os métodos como podem ser reprocessados.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Apresentação do planejamento da disciplina. Recomendações para a
área física do Centro de Material e Esterilização: estrutura física, localização e
equipamentos básicos.

Aula 2: CME: definição, planejamento: estrutura física, localização e
equipamentos básicos.
Aula 3: Recursos humanos. Descrições e funções do enfermeiro.
Aula 4: Critérios mínimos recomendados para o processamento de artigos.
Aulas 5, 6 e 7: Recomendações sobre a recepção, limpeza e desinfecção, dos
artigos: métodos de limpeza, limpadores enzimáticos, detergentes e
desencrostantes, limpeza manual e mecânica, técnicas e procedimentos de
limpeza (instrumentos, materiais de assistência respiratória, motores, serras,
aparelhos elétricos e pneumáticos, artigos tubulares e endoscópicos.
Aula 8: Recomendações para embalagem e preparo de materiais: aventais,
compressas, campos cirúrgicos e outros.
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Aula 9: Devolutiva dos resultados da avaliação teórica. Esterilização através do
vapor saturado sob pressão.
Aula 10: Esterilização através do paraformaldeído e do plasma de hidrogênio.
Aula 11: Esterilização através do óxido de etileno e glutaraldeído.
Aulas 12 e 13: Recomendações para controle e documentação dos processos
de esterilização.
Aula 14: Recomendações sobre a estocagem e distribuição de artigos
esterilizados.
Aula 15: Reprocessamento de artigos de uso único.
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, estudos dirigidos e exercícios com resolução em sala de
aula.
As exposições serão ilustradas com recursos visuais, especialmente providos
por projetores de slide ou multimídia.
Os estudos dirigidos são atividades supervisionadas pelos professores, nas
quais os alunos debaterão sobre o conteúdo de exercícios selecionados e
artigos científicos. Os objetivos são aprofundar conceitos e técnicas
apresentadas nas aulas teóricas e suas aplicações na prática epidemiológica,
no contexto da saúde pública.
Os minutos iniciais de cada aula serão dedicados para o esclarecimento de
dúvidas nos conteúdos abordados e dificuldades encontradas pelo estudante
na elaboração do trabalho de disciplina.
A bibliografia referente a cada aula teórica será indicada previamente e sua
leitura deve ocorrer antes de cada aula. Além da bibliografia indicada, textos

próprios elaborados pela equipe docente serão colocados à disposição do
estudante para auxílio ao estudo da disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURMESTER, Haino. Gestão de Materiais e Equipamentos Hospitalares. São
Paulo: Saraiva, 2013.(Minha Biblioteca)
GRAZIANO, Kazuko Uchikawa. Enfermagem em Centro de Material e
Esterilização. Barueri: Manole, 2011. (Minha Biblioteca)
MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança: aplicada a laboratórios e serviços
de saúde. São Paulo: Atheneu; 2006. (Minha Biblioteca)
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consulta Pública no. 34, de
3 de junho de2009. Resolução da Diretoria Colegiada - Dispõe sobre o
funcionamento de serviços que realizam processamento de produtos para
saúde
e
dá
outras
providências.
dIsponível
em:
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP[26720-3-0].PDF . (online)
BRITO, Maria de Fátima Paiva et al . Validação do processo de esterilização de
artigos médico-hospitalares segundo diferentes embalagens. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 55, n. 4, p. 414-419, ago. 2002 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672002000400009&lng=pt&nrm=iso>. (online)
COSTA, Eliana Auxiliadora Magalhães et al . Reprocessamento de produtos
médicos: uma proposta de modelo regulatório para hospitais brasileiros. Rev.
esc. enferm. USP, São Paulo , v. 45, n. 6, p. 1459-1465, dez. 2011 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342011000600026&lng=pt&nrm=iso>. (online)
COSTA, Lidiana Flora Vidôto da; FREITAS, Maria Isabel Pedreira de.
Reprocessamento de artigos críticos em unidades básicas de saúde: perfil do
operador e ações envolvidas. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 62, n. 6, p. 811819, dez. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672009000600002&lng=pt&nrm=iso>. (online)

ERDTMANN, Bernadette Kreutz. Gerenciamento dos resíduos de serviço de
saúde: biossegurança e o controle das infecções hospitalares. Texto contexto enferm., Florianópolis , v. 13, n. spe, p. 86-93, 2004 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072004000500010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
GONCALVES, Vera Lúcia Mira et al . Analise comparativa do custo da
utilização de luvas com reprocessamento e sem reprocessamento. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 46, n. 3-4, p. 271-278, dez. 1993 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671993000300010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
HIRATA, M & MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São Paulo;
Manole, 2014. (Biblioteca virtual)
MARCHIORATO, Alexa. Gestão hospitalar: serviços de higiene, limpeza e
manutenção. Curitiba: InterSaberes, 2015. (Biblioteca virtual)
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: planejamento, organizações e
gestão. São Paulo: Iátria, 2013. (Minha Biblioteca)
RDC/Anvisa 156, de 11/08/2006 - Dispõe sobre o registro, rotulagem e
reprocessamento de produtos médicos, e dá outras providências. Disponível
em
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/res0156_11_08_2006.pdf
/74354a5e-3f52-455b-8de1-0c3d74e67067 . (online)
RE/Anvisa nº 2605, de 11/08/2006 - Estabelece a lista de produtos médicos
enquadrados como de uso único proibidos de ser reprocessados, que constam
no anexo desta resolução. Disponível em
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RE_2605_2006.pdf/33f72
d67-f8f6-4c08-97af-f57802937fbf . (online)
RE/Anvisa nº 2606, de 11/08/2006 - Dispõe sobre as diretrizes para
elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de
produtos médicos e dá outras providências. Disponível em
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/re
solucao-re-n-2-606-de-11-de-agosto-de-2006 . (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas

I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador

do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em
grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Ciências Sociais
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I – EMENTA
Introdução ao pensamento Científico sobre o social. Transformações sociais do
séc. XVIII. As principais contribuições do pensamento sociológico clássico. A
formação da sociedade capitalista no Brasil. A globalização e suas esferas
econômico-político-cultural e tecnológica. Transformações no trabalho. Política
e relações de poder. Questões Urbanas. Movimentos sociais.

II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá a disciplina Ciências Sociais, contribuir para que os alunos
compreendam sob a perspectiva científica, os principais problemas da
sociedade capitalista e contribuir para o desenvolvimento das seguintes
competências:


Senso crítico e capacidade de contextualização



Pensamento estratégico



Visão sistêmica



Consciência ética e social
Afora isso, através das estratégias de trabalho e de avaliação, os alunos
deverão ter a oportunidade de desenvolver as competências:



Senso crítico e capacidade de contextualização



Comunicação e expressão



Desenvolvimento pessoal



Trabalho em Equipe

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O objetivo primeiro da disciplina Ciências Sociais é levar os alunos a
compreender que o capitalismo é um modo de organização econômico e social
construído historicamente e quais são os fundamentos teóricos desse modelo
de sociedade.
Outro objetivo da disciplina tem a ver com o aprendizado dos diferentes
princípios explicativos para os fenômenos sociais. Esses princípios explicativos
compreendem diferentes estilos de pensamento, distintas visões da sociedade,
do mundo.
Por fim, um último objetivo relaciona-se a reflexão, com base nos diferentes
princípios explicativos dos problemas latentes do mundo contemporâneo.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução ao pensamento científico sobre o social
•

As origens do pensamento sobre o social

•

A sociologia pré-científica

•

O pensamento científico sobre o Social
Transformações sociais do século XVIII

•

Revoluções burguesas:

•

Revolução Francesa

•

Revolução Industrial

•

Atributos valorizados pelos clientes
As principais contribuições do pensamento sociológico clássico

•

Emile Durkheim e o pensamento positivista

•

A relação indivíduo x sociedade

•

Os fatos sociais; A consciência coletiva.

•

Solidariedade mecânica e orgânica

•

Karl Marx e o materialismo histórico e dialético

•

Classes Sociais

•

Ideologia e alienação

•

Salário, valor, lucro, mais-valia.

•

A amplitude da contribuição de Karl Marx

•

Max Weber e a busca da conexão de sentido

•

Ação social; Tipo Ideal.

•

A tarefa do cientista

•

A ética protestante e o espírito do capitalismo

•

Teoria da burocracia / Tipos de dominação
A formação da sociedade capitalista no Brasil

•

Industrialização e formação da sociedade de classes

•

A formação das classes médias urbanas

•

O capitalismo dependente
Globalização e suas conseqüências

•

A globalização comercial e financeira

•

As novas tecnologias
Transformações no Trabalho

•

O processo de precarização do Trabalho

•

Desemprego estrutural; informalidade
Política e relações de poder

•

Política, Poder, Estado.

•

Democracia e cidadania

•

Participação política
Questões Urbanas

•

A cidade e seus problemas

•

A questão ambiental urbana

•

Violência urbana
Movimentos sociais

•

A sociedade em movimento

•

Movimentos da sociedade em rede

V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
•

Aulas interativas via internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo ou
pelo SEPI – Sistema de Ensino Presencial Interativo).

•

Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line.
VI - AVALIAÇÃO
•

No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pela IES.

• O aluno deverá estar presente nos locais de realização da prova com, pelo
menos, meia hora de antecedência, munido da carteira de identidade.
• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os
respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de
aprovação.

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA AF. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São
Paulo: 2 ed. São Paulo: Contexto, 2003. (Bibblioteca virtual)
COSTA C. Sociologia: introdução à ciências da sociedade. 3 ed. São Paulo:
Moderna, 2005. (Bibblioteca virtual)

HART, Stuart L. O Capitalismo na encruzilhada: as inúmeras oportunidades de
negócios na solução dos problemas difíceis do mundo. 1. ed. Porto Alegre-RS:
Bookman, 2007. (Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHINAZZO, Suzana Salete Raymundo. Epistemologia das ciências sociais.
Curitiba: InterSaberes, 2013. (Biblioteca virtual)
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2010. (Biblioteca virtual)
MARCELLINO, Nelson Carvalho. Introdução às Ciências Sociais. Campinas:
Papirus, 2013. (Biblioteca virtual)
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo:
Contexto, 2012. (Biblioteca virtual)
TERRA, Márcia de Lima Elias (Org.). Humanidade, ciências sociais e
cidadania. São Paulo: Pearson, 2014. (Biblioteca virtual)
WEBER, Max. A "Objetividade" do conhecimento nas ciências sociais. São
Paulo: Ática, 2006. (Biblioteca virtual)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Cuidados à pessoa / Família na Saúde Mental e Psiquiátrica
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I – EMENTA
A disciplina de Enfermagem Psiquiátrica compreende o estudo das diversas
manifestações de comportamento do cliente portador de transtorno mental,
particularidades dos serviços de saúde para atendimento, política de saúde
mental e cuidados necessários aos indivíduos portadores de transtornos
mentais com uma perspectiva de trabalho preventivo, preservando potenciais
com vistas à reabilitação e reinserção social.
II – OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao aluno condições para que possa estabelecer o relacionamento
de ajuda com o paciente portador de transtorno mental e sua família.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proporcionar condições para a construção do saber em enfermagem com
noções referentes à assistência psiquiátrica - saúde mental em geral e na
enfermagem;
• Desenvolver condições para a realização da avaliação do estado mental
através da observação de comportamento e do relacionamento interpessoal
estabelecido; identificação de necessidades, planejamento, execução e
avaliação da assistência de Enfermagem às diversas necessidades
apresentadas pelos indivíduos portadores de transtornos mentais;
• Estudar formas de atuar junto a famílias de indivíduos portadores de
transtornos mentais colaborando com os processos de reabilitação deste
indivíduo e família além da reinserção social dos indivíduos doentes;
• Discutir a importância do atendimento multidisciplinar para os indivíduos
portadores de transtorno mental respeitando-se princípios de integralidade na
assistência à saúde;
• Estimular o interesse para propostas de projetos e pesquisas relacionados à
assistência de Enfermagem em saúde mental e psiquiatria.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas 1 e 2: Aparelho psíquico e Mecanismos de defesa: como abordar;
Aulas 3 e 4: As teorias de desenvolvimento de personalidade: Freud, Ericson,
Sullivan;
Aulas 5 e 6: Peplau e a teoria de enfermagem do relacionamento interpessoal
com vistas ao desenvolvimento de personalidade;
Aulas 7 e 8: Preceitos éticos, legais e políticos: a história da psiquiatria no
mundo e no Brasil e a evolução da assistência de enfermagem aos portadores
de transtorno mental;
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Aula 9: Níveis de prevenção em saúde e serviços de saúde no atendimento em
psiquiatria e saúde mental: questões legais atuais;
Aulas 10 e 11: Noções de psicopatologia: a avaliação do estado mental;
Aula 12: Processos patológicos e a assistência de enfermagem nos
transtornos: de pensamento, humor, ansiedade (TOC, Pânico), alimentares
(anorexia, bulimia, obesidade), por uso /abuso de substâncias psicoativas,
psicofisiológicos e somatoformes, de personalidade (antissocial e boderline);
Aula 13: As fases de desenvolvimento de um relacionamento de ajuda
segundo Travelbee: a sistematização da assistência de enfermagem em saúde
mental e psiquiatria;
Aulas 14 e 15: Emergência em Psiquiatria e a assistência de enfermagem.
NP2
Prova Substitutiva
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Exposições dialogadas
Seminários e trabalhos de pesquisa
Relatórios de pesquisa
Visitas a entidades prestadoras de assistência em Saúde Mental
Discussões em grupo

Sistematização da Assistência de enfermagem em estudos de caso
VI – AVALIAÇÃO
Avaliação escrita
Avaliação do Relatório de Visita
Avaliação do Relatório de Pesquisa
Avaliação do estudo de caso
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FUKUDA, Ilza Marlene Kuae; ARANTES, Evalda Cançado. Enfermagem
psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri: Manole, 2011. (Minha
Biblioteca)
MASTROROSA, Fernanda Micheleti; PENHA, Luciana Goes. Enfermagem em
Clínica Psiquiátrica. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
TOWNSEND, Mary C. Enfermagem Psiquiátrica: conceitos de cuidados na
prática baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, Manoela; OLIVEIRA, Rosane Mara Pontes de. Enfermagem
psiquiátrica: discursando o ideal e praticando o real. Esc. Anna Nery, Rio de
Janeiro ,
v. 14, n. 1, p. 64-70,
mar.
2010 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452010000100010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BOTTI, Nadja Cristiane Lappann. Uma viagem na história da enfermagem
psiquiátrica no início do século XX. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n.
4,
p.
725-729,
dez.
2006
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000400015&lng=pt&nrm=iso>. (online)
CASANOVA, Edna Gurgel; PORTO, Isaura Setenta; FIGUEIREDO, Nébia
Maria Almeida de. O cuidado de enfermagem familiar / exótico na unidade de
internação psiquiática: do asilar para a reabilitação psicossocial. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n. 4, p. 635-644, dez. 2006 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000400004&lng=pt&nrm=iso>. (online)
LOUZÃ NETO, M. R.; ELKIS, H. Psiquiatria básica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed,
2007. (Minha Biblioteca)

PAES, Marcio Roberto; MAFTUM, Mariluci Alves; MANTOVANI, Maria de
Fátima. Cuidado de enfermagem ao paciente com comorbidade clínicopsiquiátrica em um pronto atendimento hospitalar. Rev. Gaúcha Enferm.
(Online), Porto Alegre , v. 31, n. 2, p. 277-284, jun. 2010 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472010000200011&lng=pt&nrm=iso>. (online)
STEELE, Cynthia D. Cuidados na Demência em Enfermagem. Porto Alegre:
AMGH, 2011. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º Semestre
DISCIPLINA: Direitos Humanos (optativa)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula
I – EMENTA
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos Direitos
Humanos, promovendo uma postura ética e de responsabilidade social. A
disciplina promoverá diálogos e debates que conduzam ao desenvolvimento do
pensamento crítico e da análise sistêmica sobre o futuro da humanidade em
prol da justiça econômica e social. Incentiva o entendimento das implicações
morais e políticas dos Direitos Humanos para que a sociedade, os grupos e os
indivíduos tenham consciência de que são protegidos pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos aceita pela maioria das nações.
II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver o conhecimento básico dos conceitos apresentados na
Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Promover a responsabilidade social e o pensamento crítico acerca do
desenvolvimento humano e social;
Enfatizar práticas como: exercício dos direitos iguais, defesa dos fundamentos
da liberdade, da justiça e da paz;
Elevar o compromisso de promover a cooperação com a Organização das
Nações Unidas em ações que semeiem o respeito universal e a manutenção e
conquista das liberdades.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender historicamente a práxis relacionada aos Direitos Humanos.
Desenvolver habilidades necessárias para compreensão, respeito e aplicação
dos Direitos Humanos.
Identificar o papel e importância dos Direitos humanos na constituição do
sujeito e, consequentemente, em sua formação como cidadão e profissional.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução ao sistema de Direitos Humanos
2. Implementação dos Instrumentos Universais de Direitos Humanos
3. Sistemas Regionais de Proteção e Promoção de Direitos Humanos
a. Europa
b. Américas
c. África
d. Outras Regiões

4. Proibição da tortura
5. Direito de não viver na pobreza
6. Antirracismo e não discriminação
7. Direito à saúde
8. Direitos humanos das mulheres
9. Primado do Direito e julgamento justo
10. Liberdades religiosas
11. Direito à educação
12. Direitos humanos da criança
13. Direitos humanos em conflito armado
14. Direito ao trabalho
15. Direito à privacidade
16. Liberdade de expressão e liberdade dos meios de informação
17. Direitos à democracia
18. Direito das minorias
19. Direito ao asilo
20. A luta global pelos Direitos Humanos
21. Movimentos de direitos humanos e a construção da cidadania
22. Políticas públicas de direitos humanos (órgãos de defesa, proteção e
promoção de direitos humanos)

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
 Leitura e análise de textos.
 Realização online de exercícios teóricos e práticos.
VI – AVALIAÇÃO
 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da
IES. (As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado
pela instituição, que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII - BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996. (Minha Biblioteca)
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São
Paulo, SP: Saraiva 2012. (Minha Biblioteca)

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional.
São Paulo: Saraiva, 2013. (Minha Biblioteca)

COMPLEMENTAR
AUGUSTIN, Sérgio. Direitos humanos: emancipação e ruptura. Caxias do Sul:
EDUCS, 2014. (Biblioteca virtual)
CASTILHO, R. Direitos Humanos. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. (Minha
Biblioteca)
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Minha Biblioteca)
GUERRA, Sidney. Direitos Humanos: curso elementar. São Paulo: Saraiva,
2014. (Minha Biblioteca)
MATTOS NETO, Antonio José de. Direitos Humanos e democracia inclusiva.
São Paulo: Saraiva, 2012. (Minha Biblioteca)

MAZZUOLI, Valerio Oliveira. Tratados Internacionais de Direitos Humanos e
Direito Interno. São Paulo: Saraiva, 2009. (Minha Biblioteca)
PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos humanos. 1. ed. Juruá Editora. 2007.
ISBN 85-362-1152-0. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º Semestre
DISCIPLINA: Educação Ambiental (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula
I - EMENTA
Promover o desenvolvimento profissional dos alunos através de propostas
educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na
racionalidade técnica, e sim em novos conhecimentos para a teoria e prática de
ensinar. Fornecer a compreensão de que a atividade docente desta disciplina
está associada a uma valorização humanitária, crítica, cultural e reflexiva, de
acordo com as exigências do mundo contemporâneo. Propor a discussão do
ensino da educação ambiental baseado na formação de um sujeito ecológico,
portador de valores éticos, atitudes e comportamentos ecologicamente
orientados, que incidem sobre o plano individual e coletivo.
II - OBJETIVOS GERAIS
Introduzir o aluno na visão de totalidade do processo educacional em sua
inserção no contexto sociocultural.
III - OBJETIVOS ESPECIFICOS
O aluno deverá compreender e estabelecer reflexões sobre a atividade docente
em educação ambiental e deverá realizar projetos que abordem a questão
ambiental em seus desdobramentos educativos, a respeito das propostas e
desafios que hoje se apresentam nas práticas da Educação Ambiental no
Brasil.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Introdução a disciplina. A crise ambiental e a questão da consciência
ambiental.
- Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil. A agenda 21: instrumento
para a transformação social.
- A educação ambiental segundo a lei nº 9.795 /99. A educação ambiental
como disciplina curricular e os parâmetros curriculares nacionais.
- O projeto pedagógico e a Educação Ambiental no ensino fundamental, médio
e universitário.
- A interdisciplinaridade como eixo norteador de projetos em educação
ambiental.

- O papel do professor em educação ambiental: a reflexão sobre a sua prática
pedagógica. Teoria e prática docente para a educação ambiental.
- A Educação Ambiental e o desenvolvimento de diferentes valores e de
comportamentos na relação humana com o meio ambiente.
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
 Leitura e análise de textos.
 Realização online de exercícios teóricos e práticos.
VI - AVALIAÇÃO
 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da
IES. (As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado
pela instituição, que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII – BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 8. ed. São Paulo:
Gaia, 2003.
MARIOTTI, Humberto. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o
que não se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013 (Minha Biblioteca)
PELIZZOLI, Marcelo L. Homo ecologicus: ética, educação ambiental e práticas
vitais. Caxias do Sul: EDUCS, 2011. (Biblioteca virtual)
COMPLEMENTAR
ALBANUS, Lívia L. F. Ecopedagogia: Educação e meio ambiente. Curitiba:
InterSaberes, 2012. (Bibilioteca Virtual).
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção Básica.
Brasília - DF. Disponível em <URL: http://www.datasus.gov.br (online)
PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONE, M. C. F. Educação ambiental e
sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2005. (Minha Biblioteca)
ROSA, André Henrique. Meio ambiente e sustentabilidade: Porto Alegre:
Bookman, 2012 (Minha Biblioteca)
RUSCHEINSKY, ALOISIO (ORG). Educação Ambiental: Abordagens múltiplas.
Porto Alegre: Penso, 2012. (Minha Biblioteca

CURSO: Enfermagem

SÉRIE: 4
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Enfermagem do Idoso
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I - EMENTA
Visa desenvolver a assistência de enfermagem de forma global a pacientes
idosos e suas famílias, no contexto do tratamento e da reabilitação,
instrumentalizando o aluno para realização da avaliação, do julgamento clínico,
planejamento e desenvolvimento de ações de cuidar; priorizando o caráter
político-social, cultural, ético e moral.
II - OBJETIVOS GERAIS
Capacitar o aluno para o desenvolvimento de ações do cuidar visando o
atendimento das necessidades do idoso e a permanência ou restabelecimento
de sua saúde.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

•

Identificar a importância da avaliação clínica e do planejamento contínuo da
assistência na atuação do enfermeiro, estabelecendo prioridades no
atendimento do paciente geriátrico.
Relacionar os conhecimentos teóricos com os achados clínicos do paciente
idoso, identificando sinais e sintomas, complicações, exames laboratoriais e
subsidiários.

• Conhecer a problemática e atuar junto às pacientes idosos, identificando e
atendendo suas principais necessidades afetadas.
• Realizar orientação na unidade hospitalar, ambulatorial ou em domicílio, junto
às pacientes e familiares, para o preparo do cuidado, incentivando e reforçando
a importância do auto-cuidado, autonomia e independência, na melhoria da
qualidade de vida.
• Identificar a importância do cuidador, formal e informal, tanto no âmbito
institucional como domiciliar.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: Aspectos demográficos e sociais dos processos de adoecimento e do
envelhecimento
AULAS 2 e 3: Fisiologia da descompensação clínica e do envelhecimento

AULAS 4 e 5: Conceitos de Autonomia e Independência – Avaliação Funcional
AULA 6: Alterações laboratoriais
AULAS 7 e 8: Farmacologia: importância para a enfermagem (Polipatologia e
polifarmácia) e especificidade do idoso
NP1
AULA 9: Contexto Familiar e Qualidade de Vida/ História de Vida
AULA 10: Doenças Crônico-Degenerativas
AULA 11: O processo de Institucionalização
AULA 12: Rede de Apoio Social, Políticas e Legislação
AULA 13: Assistência Domiciliária e identificação de cuidadores
AULAS 14 e 15: Casos Clínicos sobre:
-

Processos Hematológicos e Coagulopatias

-

Sistema Cardiovascular

-

Sistema Respiratório

-

Sistema Gastrintestinal

-

Osteoarticular

-

Sistema Endócrino

-

Sistema Renal e Genito-Urinário

-

Sistema Neurológico

-

Outros, de interesse manifesto pelos alunos.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO

-

Aulas expositivo-interativas

-

Aulas teórico-práticas

-

Leitura e discussão de artigos científicos

-

Está baseada na construção do conhecimento a partir da elaboração de dados
clínicos e psicossociais contidos em Estudos Clínicos. Serão privilegiadas duas
abordagens analíticas:

•

Psicossocial (aspectos psicológicos, comportamentais e ações educativas e do
cuidar na recuperação e reabilitação da saúde);

•

Clínica (conteúdos das Disciplinas Básicas, Técnicas Assistenciais e Avaliação
de Demandas e Ações para o cuidar).

VI - AVALIAÇÃO
-

Elaboração de resumos e análises de artigos científicos relativos aos
conteúdos da disciplina;

-

Provas escritas;

-

Apresentação oral e escrita dos resumos elaborados.
VII - BIBLIOGRÁFICA BÁSICA
BRAGA, Cristina. Saúde do Adulto e do Idoso. São Paulo: Érica, 2014. (Minha
Biblioteca)
ELIOPOULOS C. Enfermagem gerontológica. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)
FREITAS EV. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CUNHA, Juliana Xavier Pinheiro da et al . Autonomia do idoso e suas
implicações éticas na assistência de enfermagem. Saúde debate, Rio de
Janeiro , v. 36, n. 95, p. 657-664, dez. 2012 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042012000400018&lng=pt&nrm=iso>. (online)
FISCHBACH F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e diagnósticos.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
LINCK, Caroline de Leon; CROSSETTI, Maria da Graça Oliveira. Fragilidade no
idoso: o que vem sendo produzido pela enfermagem. Rev. Gaúcha Enferm.
(Online), Porto Alegre , v. 32, n. 2, p. 385-393, jun. 2011 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472011000200024&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MONTIJO, Danielle Maxeniuc Silva Coura e Karina Maxeniuc S. Psicologia
Aplicada ao Cuidador e ao Idoso. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
NUNES, Maria Inês; SANTOS, Mariza dos; FERRETI, Renata Eloah Lucena.
Enfermagem em Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012. (Minha Biblioteca)
PORTELLA, Marilene Rodrigues. Atenção integral no cuidado familiar do idoso:
desafios para a enfermagem gerontológica no contexto da estratégia de saúde
da família. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro , v. 13, n. 3, p. 501-506,
dez.
2010
.
Disponível
em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232010000300015&lng=pt&nrm=iso> (online)
SANTOS, Silvana Sidney Costa. Concepções teórico-filosóficas sobre
envelhecimento, velhice, idoso e enfermagem gerontogeriátrica. Rev. bras.
enferm., Brasília , v. 63, n. 6, p. 1035-1039, dez. 2010 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672010000600025&lng=pt&nrm=iso>. (online)
TONIOLO Neto, João. À Beira do Leito: geriatria e gerontologia na prática
hospitalar. Barueri: Manole, 2015. (Biblioteca virtual)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Enfermagem em Centro Cirúrgico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Administração da assistência de enfermagem, a partir de uma reflexão teórica,
prestada ao individuo nas dimensões biológica, psicológica e social,
envolvendo os cuidados realizados direta e indiretamente, no ambiente
cirúrgico nos tempos pré, intra e pós-operatório.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Conhecer operacionalmente o serviço do Centro Cirúrgico de tal forma que
possa melhor planejar, dirigir e avaliar a assistência de enfermagem prestada,
o pessoal e os métodos de trabalho.
- Ressaltar a importância da assistência de enfermagem prestada ao cliente
pelos alunos através da Sistematização da assistência de enfermagem (SAEP),
neste momento crítico da vida.
- Ampliar o conhecimento a respeito do cliente e seu cuidado para melhor
compreender suas reações físicas, psicológicas e sociais frente a uma cirurgia.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Discutir os insumos necessários para a prestação de cuidados no pré, intra e
pós-operatório;
• Refletir sobre a função da equipe de enfermagem na prestação de cuidados,
em conjunto com a equipe cirúrgica no pré, intra e pós-operatório;
• Compreender a importância das unidades de apoio técnico e administrativo
na implementação da assistência de enfermagem sistematizada (SAEP);
• Elaborar diagnósticos de enfermagem para os problemas apresentados no
pré, intra e pós-operatório relacionados ao procedimento cirúrgico e anestésico.
• Elaborar uma assistência integral ao paciente cirúrgico no transoperatório;
• Utilizar a sistematização da assistência de enfermagem como ferramenta para
o planejamento dos cuidados de enfermagem no transoperatório;
• Desenvolver capacidade crítica e atitude ética frente aos problemas
enfrentados durante a administração do cuidado de enfermagem ao paciente
criticamente enfermo;

• Refletir criticamente
perioperatório;

sobre

os

problemas

identificados

no

período

• Participar da elaboração de procedimentos operacionais padrões a serem
utilizados na sistematização do cuidado de enfermagem no período
perioperatório.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Estrutura física e organizacional da unidade de Centro Cirúrgico (CC):
O ambiente físico de CC: planta física, normas governamentais de construção,
fluxograma de materiais e equipamentos, controle de infecção (áreas,
zoneamento, iluminação, ventilação, segurança).
Aula 2: A estrutura organizacional e administrativa da unidade de Centro
Cirúrgico (filosofia, metas, objetivos; dimensionamento de pessoal, interrelacionamentos, material e equipamentos).
Aula 3: Aula 4: A estrutura organizacional e administrativa da unidade de
recuperação anestésica (filosofia, metas, objetivos; dimensionamento de
pessoal, inter-relacionamentos, material e equipamentos).
Aula 4: Classificação do tratamento cirúrgico.Terminologia cirúrgica.Tempos
cirúrgicos ou operatórios.
Aula 5: O processo de cuidar em enfermagem no período perioperatório (em
centro cirúrgico e recuperação anestésica): Sistematização da Assistência de
Enfermagem Perioperatória (SAEP), marco teórico, etapas, histórico, trajetória
e operacionalização.
Aula 6: Aspectos éticos que envolvem a assistência de enfermagem frente aos
procedimentos cirúrgicos e anestésicos. Comunicação verbal e não verbal –
paciente cirúrgico e equipe de enfermagem.
Aulas 7, 8 e 9: Recursos para a assistência de enfermagem em Centro
Cirúrgico: hemostasia, bisturi elétrico, acessos cirúrgicos e riscos, posição
cirúrgica, tipos de anestesia, ação das principais drogas anestésicas, cuidados
de enfermagem de acordo com as drogas administradas, repercussão do
trauma anestésico cirúrgico, assistência pós-operatória e anestésica, recursos
tecnológicos, dor pós-operatória.
NP1
Aula 10: Estrutura física e organizacional da unidade de Recuperação
Anestésica (RA): o ambiente físico de RA: planta física, normas
governamentais de construção, fluxograma de materiais e equipamentos,
controle de infecção (procedimentos e riscos).
Aulas 11, 12 e 13: Critérios de avaliação e alta na Unidade de RA.
Aula 14: A saúde do trabalhador em unidade de Centro Cirúrgico e
Recuperação Anestésica.

Aula 15: Riscos ocupacionais em Centro Cirúrgico e Recuperação Anestésica;
Ergonomia; Stress do enfermeiro em Centro Cirúrgico e Recuperação
Anestésica.
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas, estudos dirigidos e exercícios com resolução em sala de
aula.
As exposições serão ilustradas com recursos visuais, especialmente providos
por projetores de slide ou multimídia.
Os estudos dirigidos são atividades supervisionadas pelos professores, nas
quais os alunos debaterão sobre o conteúdo de exercícios selecionados e
artigos científicos. Os objetivos são aprofundar conceitos e técnicas
apresentadas nas aulas teóricas e suas aplicações na prática epidemiológica,
no contexto da saúde pública.
Os minutos iniciais de cada aula serão dedicados para o esclarecimento de
dúvidas nos conteúdos abordados e dificuldades encontradas pelo estudante
na elaboração do trabalho de disciplina.
A bibliografia referente a cada aula teórica será indicada previamente e sua
leitura deve ocorrer antes de cada aula. Além da bibliografia indicada, textos
próprios elaborados pela equipe docente serão colocados à disposição do
estudante para auxílio ao estudo da disciplina.
VI - AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada por intermédio de duas provas bimestrais,
individuais em sala de aula, além de estudos dirigidos e exercícios.
As provas bimestrais terão questões dissertativas (40%) e objetivas (60%). O
conteúdo da NP1 será considerado até a oitava aula, já o da NP2 será o
conteúdo ministrado em todo o semestre.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, Rachel de; BIANCHI, Estela Regina Ferraz (Org.). Enfermagem
em centro cirúrgico e recuperação. Barueri: Manole, 2010. (Minha Biblioteca)
Possari, J.F Centro de material e esterilização: planejamento, organização e
gestão. Paulo: Iatria,2012 (Minha Biblioteca)
PELLICO, Linda Honan. Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014. (Minha Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITTAR, Daniela Borges; PEREIRA, Lílian Varanda; LEMOS, Rejane Cussi
Assunção. Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico:
proposta de instrumento de coleta de dados. Texto contexto - enferm.,
Florianópolis , v. 15, n. 4, p. 617-628, dez. 2006 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072006000400010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BOUCHER, Mary Ann. Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção Básica.
Brasília - DF. Disponível em <URL: http://www.datasus.gov.br (online)
CARVALHO, Rachel de; BIANCHI, Estela Regina Ferraz (Org.). Enfermagem
em centro cirúrgico e recuperação anestésica. Barueri: Manole, 2010. (Minha
Bibblioteca)
MORTON, Patricia Gonce; FONTAINE, Dorrie. K. Cuidados críticos de
enfermagem: uma abordagem holística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. (Minha Biblioteca)
SMELTZER, Suzanne C. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 4 vols. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)
SOUZA, Regina Cláudia Silva et al . Conhecimento da equipe de enfermagem
sobre avaliação comportamental de dor em paciente crítico. Rev. Gaúcha
Enferm., Porto Alegre , v. 34, n. 3, p. 55-63, set. 2013 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472013000300007&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE:4
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas

I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.

VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º semestre
DISCIPLINA: Farmacologia
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A Farmacologia propõe noções dos fatores modificadores da cinética e da
dinâmica dos medicamentos de uso clínico, e oferecerá aos alunos noções
sobre os principais grupos de medicamentos prescritos nas diferentes
especialidades clínicas.
II – OBJETIVOS GERAIS
A disciplina deverá proporcionar: 1) conhecimentos fundamentais gerais de
Farmacologia, capacitando o estudante ao atendimento do paciente que faz
uso de medicamento(s); 2) e sua relação de benefício no tratamento das
diferentes patologias, e noções dos diferentes grupos farmacológicos usados
na terapêutica medicamentosa.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno, ao final do curso, deverá estar apto a discorrer sobre a
farmacocinética, mecanismos de ação, usos terapêuticos, efeitos colaterais e
toxicidade, interações medicamentosas além de alertar quanto ao mau uso ou
abuso de medicamentos. Assim, o aluno deverá ter condições de orientar, de
maneira consciente e correta a utilização dos medicamentos, dialogando com a
comunidade e outros profissionais da área da saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas

1

2
3

Descrição das Atividades
Apresentação do conteúdo programático, discussão sobre a importância
da disciplina na formação do profissional da Saúde, apresentação das
formas de avaliação, provas e exercícios, apresentação da bibliografia
básica. Introdução à farmacologia: histórico, referências importantes,
definições.
Conceitos da divisão da farmacologia
Formas Farmacêuticas
Absorção e vias de administração de fármacos, conceito; vantagens e
desvantagens;
Definir Índice terapêutico, reações adversas, tolerância, alergia e
idiossincrasia.
Biotransformação de fármacos: conceito e fatores que modificam;
Metabolismo e Excreção de fármacos: conceito e fatores que modificam

4

5
6
7
8
NP1
9
10

11
12
13
14

Transportes membranares: conceito e fatores que modificam
Distribuição de fármacos: conceito e fatores que modificam;
Mecanismo de Ação dos fármacos (agonismo e antagonismo);
Alvos para Ação dos fármacos (enzimas, canais, receptores e moléculas
transportadoras);
Biodisponibilidade;
Meia-vida das drogas;
Princípios básicos das interações medicamentosas e interações
medicamentos-nutrientes.
Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos
colinérgicos de ação direta e indireta e anticolinérgicos, farmacologia da
junção neuromuscular
Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo (SNA): Fármacos
adrenérgicos e antagonista adrenérgicos
Diuréticos: Osmóticos, Tiazídicos, de Alça, Poupadores de Potássio
Fármacos usados no tratamento da hipertensão e hipotensão
Fármacos usados no tratamento da Insuficiência cardíaca
Fármacos usados no tratamento da Angina
Fármacos usados no tratamento de arritmias cardíacas
Fármacos usados no tratamento de dislipidemias.
Fármacos anticoagulantes, trombolíticos e antiplaquetários
Drogas que Atuam no Sistema Hematopoiético: antianêmicos,
imunoestimulantes e imunossupressores.
Tratamento farmacológico da osteoporose
Tratamento farmacológico da obesidade
Tratamento farmacológico de distúrbios da tireoide
Tratamento farmacológico da doença ulcerosa péptica e do refluxo
gastresofágico. Antieméticos. Tratamento farmacológico de constipação
intestinal, diarréia
Tratamento de diabetes: insulina e anti-diabéticos
Fármacos usados na Reposição hormonal
Hormônio que controlam o metabolismo ósseo
Contraceptivos e hormonioterapia na menopausa
Tratamento farmacológico de disfunção erétil e esteroides anabolizantes

15
NP2
Substitutiva
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso contará com aulas expositivas utilizando recursos audiovisuais além de
exercícios e textos recomendados.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:
BRUNTON, Laurence L. [editor]. As Bases farmacológicas da terapêutica de
Godman & Gilman. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Minha Biblioteca)
CLARCK, Michele. [et al]. Farmacologia ilustrada. 5a edição, Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)
SILVA, Penildon. Farmacologia 8ª. edição. Rio de Janeiro Guanabara Koogan,
2013. (Minha Biblioteca)
COMPLEMENTAR:
FRANCO, André Silva, KRIEGER, José Eduardo. Manual de Farmacologia.
Barueri: Manole, 2016. (Minha Biblioteca)
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica-Fundamentos da
Terapêutica Racional. 4a edição. Editora EGK, 2010. (Minha Biblioteca)
KATZUN B. G. Farmacologia Básica e Clínica. 12ª. edição, McGraw-Hill,
2013SILVA, P. Farmacologia. 8a edição editora EGK, 2010.
GUARESCHI, Ana Paula França; CARVALHO, Luciane Vasconcelos de;
SALATI, Maria Inês. Medicamentos em Enfermagem, Farmacologia e
Administração. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (Minha Biblioteca)
LARINI, Lourival. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011.
(Minha Biblioteca)
SPRINGHOUSE. Farmacologia para Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º Semestre
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula
I – EMENTA
Estudo das teorias sobre educação de surdos, cultura surda, linguística da
língua brasileira de sinais e ensino da língua portuguesa como segunda língua
para surdos. Discussão de temas relevantes para o exercício da função do
professor em diferentes instituições de ensino na promoção da educação
inclusiva do aluno surdo.
II – OBJETIVOS GERAIS: Competências Básicas
Compreender princípios teóricos - metodológicos relacionados a educação de
surdos no ensino regular e na escola bilíngue ao ensino conceitos e práticas
relacionados à educação da pessoa surda.
Conhecer as idiossincrasias da comunidade e da cultura surda contribuindo
para a inclusão social e educacional do surdo.
Analisar de forma reflexiva as mudanças que ocorrem nas instituições e na
sociedade a partir da inclusão da LIBRAS na educação dos surdos.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Habilidades
•
•

Desenvolver habilidades necessárias para a compreensão e aquisição
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Possibilitar a compreensão ampla e consistente da importância da
LIBRAS na constituição do sujeito surdo e, na aprendizagem da Língua
Portuguesa.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNDADE I
HISTORIA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS
1.1 Oralismo
1.2 Comunicação Total
1.3 Educação Bilíngue
UNIDADE II
LINGUISTICA DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS

2.1. Aspectos fonológicos e morfológicos da LIBRAS
2.2. Categorias gramaticais: verbos, adjetivos, pronomes e classificadores
2.3 Aspectos sintáticos: estrutura das frases em LIBRAS
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
- Leitura e análise de textos
- Realização online de exercícios teóricos e práticos da língua de sinais

V – AVALIAÇÃO
- Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
- A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da IES. (As
avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado pela instituição,
que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII – BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
GESSER, Audrei. LIBRAS? QUE LÍNGUA É ESSA? CRENÇAS E
PRECONCEITOS EM TORNO DA LÍNGUA DE SINAIS E DA REALIDADE
SURDA. SÃO PAULO: PARABOLA, 2009
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem.
Porto Alegre: Artes Medicas, 2014. (Minha Biblioteca)
QUADROS, R.M e KARNOPP,L.B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos
Lingüisticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. (Minha Biblioteca)
HONORA, MARCIA. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando
a comunicação pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda, 2011.
COMPLEMENTAR
BAGGIO, Maria Auxiliadora; CASA NOVA, Maria da Graça. LIBRAS. Curitiba:
Intersaberes, 2013. (Minha Biblioteca)
ESTELITA, Mariangela. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de
Sinais. São Paulo: Penso, 2015. (Minha Biblioteca)
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São
Paulo: Pearson, 2011. (Biblioteca virtual)

QUADROS, Ronice M. Língua de Herança: Língua Brasileira de Sinais. São
Paulo: Penso, 2017. (Biblioteca virtual)
QUADROS, Ronice Müller, CRUZ, Carina Rebello. Língua de Sinais:
Instrumento de Avaliação. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Biblioteca virtual)
SILVA, Rafael Dias. Língua brasileira de sinais: LIBRAS. São Paulo: Pearson,
2013. (Biblioteca virtual)
Silvana Marques. São Paula: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
PEREIRA, M. C. da C. (org). LIBRAS conhecimento além dos sinais. São
Paulo: Person Prentice Hall, 201.
BRANDÂO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras: língua brasileira de sinais.
São Paulo: Global, 2011

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º semestre
DISCIPLINA: Marketing Pessoal (Optativa)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1 hora-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 hora-aula
I - EMENTA
Abordagem sobre as técnicas de marketing aplicadas a pessoa, como forma de
valorizar a imagem pessoal e fortalecer relacionamentos pessoais e
profissionais. Desenvolve a habilidade de ressaltar características próprias de
uma pessoa, valorizando, construindo e expondo diferenciais de ordem pessoal
e profissional, de forma ética e convincente. O conjunto de estratégias e
técnicas éticas que ajudam a desenvolver importantes habilidades de
percepção, convívio social e profissional, liderança e carisma como ferramenta
de trabalho e de negócios.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Propiciar ao estudante o ferramental necessário para se apresentar em
variados contextos de forma positiva, ética e convincente.
• Transmitir ao estudante as características das principais técnicas de
marketing pessoal.
• Propiciar uma visão geral dos conceitos para planejamento de seu próprio
marketing pessoal.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Sedimentar todos os conceitos e técnicas de marketing pessoal.
2. Desenvolver no estudante a capacidade de planejamento seu próprio
marketing pessoal e de outras pessoas entre seu convívio pessoal e
profissional.
3. Saber controlar e medir a eficácia das ações, desenvolvendo as habilidades
de percepção, liderança e convívio social e profissional.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1) Definições sobre marketing versus marketing pessoal
2) Planejamento Estratégico Pessoal e Profissional
. Descobrindo sua missão
. Determinando seus valores
. Promovendo uma visão de futuro
3) Autoconhecimento Pessoal e Profissional
. Análise SWOT
. Balanced Scorecard
4) Estratégia de Construção de sua marca Pessoal
. Embalagem: aparência, etiqueta, vocabulário.

. Conteúdo: formação, currículo, competências, técnicas de apresentação e
oratória.
. Visibilidade: marca pessoal, seu slogan, cartão de visita, home page, e-mail.
. Ênfase: repetição, comunicação, credibilidade.
. Divulgação e os cuidados necessários em cada modalidade: networking,
eventos, oportunidades, redes sociais.
. Diferenciação: concorrência, autenticidade, ética.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
 Leitura e análise de textos.
 Realização online de exercícios teóricos e práticos.
VI – AVALIAÇÃO
 Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
 A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da
IES. (As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado
pela instituição, que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).
VII – BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
CILETTI, Dorene. Marketing pessoal: Estratégicas para os desafios atuais. São
Paulo: Cengage Learning Editores, 2017. (Minha Biblioteca)
MELO, Paulo. Marketing Pessoal e Empregabilidade. São Paulo: Érica, 2014.
(Minha Biblioteca)
RITOSSA, Claudia Mônica. Marketing pessoal: quando o produto é você.
Curitiba: IBPEX, 2011. (Biblioteca virtual)
Bibliografia Complementar
HOFFMAN, K. D. (Org.). Princípios de marketing de serviços: conceitos. São
Paulo: Cetange, 2010. (Biblioteca virtual)
RITOSSA, Claudia Mônica. Tópicos especiais em marketing. Curitiba: IBPEX,
2011. (Biblioteca virtual)
SILVA, Altair José. Desenvolvimento pessoal e empregabilidade. São Paulo:
Pearson, 2013. (Biblioteca virtual)
URDAN, F T; URDAN, A T. Gestão do composto de marketing: visão integrada
de produto, preço, distribuição e comunicação, estratégias para empresas
brasileiras, casos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2013. (Minha Biblioteca)
XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua Carreira: planejamento e gestão:
como desenvolver melhor seus talentos e competências. São Paulo: Pearson,
2014. (Biblioteca virtual)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4
PERÍODO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Patologia dos Sistemas
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
A disciplina de Patologia dos Sistemas estuda os conceitos básicos dos
principais processos patológicos presentes nos diferentes tipos de doença,
estudando a evolução e o reconhecimento da sua etiopatogenia e da
morfologia macro e microscópica aplicados á prática médica.
II - OBJETIVOS GERAIS
Oferecer ao estudante a filosofia de enfoque preventivo. Desenvolver
conhecimentos sobre os desvios do estado de saúde, motivação racional e
base para o exercício profissional. Estudar as principais patologias que
acometem os tecidos e causam doença nos seres humanos.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Adquirir conceitos básicos dos processos patológicos a fim de capacitar o
estudante a compreender e relacionar os conhecimentos específicos em sua
área de atuação;
- Diagnosticar a etiologia das manifestações sistêmicas do paciente através
dos conceitos adquiridos no estudo da dos principais processos patológicos
presentes nos diferentes tipos de doença, estudando a evolução e o
reconhecimento da sua etiopatogenia e da morfologia macro e microscópica
aplicados á prática médica;
- Utilizar procedimentos clínicos que sejam compatíveis com o diagnóstico
realizado, visando sempre o bem estar do paciente e contenção dos processos
patológicos;
- Interpretar as manifestações sistêmicas e correlacionar com aquelas
resultantes da virulência e patogenicidade dos principais microrganismos de
interesse médico.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULAS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Plano de Ensino da Disciplina de Patologia Dos Sistemas.

1

2

Etiopatogênese das doenças. Conceito de Regeneração Celular:
Células lábeis, estáveis e permanentes.
Distúrbios do crescimento e diferenciação celular: Conceitos de
Agenesia, Ectopia e Hipoplasia. Estudo de atrofia, hipertrofia,
hiperplasia, metaplasia, displasia. Conceitos de Morte celular,
Necrose e Apoptose. Diferenças entre apoptose e necrose.

3

Perturbações Circulatórias: Edema (causas do edema, formas de
edema), Hiperemia e Congestão, Hemorragia, Controle do
sangramento (hemostasia, mecanismos da coagulação sanguínea,
tipos de hemorragia, classificação das hemorragias).

4

Perturbações Circulatórias: Trombose (fatores determinantes,
Coagulação Intravascular Disseminada, classificação dos trombos
e evolução dos trombos), Embolia (tromboembolismo, tipos de
embolia), Infarto, Choque.

5

6

Inflamações: Conceitos gerais, Tipos de inflamação (aguda e
crônica). Exsudato inflamatório (componentes do exsudato
inflamatório agudo e crônico).
Estudo da inflamação aguda: Primeiras fases da inflamação:
eventos vasculares e celulares da inflamação.
Inflamação:
Estudo
da
inflamação
crônica.
Definição.
Classificação, Componentes. Tipos de inflamação crônica.
Classificação
das
inflamações
crônicas
(específicas/granulomatosas
e
inespecíficas).
Mediadores
químicos da inflamação. Reparo tecidual: Regeneração,
Cicatrização: Fases da cicatrização, Tecido de granulação Tipos
de cicatrização (1ª e 2ª intenção).
Carcinogênese: bases moleculares da oncogênese. Oncogenes,
proto-oncogenes e antioncogenes. Neoplasias: Conceitos gerais.

7
8

Características de Tumor benigno e Maligno. Metástases e
Estadiamento de tumores.

NP1

9

Fisiopatologia do sistema respiratório: DPOC (Bronquite, Enfisema
pulmonar, Asma e Bronquiectasia); Lesão Pulmonar aguda
(SARA); Pneumonias (Adquiridas na comunidade, Nosocomiais,
por aspiração).

10

Diabete Mellitus
Fisiopatologia do Sistema renal: Insuficiência renal aguda e
crônica,
Doença
calculosa
renal,
Síndrome
nefrótica
(Glomerulonefrite pós-estreptococos), Doenças Císticas do Rim.

11

12

Hipertensão

13

Fisiopatologia das doenças do Coração: Insuficiência Cardíaca
Direita e Esquerda, Doença Cardíaca Coronariana.

14

Angina Pectoris, IAM, Cardiopatia Isquêmica crônica e Morte
Súbita; Pré-eclâmpsia e Eclâmpsia.

15

Tuberculose.
Hepatites Virais.

NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME

V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivo-interativas, ilustradas com recursos audiovisuais;
Leituras e discussões de textos e casos clínicos;
Seminários e trabalhos de pesquisa individuais e em grupos.
VI - AVALIAÇÃO
Avaliação teórica: provas escritas, através de perguntas discursivas e testes de
múltipla escolha.

Avaliação de estudos dirigidos e do estudo de casos clínicos individuais ou em
grupos.
VII - BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica
ANGELO, Isabele da Costa. Patologia geral. São Paulo: Pearson, 2016.
(Biblioteca virtual)
BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Patologia geral. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abul K.; FAUSTO, N. Patologia: bases patologicas das
doenças. São Paulo: Elsevier
Bibliografia Complementar
BUSATO, Ivana Maria Saes. Epidemiologia e processo saúde-doença. Curitiba:
InterSaberes, 2014.(Biblioteca virtual)
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
HANSEL, Donna E.; DINTZIS, Renee Z. Fundamentos de Rubin: patologia. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Minha Biblioteca)
HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos
laboratoriais. Barueri: Manole, 2012. (Biblioteca virtual)
PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia. São Paulo: Érica, 2014. (Minha
Biblioteca)
REISNER, Howard M. Patologia: Uma Abordagem por Estudos de Casos.
Porto Alegre: AMGH, 2016. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º semestre
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde do Adulto
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina Políticas de Atenção à Saúde do adulto tem como proposta a
compreensão das dinâmicas político-assistenciais no âmbito da saúde pública
e da saúde mental, bem como o desenvolvimento da assistência de
enfermagem fundamentada na epidemiologia e nas ações de promoção e
prevenção em saúde.
II - OBJETIVOS GERAIS
•

Compreender conceitos de promoção à saúde do adulto;

•

Caracterizar a situação do adulto doente mental, considerando sua inserção
social e institucional;

•

Desenvolver o raciocínio crítico em questões relativas à saúde mental do adulto;

•

Caracterizar a situação da saúde pública no Brasil;

•

Caracterizar o perfil epidemiológico nacional; e

•

Desenvolver estratégias de monitoramento das condições de saúde.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Relacionar as políticas de saúde do adulto doente mental ao Sistema Nacional
de Saúde;

•

Conhecer as doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico
nacional e as estratégias de monitoramento;

•

Reconhecer um determinado território e os componentes que integram a
produção de serviços de saúde;

•

Compreender o trabalho da enfermagem no processo de produção de serviço
de saúde em determinado território.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PRÁTICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA
Aula 1: Organização dos serviços de saúde no Brasil, o Sistema Único de
Saúde e as Leis Orgânicas da Saúde.
Aula 2: Modelos tecno-assistenciais para operacionalização do SUS.
Aula 3: Território: conceitos, componentes e estratégias de delimitação.
Aula 4: Sociedade X estrutura social.
Aula 5: Determinação social do processo saúde-doença: os perfis de
reprodução social e os perfis de saúde-doença.
Aula 6: Programas públicos de controle das doenças crônicas não
transmissíveis: diabetes mellitus.
Aula7: Programas públicos de
transmissíveis: hipertensão arterial.

controle

das

doenças

crônicas

não

Aula 8: Sistemas de informação em saúde: manuseio de bancos de dados
secundários (Datasus, SINAN, SIAH, entre outros).
NP1
Enfoque: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E PSIQUIÁTRICA NA
SAÚDE DO ADULTO
Aula 9: Conceito de saúde e doença mental. Políticas de saúde mental.
Aula 10: Evolução da assistência psiquiátrica e papel da enfermeira
psiquiátrica.
Aula 11: Aspectos éticos e legais da enfermagem psiquiátrica.
Aula 12: Recursos existentes para a assistência psiquiátrica.
Aula 13: Funções dos membros da equipe terapêutica.
Aula 14: Desenvolvimento do processo de cuidar em enfermagem psiquiátrica.
Aula 15: Desenvolvimento do relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente.
NP2
Avaliação Substitutiva
Exame
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas
Leitura prévia de textos para discussão em sala
Apresentação de seminários
Pesquisa dos alunos em banco de dados de artigos científicos e posterior
discussão em sala

VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLOGRAFIA BÁSICA
SILVA,Rebeca de Souza e. Política nacional de saúde pública: a trindade
desvelada: economia - saúde - população. Rio de Janeiro: Revan, 2012. 10ex
SOUZA, Marina Celly Martins de; HORTA, Natália Cássia. Enfermagem em
Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
(Minha Biblioteca)
STEFANELLI MC. Comunicação nos diferentes contextos da enfermagem.
Barueri: Manole, 2012.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com
doença crônica: diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
(Cadernos
de
Atenção
Básica,
n.
36).
Disponível
em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_pessoa_diabet
es_mellitus_cab36.pdf (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com
doença crônica: hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde,
2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37). Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica37.pdf
(online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília:
Ministério da Saúde, 2012. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_basica.p
df (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Estratégias para cuidado da pessoa com doença crônica
obesidade. Brasília : Ministério da Saúde, 2015. (Cadernos de Atenção Básica,
38).
Disponível
em
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab38
(online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica
: o cuidado da pessoa tabagista / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à
Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde,
2015.
(Cadernos
de
Atenção
Básica,
40).
Disponível
em

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab40
(online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde mental / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção
à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos
de
Atenção
Básica,
34).
Disponível
em
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab34
(online)
FUKUDA, Ilza Marlene Kuae; ARANTES, Evalda Cançado. Enfermagem
psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri: Manole, 2011. (Minha
Biblioteca)
MALTA, Deborah Carvalho et al . Avanços do Plano de Ações Estratégicas
para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis no Brasil,
2011-2015. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 25, n. 2, p. 373-390, jun.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222016000200373&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento
de doenças crônicas não transmissíves (DCNT) no Brasil: 2011-2022.
Disponível
em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_acoes_enfrent_dcnt_2011.pdf
(online)
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde: componentes,
diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
VIEIRA, Danúbia Rocha et al . Participação, cidadania e políticas públicas: a
construção da saúde em espaços de organização popular. Trab. educ. saúde,
Rio de Janeiro , v. 11, n. 3, p. 591-609, dez. 2013 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198177462013000300008&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º semestre
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas-aula
I - EMENTA
A propedêutica da saúde do adulto tem como proposta o embasamento teórico
e prático para a avaliação clínica, o desenvolvimento do raciocínio crítico e do
julgamento clínico. No processo de cuidar do adulto é contemplado o
desenvolvimento da assistência de enfermagem de forma globalizada a
pacientes adultos e idosos, incluindo suas famílias e primando pelo caráter
político-social, cultural, ético e moral nos diferentes cenários do cuidado.
II - OBJETIVOS GERAIS
•

Desenvolver habilidades para a avaliação clínica do adulto e família;

•

Desenvolver o julgamento clínico e o raciocínio crítico. Proporcionar o
entendimento e o planejamento do cuidar do adulto em situações de
recuperação da saúde ou manutenção da qualidade de vida;

•

Capacitar o discente para o desenvolvimento de ações de cuidar visando o
atendimento das necessidades individuais de cuidado;

•

Capacitar o discente para a tomada de decisão mediante uma visão crítica das
condições preexistentes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Subsidiar a compreensão do processo de coordenação do cuidar em
enfermagem;

•

Promover a compreensão dos conceitos relacionados à qualidade de vida e
estratégias de enfrentamento (Coping);

•

Capacitar o aluno para a identificação de desvios/riscos de agravamento das
condições de saúde;

•

Identificar a importância da avaliação clínica e do planejamento contínuo da
assistência na atuação do enfermeiro, estabelecendo prioridades no
atendimento;

•

Relacionar os conhecimentos teóricos com os achados clínicos dos pacientes
adultos, identificando sinais e sintomas, complicações, exames laboratoriais e
subsidiários;

•

Identificar a importância do cuidador, formal e informal, no âmbito institucional e
domiciliar.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1:
Teoria: Qualidade de Vida e Estratégias de Enfrentamento (Coping);
Prática: Apresentação das normas e rotinas do Laboratório e divisão das
turmas
Aula 2:
Teoria: Implantação e avaliação do processo de cuidar do adulto e famíliaProcesso de enfermagem
Prática: Elaboração de diagnósticos de enfermagem
Aula 3:
Teoria: Implantação e avaliação do processo de cuidar do adulto e famíliaProcesso de enfermagem
Prática: Elaboração de diagnósticos de enfermagem
Aula 4
Teoria: Administração de medicação
Prática: Cálculo de medicação
Aula 5:
Teoria: Administração de medicação
Prática: Preparo e administração de medicação
Aula 6:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
respiratório: DPOC, Pneumonia
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
respiratório
Aula 7:
Teoria: Necessidades humanas básicas: oxigenação
Prática: Oxigenoterapia: cateteres, máscaras, aspiração
Aula 8:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
cardiovascular: ICO, angina

Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
cardiovascular
NP1: teórica e prática
Aula 9:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
cardiovascular: ICC, Edema Agudo de Pulmão
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
cardiovascular
Aula 10:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
digestório: gastrite, úlcera gástrica, GECA, constipação
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
digestório
Aula 11:
Teórica: Necessidades humanas básicas: nutrição e eliminação
Prática: SNE, SNG, jejunostomia, ileostomia, colostomia
Aula 12:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
renal: ITU, litíase renal
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema renal
Aula 13:
Teórica: Necessidades humanas básicas: eliminação
Prática: passagem de sonda vesical de alívio e de sonda vesical de demora
Aula 14:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
neurológico: meningites, esclerose lateral amiotrófica
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
neurológico, escala de autonomia, dependência, independência,
Aula 15:
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema
endócrino: diabetes mellitus
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema
endócrino:
NP2: teórica e prática
Avaliação Substitutiva: teórica e prática
Exame

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
•

Aulas expositivas;

•

Leitura prévia de textos;

•

Pesquisa em biblioteca

OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESTUDOS CLÍNICOS
Os casos clínicos serão utilizados como base para discussão clínica dos
conteúdos fisiopatológicos e deverão contemplar os seguintes itens:
- Avaliação e interpretação laboratorial e por imagem;
- O contexto psicossocial;
- Dados de investigação (entrevista e exame físico) direcionados para o
conteúdo em questão;
- Processo de enfermagem: elaboração dos diagnósticos de enfermagem e
intervenções possíveis;
- Medicações administradas com via de administração.
VI – AVALIAÇÃO
Ao final de cada aula deverão ser aplicadas duas questões a serem
respondidas (individualmente ou em grupo), como atividade de avaliação e de
fixação do conteúdo.
Deverão ser realizadas avaliações teóricas e práticas.
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
VII — BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINSON LD; MURRAY ME. Fundamentos de enfermagem: introdução ao
processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008
BARROS, A. L. B. L. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de
enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Minha Biblioteca)

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella. Enfermagem e saúde do adulto. Barueri:
Manole, 2016. (Minha Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRENNAN, Lisa A. Cuidados Cardiovasculares em Enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. (Minha Biblioteca)
CHULAY, Marianne; BURNS, Suzanne M. Fundamentos de Enfermagem em
Cuidados Críticos da AACN. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Minha Biblioteca)
CHULAY, Marianne; BURNS, Suzanne M. Manual de Elementos Essenciais de
Enfermagem em Cuidados Críticos da AACN. Porto Alegre: AMGH, 2011.
(Minha Biblioteca)
COSTA, Ana Lucia Jezuino Costa; EUGENIO, Sonia Fonseca. Cuidados de
Enfermagem. Porto Alegre: ArtMed, 2014. (Minha Biblioteca)
FISCHBACH F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e diagnósticos.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos
laboratoriais. Barueri: Manole, 2012. (Minha Biblioteca)
NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2015-2017, 10 ed, Artmed. 2013 (Minha Biblioteca)
NICOLL, Diana; MCPHEE, Michael; PIGNONE, Michael. Manual de exames
diagnósticos. Porto Alegre: Artmed, 2006. (Minha Biblioteca)
PORTO, C. C. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Minha Biblioteca)
SANTOS, Nívea Moreira. Enfermagem Hospitalar: estruturas e condutas para
assistência básica. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)
SMELTZER, Suzanne C. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 4 vols. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 4º Semestre
DISCIPLINA: Relações Étnico-Raciais e Afro-Descendência (optativa)
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 01 hora/aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas/aula
I – EMENTA
A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para
uma prática educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnicoraciais no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia;
racismo e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da
afrodescêndencia no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos
negros no Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações
étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade racial.
II – OBJETIVOS GERAIS
Caberá à disciplina Relações Étnico-Raciais e Afro-Descendência contribuir
para:
• A formação de uma consciência crítica em relação às questões étnico-raciais
no Brasil;
• O estudo das principais correntes teóricas brasileiras acerca do tema de
africanidade e relações étnico-raciais;
• Uma futura prática pedagógica e profissional de promoção da igualdade
racial na escola e na comunidade.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Espera-se que o aluno seja capaz, através desta disciplina, de:
• Avaliar situações de conflitos inter-étnicos e promover ações que incentivem
a igualdade e o respeito à diversidade no contexto escolar;
• Compreender a relevância do papel da escola na promoção da igualdade
racial, envolvendo-se pessoalmente nesse projeto.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Relações Étnico-raciais no Brasil
Raça, racismo, preconceito e discriminação.
Etnia, etnicidade e etnocentrismo.
O racismo científico e as idéias eugenistas no Brasil.
O racismo à brasileira: o mito da democracia racial e o arco-íris brasileiro.
A condição dos afro-descendentes na sociedade brasileira.
Movimentos negros na luta contra o racismo: para uma nova condição afrodescendente.

A especificidade das ações afirmativas.
Africanidades e o anti-racismo no Brasil
O Anti-racismo na Legislação Brasileira: da Constituição ao Estatuto da
Igualdade Racial.
Africanidades: alguns aspectos da História Africana dos Negros no Brasil.
Heranças coloniais africanas e a formação de um país chamado Brasil.
Diáspora, travessia dos escravizados e o constrangimento de seres humanos à
condição de objetos.
Resistência negra e o movimento abolicionista: acontecimentos antes e depois
da Lei Áurea.
A educação para a diversidade frente à pedagogia da exclusão
Estereótipos raciais a partir da escravidão no Brasil: o processo de
marginalização do negro.
A Pedagogia da Exclusão: Imagens e representações do negro na literatura e
na mídia.
O processo de construção da identidade afro-descendente na infância e na
juventude
Diversidade, livro didático e currículo: desafios para a prática educacional.
Escola e a promoção da igualdade racial: estratégias e possibilidades.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
• Leitura e análise de textos.
• Realização online de exercícios teóricos e práticos.
VI – AVALIAÇÃO
•
•

Duas provas bimestrais de aplicação do conteúdo exposto.
A média do semestre será calculada de acordo com o Regimento da
IES. (As avaliações e o critério de aprovação seguem o determinado
pela instituição, que por sua vez estão divulgados no manual do aluno).

VII - BIBLIOGRAFIA
BÁSICA
DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007. (Biblioteca virtual)
MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. 1.
ed. Contexto, 2009. (Biblioteca virtual)
ROCHA, Everardo. O Que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2012.
COMPLEMENTAR

CARVALHO, Ana àula Comin de. Desigualdades de gênero, raça e etnia.
Curitiba: InterSaberes, 2016. (Biblioteca virtual)
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo:
Contexto, 2012. (Biblioteca virtual)
MELO, Elisabete. História da África e Afro-Brasileira. São Paulo: Summus,
2016. (Biblioteca virtual)
MICHALISZYN, Mario Sergio. Relações étnico-raciais para o ensino da
identidade e da diversidade cultural brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2016.
(Biblioteca virtual)
OLIVEIRA, Ivone Martins de. Preconceito e autoconceito: identidade e
interação na sala de aula. Campinas: Papirus, 2009. (Biblioteca virtual)
SANTOS, Gevanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo:
Selo Negro, 2009
SANTOS, C.J. Crimes de preconceito e de discriminação. São Paulo: Saraiva,
2010. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador
do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em

grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5° semestre
TURNO: diurno e noturno
DISCIPLINA: Enfermagem da Família
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas

I - EMENTA
A disciplina Enfermagem de Família trata dos princípios teóricos para atuação
colaborativa do enfermeiro junto à família nas situações de tomadas de
decisões familiares.
II - OBJETIVO GERAL
Compreender os processos utilizados pelas famílias para promover o bem
estar de seus membros e a influencia de crenças e valores nas tomadas de
decisões familiares.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Discutir e descrever os conceitos de Sujeito; Família; Comunidade.

• Conhecer as resoluções das Conferências da ONU sobre população e
desenvolvimento.
• Correlacionar as transformações sociais do mundo ocidental com as novas
conformações de família.
• Identificar os princípios do Modelo Sistêmico de Família, as fases do ciclo
vital familiar e suas principais demandas.
• Identificar as categorias do Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção
Familiar: Estrutural, Desenvolvimento e Funcional e sua aplicabilidade na
assistência.
• Construir genograma e ecomapa = instrumentos de avaliação estrutural
das famílias.
• Compreender e descrever os princípios da Estratégia de Saúde da Família:
territorialização, adstrição da clientela, responsabilização, clínica ampliada.
• Analisar as atribuições comuns aos membros da equipe multiprofissional
da ESF e as atribuições específicas do profissional enfermeiro.
• Identificar estratégias de interação com a família que favoreçam a
construção de um contexto favorável para o cuidar colaborativo.

• Listar recursos e estratégias adotados pela família para resolução de
problemas familiares.
• Identificar as necessidades do cuidar em família frente à morte de um de
seus membros: cuidados paliativos, atenção domiciliar.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Apresentação geral da disciplina. Conceitos de Sujeito, Família e
Comunidade = Avaliação Diagnóstica e Discussão.
Aula 2: Resumo das principais Conferências Internacionais da OMS sobre
população e desenvolvimento. Evolução histórica das famílias brasileiras.
Aula 3: A Família no modelo da teoria Geral dos Sistemas: princípios básicos.
Aula 4: Os estágios do Ciclo Vital da Família: crenças e valores; ritos de
passagem
Aula 5: Visão geral do Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção Familiar
Aula 6: Genograma e Ecomapa. Rede Social da família.
Aula 7: Entrevista com famílias e visita domiciliar.
Aula 8: Princípios gerais da Estratégia de Saúde da Família. Atribuições
comuns à equipe interdisciplinar e as específicas do enfermeiro.
NPI
Aula 9: Política Nacional de Humanização em Saúde (PNH) e suas
tecnologias: Acolhimento com classificação de risco, Ambiência, Clínica
Ampliada. A PNH na Atenção Básica de Saúde.
Aula 10: Violência intrafamiliar
Aula 11: A família frente à situação de doença aguda e crônica de um de seus
membros.
Aula 12: O idoso e a família.
Aula 13: A família frente à morte de um de seus membros.
Aula 14: Cuidados Paliativos e Hospice.
Aula 15: Atenção Domiciliar: princípios gerais, legislação e papel da equipe.
NPII
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V- ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
•

Aulas expositivo-interativas com leitura prévia/ou durante as aulas das
referências bibliográficas selecionadas

•

Seminários e trabalhos de pesquisa

•

Discussão em grupo

VI - AVALIAÇÃO
•

Avaliação regimental bimestral escrita

•

Avaliação dos trabalhos realizados

•

Avaliação do Relatório de Pesquisa

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln
Luciano da. Saúde da Família na Atenção Primária. Curitiba: InterSabres, 2014.
(Biblioteca virtual)
MELLO FILHO J de; BURD M (Org.). Doença e família. 2 ed. São Paulo: Casa
do Psicólogo, 2008. (Biblioteca virtual)
WRIGHT LM; MAUREEN L. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e
intervenção na família. 3 ed. São Paulo: Rocca, 2002.
VIII- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ADDUM, Felipe Morais et al . Planejamento local, Saúde Ambiental e
Estratégia Saúde da Família: uma análise do uso de ferramentas de gestão
para a redução do risco de contaminação por enteroparasitoses no município
de Venda Nova do Imigrante. Physis, Rio de Janeiro , v. 21, n. 3, p. 955-978,
2011
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312011000300011&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção Básica.
Brasília - DF. Disponível em <URL: http://www.datasus.gov.br (online)
CASANOVA, Edna Gurgel; PORTO, Isaura Setenta; FIGUEIREDO, Nébia
Maria Almeida de. O cuidado de enfermagem familiar / exótico na unidade de
internação psiquiática: do asilar para a reabilitação psicossocial. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n. 4, p. 635-644, dez. 2006 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000400004&lng=pt&nrm=iso>. (online)
DURAND, Michelle Kuntz; HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schülter Buss.
Promoção da autonomia da mulher na consulta de enfermagem em saúde da
família. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 47, n. 2, p. 288-295, abr. 2013
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342013000200003&lng=pt&nrm=iso>. (online)

GARCIA, Maria Bueno. Manual de Saúde da Família. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015. (Minha Biblioteca)
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política
Nacional de Humanização. Humaniza SUS: Acolhimento nas práticas de
produção de saúde. Brasília, DF, 2004 e 2009. Disponível em
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_praticas_producao_sa
ude.pdf . (online)
ROCHA, Suelen Alves; SPAGNUOLO, Regina Stella. Acolhimento na visão
complexa: ação coletiva emergente na Equipe de Saúde da Família. Saúde
debate, Rio de Janeiro , v. 39, n. 104, p. 124-135, mar. 2015 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042015000100124&lng=pt&nrm=iso>. (online)
WAGNER, Adriana. Desafios Psicossociais da Família Contemporânea. Porto
Alegre: ArtMed, 2011.(Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares I
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.

III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.

VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5º semestre
DISCIPLINA: Farmacologia Aplicada à Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I - EMENTA
A disciplina farmacologia aplicada estabelece um elo entre os conhecimentos
de farmacologia e fisiopatologia, destacando o tratamento de patologias com
foco em doses e estabelecimento de doses.
II - OBJETIVOS GERAIS
Estudar as bases para a determinação e estabelecimento de tratamento,
considerando doses, faixa terapêutica e evolução da farmacoterapia
condicionada à evolução da patologia.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O acadêmico ao cursar a referida disciplina, deverá ter aptidão para discernir
processos fisiopatológicos e tratamento específico, considerando doses
mínimas e máximas de fármacos na evolução da fisiopatologia, bem como
determinar alterações de doses e esquemas terapêuticos necessárias, diante
de insuficiência hepática e renal, em gestantes, recém-nascidos e idosos. Para
tais alterações, o acadêmico deverá dominar a aplicação da farmacocinética
clínica.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aulas

Descrição das Atividades
Apresentação do conteúdo programático do semestre, sugestões de
leituras, bibliografia e apresentação das formas de avaliação.

1

Introdução de inflamação.

2

Analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios não esteróides (AINES) –
inespecíficos e inibidores seletivos de COX2 - mecanismos de ação,
principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos,
síndrome de Reye.

3

Antiinflamatórios esteróides (corticóides) - mecanismos de ação,
principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos,
síndrome de Cushing.

4

Fármacos usados no tratamento de afetam o trato respiratório

Antiasmáticos, antialérgicos,
terapêutica do DPOC.
5

descongestionantes,

antitussígenos,

Drogas que Atuam no Sistema Hematopoiético: antianêmicos,
imunoestimulantes e imunossupressores.
Fármacos de ação no sistema nervoso central (SNC) - mecanismos de
ação, principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos:
Epilepsia e antiepiléticos.
Anticonvulsivantes e relaxantes musculares de ação central.

6

Hipnóticos e Ansiolíticos Fármacos de ação no SNC: Antidepressivos/
Estabilizadores de Humor (Lítio), Estimulantes de ação central mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, principais
efeitos adversos.
Fármacos de ação no SNC: Antipsicóticos - mecanismos de ação,
principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos.

7

Tratamento da enxaqueca.
Fármacos de ação no SNC: Tratamento Farmacológico de doenças
neurodegenerativas como Mal de Alzheimer e Mal de Parkinson mecanismos de ação, principais utilizações terapêuticas, principais
efeitos adversos.

8

Analgésicos opióides e Anestésicos locais e gerais - mecanismos de
ação, principais utilizações terapêuticas, principais efeitos adversos.

NP1
Fármacos que atuam no tratamento de doenças do trato
gastrointestinal - mecanismos de ação, principais utilizações
terapêuticas, principais efeitos adversos.
Fármacos usados no tratamento da diarréia e constipação.
9

Fármacos utilizados
pancreáticos.

no

tratamento

de

problemas

biliares

e

Princípios básicos dos agentes antimicrobianos. Mecanismos de ação,
principais efeitos adversos, Antibióticos e Antifúngicos. Mecanismos
de resistência. Testes de susceptibilidade aos agentes
antimicrobianos.
Sulfonamidas, trimetropim
Antibióticos beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas), vancomicina,
bacitracina. Inibidores de beta-lactamase
Tetraciclinas,
clindamicina

Cloranfenicol,

Aminoglicosídeos,

Macrolídeos,

Fluoroquinolonas,

10

Rifampicina, isoniazida, pirazinamida,
farmacológico da tuberculose

etambutol

Antifúngicos

alilaminas,

poliênicos,

imidazólicos,

-

tratamento
griseofulvina,

flucitosina, caspofungina
Antiparasitários.
Antivirais.
Princípios gerais da ação de antivirais, mecanismos de resistência
Antirretrovirais, inibidores de proteases, inibidor de fusão – ênfase no
tratamento HIV/AIDS.
11

Anti-herpéticos, anti-influenza, fármacos anti-hepatites e interferons

12

Antineoplásicos: antimetabólitos, antibióticos, agentes alquilantes,
inibidores de microtúbulos, anticorpos monoclonais, hormônios
esteroidais e seus antagonistas.

13

Princípios de farmacologia clínica e farmacoterapia, destacando a
aplicação clínica da farmacologia, com foco na farmacoterapia e suas
aplicações, como: farmacovigilância, pesquisa clínica, importância do
conhecimento dos mecanismos de ação e farmacocinética.

14

Farmacocinética clínica com abordagem das etapas farmacocinéticas
e a relação clínica, ressaltando pacientes portadores de insuficiência
renal e hepática, recém-nascidos, idosos e gestantes.
Aspectos legais da prescrição médica e de enfermagem.

15

Cuidados de enfermagem na administração de medicamentos.

NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO
• Aulas expositivas
• Leitura prévia de textos para discussão em sala de aula
• Pesquisa dos alunos em banco de dados e posterior discussão em sala
• Trabalhos de Pesquisa e Seminários
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, apresentação de seminários e participação nas discussões
e leituras programadas.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KATZUNG, B. G. Farmacologia: básica e clínica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006. (Minha Biblioteca)

SILVA, P. Farmacologia. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)
SPRINGHOUSE. Farmacologia para Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006. (Minha Biblioteca)
VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COIMBRA, Jorséli Angela Henriques; CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli.
Responsabilidade da enfermagem na administração de medicamentos:
algumas reflexões para uma prática segura com qualidade de assistência. Rev.
Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 9, n. 2, p. 56-60, abr. 2001 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692001000200008&lng=pt&nrm=iso>. (online)
FUCHS, FD; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica-Fundamentos da
Terapêutica Racional. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A.,
2010. (Minha Biblioteca)
GUARESCHI, Ana Paula França; CARVALHO, Luciane Vasconcelos de;
SALATI, Maria Inês. Medicamentos em Enfermagem, Farmacologia e
Administração. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (Minha Biblioteca)
LAGANA, Maria Teresa Cícero et al . PRINCIPIOS GERAIS DE
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E AÇÕES DE ENFERMAGEM. Rev.
esc. enferm. USP, São Paulo , v. 23, n. 1, p. 3-16, abr. 1989 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062341989000100003&lng=pt&nrm=iso>. (online)
LARINI, Lourival. Fármacos e medicamentos. Porto Alegre: ArtMed, 2011.
(Minha Biblioteca)
MARIN, Maria José Sanches et al . Diagnósticos de enfermagem de idosos que
utilizam múltiplos medicamentos. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 44, n.
1,
p.
47-52,
mar.
2010
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342010000100007&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SILVA, Flávia Borges da; CASSIANI, Silvia Helena De Bortoli; ZEMMASCARENHAS, Silvia Helena. A Internet e a enfermagem: construção de um
site sobre administração de medicamentos. Rev. Latino-Am. Enfermagem,
Ribeirão Preto , v. 9, n. 1, p. 116-122, jan. 2001 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692001000100017&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5º semestre
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5hs/aula
CARGA HORÁRIA SEMETRAL: 30hs/aula
I - Ementa
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por
meio da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os
instrumentos necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa
científica, apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as
bases necessárias para a compreensão dos fundamentos da metodologia
científica.
II - Objetivos
Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar
o conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa
bibliográfica até à redação de um trabalho.
III - Objetivos específicos
Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as
diversas técnicas de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta,
apresentação, tratamento e interpretação de dados. Mostrar as etapas para
elaboração e divulgação de um relatório de pesquisa.
IV - Conteúdo Programático
1.

A pesquisa como produção de conhecimento

2.

Noções gerais, conceito e etapas do projeto de pesquisa.

3. Tipos de pesquisa: estudos de caso, bibliográficas, descritivas,
observacionais, correlacionais.
4.

Estudos prospectivos, experimentais, de grupo, de sujeito único.

5.

Técnicas de pesquisa. O projeto de pesquisa.

6. Estrutura do trabalho de pesquisa; escolha e delimitações do assunto
de pesquisa;
7.

Coleta e apresentação dos dados.

8.

Análise dos dados, tratamento estatístico.

9.

Interpretação dos dados.

10. O relatório da pesquisa. Seções do relatório da pesquisa.

11. A divulgação da pesquisa. Comunicação científica oral e escrita.
12. Normas de citações e referências bibliográficas
V - Estratégia de trabalho
Aulas teóricas expositivas, destinadas a ministrar o programa da disciplina.
VI - Avaliação
Provas bimestrais e trabalhos. Média ponderada das notas atribuídas às provas
de teoria e trabalhos.
VII - Bibliografia
Bibliografia básica
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. São Paulo, SP: Pearson Prentice
Hall, 2012. (Biblioteca virtual)
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes.
São Paulo: Difusão, 2013. (Biblioteca virtual)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
Bibliografia complementar
CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Peasron, 2014.
(Biblioteca virtual)
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ArtMed,
2015. (Minha Biblioteca)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragem e técnica de pesquisa,
elaboração e analise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2013. (Minha
Biblioteca)
MASCARENHAS, Sidnei A. Metodologia científica. São Paulo: Peasrn, 2016.
(Biblioteca virtual)
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl T. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem: avaliação de evidências para a prática da Enfermagem. Porto
Alegre: ArtMed, 2015. (Biblioteca virtual)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5º semestre
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde da Mulher
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 03 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas-aula
I – EMENTA
Fornece elementos para a compreensão do aluno de graduação sobre as
diretrizes básicas da atenção à saúde da mulher no âmbito nacional,
fundamentada na epidemiologia e nas ações de promoção e prevenção em
saúde, bem como nas desigualdades de gênero, raça e etnia.
II – OBJETIVOS GERAIS
Subsidiar o aluno na compreensão da política de atenção à saúde da mulher.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Possibilitar a identificação da amplitude de ações relacionadas à prática
profissional desde a atenção primária até o nível terciário de saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Exame físico ginecológico (Prevenção do câncer de mama e do câncer
de colo uterino)
Aula 2: Saúde da Mulher sob o enfoque de gênero
Aula 3: Direito à saúde e direitos reprodutivos
Aula 4: Saúde sexual e reprodutiva, DST e vulvovaginites, Violência doméstica
e sexual
Aula 5: Saúde materna e perinatal
Aula 6: Saúde integral da mulher no climatério e na adolescência
Aula 7: A situação da saúde da mulher no Brasil. Análise dos principais
indicadores de saúde
Aula 8: A construção das políticas de atenção à saúde da mulher no Brasil,
com ênfase: no contexto sociopolítico e econômico; no papel do movimento
feminista; no movimento da Reforma Sanitária; na implantação do PAISM e do
SUS
NP1
Aulas 9 a 11: A atual política de atenção à saúde da mulher. Princípios.
Diretrizes. Objetivos

Aulas 12 a 15: Humanização da assistência (pré-natal; parto; puerpério;
alojamento conjunto; aleitamento materno)
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas
Seminários
Leitura programada de textos e discussão em sala
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon. Enfermagem e
saúde da mulher. Barueri: Manole, 2013. (Minha Biblioteca)
SILVA,Rebeca de Souza e. Política nacional de saúde pública: a trindade
desvelada: economia - saúde - população. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde: componentes,
diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014.(Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Controle dos cânceres do colo do útero e da
mama. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção
Básica,
13).
Disponível
em
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab13
(online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção integral à saúde da
mulher:
princípios
e
diretrizes.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf .
(online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes
da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Norma técnica. Secretaria

de Políticas de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Brasília, 2002.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual
mulheres_3ed.pdf . (online)
BRASIL. Ministério Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à
mulher.
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2001.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf . (online)
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos de encaminhamento da Atenção Básica
para
a
Atenção
Especializada
Vol.
4.:
Ginecologia
http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/Protoco
los_AB_vol4_ginecologia (online)
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Rezende, obstetrícia fundamental.
Rio de Janeiro, 2014. (Minha Biblioteca)
RICCI, Susan Scott. Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos et al . Saúde da mulher e do recémnascido: produção de conhecimento na graduação em enfermagem. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 13, n. 2, p. 313-318, jun. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452009000200011&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5º semestre
DISCIPLINA: Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
fundamenta o processo de formação profissional por oferecer embasamento
teórico e prático para as ações do cuidar nos âmbitos da assistência ao
indivíduo, enfatizando a avaliação clínica e a determinação de demandas de
cuidar, produto da interação com o cliente, equipe interdisciplinar e contexto
organizacional.
II – OBJETIVOS GERAIS
Planejar, executar e avaliar o cuidado de Enfermagem junto ao Adulto nos
diferentes cenários de atuação do enfermeiro, capacitando-o para a avaliação
clínica, investigação e tomada de decisão mediante a articulação dos
conteúdos teóricos apreendidos, adotando o processo de enfermagem como
metodologia de trabalho.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
As competências a serem desenvolvidas durante as Práticas Clínicas são:


Compreender e executar as Fases do Processo de Enfermagem: Investigação,
Diagnóstico, Plano Assistencial, Implementação e Avaliação.



Analisar situações clínicas que demandem uma tomada de decisão.



Buscar soluções clínicas na literatura especializada da Enfermagem.



Administrar as necessidades dos clientes com os dispositivos administrativos e
operacionais da instituição.



Relacionar e Compartilhar a avaliação clínica e as intervenções programadas
com os demais integrantes do grupo e com os profissionais nas Instituições de
Saúde.



Realizar ações educativas junto ao adulto.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULAS:
TEÓRICAS: Execução das Etapas do Processo de Enfermagem por meio de
estudos de caso em sala de aula.

PRÁTICAS: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem do UNICEUSA realizando assistência e promovendo ações
educativas em saúde junto ao adulto.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
- Aulas expositivas
- Leitura programada de textos e discussão
- Elaboração de estudos de caso
- Simulação prática em laboratório de Enfermagem
- Visitas técnicas em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou
Ambulatoriais; Instituições de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência
- Atendimento nas Clínicas de Enfermagem do UNICEUSA.
As Atividades Supervisionadas
desenvolvidas nesta disciplina.

(APS)

deste

semestre

serão

VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
Serão avaliados nas atividades desenvolvidas na Clínica de Enfermagem e em
unidades: nesse item serão avaliados os conteúdos: conceitual, procedimental
e atitudinal; elaboração de relatórios das visitas técnicas; desenvolvimento de
estudos de caso.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de Enfermagem:
introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
BARROS, A. L. B. L. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de
enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Minha Biblioteca)
COSTA, Ana Lucia Jezuino Costa; EUGENIO, Sonia Fonseca. Cuidados de
Enfermagem. Porto Alegre: ArtMed, 2014. (Minha Biblioteca)
NANDA Internacional. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2015-2017. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Mirian de Abreu. Processo de Enfermagem na Prática Clínica do
HCPA. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (Minha Biblioteca)
BRAGA, Cristina. Saúde do Adulto e do Idoso. São Paulo: Érica, 2014. (Minha
Biblioteca)
FISCHBACH Frances Talaska. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e
diagnósticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 (Minha Biblioteca)
MORTON, Patricia Gonce; FONTAINE, Dorrie. K. Cuidados críticos de
enfermagem: uma abordagem holística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. (Minha Biblioteca)
OGUISSO, T.; SCHIMIDT, M. J. O exercício da enfermagem: uma abordagem
ético-legal. São Paulo: LTR, 2010. (Minha Biblioteca)
TAYLOR, C M; RALPH, S S. Manual de diagnóstico de enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara. (Minha Biblioteca)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 5º semestre
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da Mulher
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 90 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina oferece embasamento teórico e prático visando à
instrumentalização do aluno nas avaliações clínicas, biológicas e psicossocial
da mulher, da gestante e o do recém-nascido, fornecendo elementos para o
desenvolvimento de ações e reflexões do cuidado de Enfermagem.
II – OBJETIVOS GERAIS
Conhecer as características e as necessidades da mulher, da gestante, da
puérpera e do recém-nascido no processo saúde-doença.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aprender a anatomia e a fisiologia do aparelho reprodutor feminino.
• Compreender as adaptações anatômicas e fisiológicas que ocorrem no
organismo da mulher no transcorrer da gestação.
• Conhecer a assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco.
• Reconhecer as técnicas propedêuticas para avaliação da mulher, da gestante e
do recém-nascido, listando os achados clínicos normais e suas alterações.
• Reconhecer os processos fisiológicos do trabalho de parto e parto normal e a
assistência de enfermagem em cada período.
• Identificar as principais intercorrências clínicas durante o ciclo gravídicopuerperal.
• Descrever a assistência de enfermagem ao recém-nascido.
• Discorrer sobre o processo fisiopatológico das doenças prevalentes na mulher.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Teórica
Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino.
Aula Prática / Laboratorial
Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino.
Aula 2: Teórica

Ciclo menstrual. Fecundação, desenvolvimento fetal e anexos gestacionais.
Aula Prática / Laboratorial
Ciclo menstrual. Fecundação, desenvolvimento fetal e anexos gestacionais.
Aula 3: Teórica
Modificações fisiológicas do organismo materno durante a gravidez.
Condutas nas queixas e desconfortos mais freqüentes na gestação normal.
Aula Prática / Laboratorial
Princípios e diretrizes para a atenção obstétrica e neonatal.
Aula 4: Teórica
Assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco.
Diagnóstico gestacional, agendamento de consultas, cálculo de datas.
Aula Prática / Laboratorial
Cálculo de DPP e IG
Aula 5: Teórica
Sistematização da assistência de enfermagem no pré-natal de baixo risco.
Consulta de pré-natal, semiologia obstétrica e vacinação.
Aula Prática / Laboratorial
Exame físico obstétrico
Aula 6: Teórica
Períodos clínicos e mecânicos do trabalho de parto e parto normal.
Aula Prática / Laboratorial
Períodos clínicos e mecânicos do trabalho de parto e parto normal.
Aula 7: Teórica
Assistência de enfermagem no trabalho de parto e parto normal.
Aula Prática / Laboratorial
Anatomia obstétrica. Estática fetal: atitude, situação e apresentação.
Aula 8: Teórica
Assistência de enfermagem no período puerperal.
Aula Prática / Laboratorial
Exame físico puerperal.
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Aula 9: Teórica
Assistência de enfermagem ao recém-nascido nas primeiras horas de vida.
Aula Prática / Laboratorial
Cuidados de enfermagem ao RN imediatamente após o nascimento.

Aula 10: Teórica
Aleitamento materno
Aula Prática / Laboratorial
Exame físico do recém-nascido.
Aula 11: Teórica
Principais intercorrências clínicas durante o ciclo gravídico-puerperal.
Aula Prática / Laboratorial
Intervenções nas intercorrências mamárias, manutenção da lactação e
relactação.
Aula 12: Teórica
SAE na gestação de alto risco.
Aula Prática / Laboratorial
Fatores de risco reprodutivo.
Aula 13: Teórica
SAE nas principais afecções ginecológicas.
Aula Prática / Laboratorial
Semiologia ginecológica e coleta de colpocitologia oncótica.
Aula 14: Teórica
Assistência de enfermagem à mulher na terceira idade. Climatério e
menopausa.
Aula Prática / Laboratorial
Interpretação de exames laboratoriais.
Aula 15: Teórica
Assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto risco.
Aula Prática / Laboratorial
Assistência de enfermagem ao recém-nascido de alto risco.
NP2
Prova Substitutiva
Exame
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
Simulação prática no laboratório de Enfermagem.

Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon. Enfermagem e
saúde da mulher. Barueri: Manole, 2013. (Minha Biblioteca)
LARA, Sonia Regina de; CESAR, Mônica Bimbatti (coords.). Enfermagem em
obstetrícia e ginecologia. Barueri: Manole, 2017. (Minha Biblioteca)
RICCI, Susan Scott. Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção integral à saúde da
mulher:
princípios
e
diretrizes.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf .
(online)
BRASIL. Ministério Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à
mulher.
Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2001.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf . (online)
FREDDI, Wanda E. S.; MARTINS, Heloisa A. L.. GUIAS DE ESTUDO DE
ENFERMAGEM GINECOLÓGICA. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 6,
n. 1-2, p. 129-164,
set.
1972 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062341972000100129&lng=pt&nrm=iso>. (online)
LASMAR, Ricardo Bassil. Tratado de Ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2017.(Minha Biblioteca)
MONTENEGRO, C. A. B., REZENDE FILHO, J de. Rezende: obstetrícia
fundamental. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.(Minha
Biblioteca)

ORSHAN, Susan A. Enfermagem na Saúde das Mulheres, das Mães e dos
Recém-Nascidos: O Cuidado ao Longo da Vida. Porto Alegre: ArtMed, 2015.
(Minha Biblioteca)
SMELTZER, Suzanne C. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 4 vols. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (Minha Biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6° semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Atenção à Saúde da Pessoa/Família em Situação de Risco
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
Capacitação do aluno para assistência ao paciente grave nos diferentes
setores onde esses estão internados, fazendo-o compreender a complexidade
do atendimento a essas pessoas e a necessidade do aperfeiçoamento técnico
científico para a obtenção de uma assistência qualificada.
II - OBJETIVOS GERAIS
• Caracterizar a assistência de enfermagem em situações de risco;
• Embasar teoricamente o aluno para prestar assistência de enfermagem integral
ao paciente crítico e à sua família.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer as diversas afecções que levam à internação na UTI e ao
atendimento no Pronto Socorro;
• Capacitar o aluno para planejar a assistência ao paciente crítico e à sua
família;
• Ampliar o senso crítico do cuidar do binômio paciente-família em situações
críticas.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: História e organização de Unidades Críticas: UTI e Pronto Socorro
Cirúrgico.
AULA 2: Processo de enfermagem nas diferentes unidades críticas: UTI, e
Pronto Socorro.
AULA 3: Assistência à família de pessoas internadas em UTI e Pronto Socorro.
AULA 4: Assistência de enfermagem nas afecções respiratórias: insuficiência
respiratória aguda e ventilação mecânica.

AULA 5: Assistência de enfermagem nas afecções cardiológicas: Síndromes
coronarianas agudas, arritmias, parada cardiorrespiratória, choque.
AULA 6: Assistência de enfermagem nas afecções do trato geniturinário:
insuficiência renal aguda e crônica, métodos dialíticos, equilíbrio hidroeletrolítico.
AULA 7: Equilíbrio ácido-base.
AULA 8: Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado.
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AULAS 9 e 10: Assistência de enfermagem nas afecções neurológicas:
acidente vascular encefálico, trauma crânio-encefálico, hipertensão craniana.
AULA 11: Morte encefálica e doação de órgãos.
AULA 12: Assistência de enfermagem às pessoas portadoras de afecções do
sistema gastrointestinal: hemorragias digestivas, pancreatite, peritonite.
AULA 13: Assistência de enfermagem às pessoas portadoras de afecções do
sistema endócrino: cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar não cetótica,
diabetes insípidus.
AULA 14: Assistência de enfermagem às pessoas portadoras de afecções do
sistema hematológico: anemia, leucemia e reação transfusional.
AULA 15: Índices de gravidade em unidades críticas: UTI e Pronto Socorro.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIAS DE ENSINO
• Aulas expositivas
• Leitura prévia de textos para discussão em sala
• Apresentação de seminários
• Pesquisa dos alunos em banco de dados de artigos científicos e posterior
discussão em sala
VI - AVALIAÇÃO
Provas regimentais, estudos de caso, apresentação de seminários e trabalhos
em grupo.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOMES AM. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3 ed. São Paulo:
EPU, 2008.
PADILHA, Katia Grillo; VATTIMO, Maria de Fernandes; SILVA, Sandra da;
KIMURA, Miako. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. Barueri:
Manole, 2014. (Minha Biblioteca)

PEDREIRA, Larissa Chaves; PRASERES, Beatriz Ribeiro. Cuidados Críticos
em Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. (Minha Biblioteca)

VIII- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITTAR, Daniela Borges; PEREIRA, Lílian Varanda; LEMOS, Rejane Cussi
Assunção. Sistematização da assistência de enfermagem ao paciente crítico:
proposta de instrumento de coleta de dados. Texto contexto - enferm.,
Florianópolis , v. 15, n. 4, p. 617-628, dez. 2006 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072006000400010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
CHULAY, Marianne; BURNS, Suzanne M. Fundamentos de Enfermagem em
Cuidados Críticos da AACN. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Minha Biblioteca)
CHULAY, Marianne; BURNS, Suzanne M. Manual de Elementos Essenciais de
Enfermagem em Cuidados Críticos da AACN. Porto Alegre: AMGH, 2011.
(Minha Biblioteca)
INABA, Luciana Cintra; SILVA, Maria Júlia Paes da; TELLES, Sandra Cristina
Ribeiro. Paciente crítico e comunicação: visão de familiares sobre sua
adequação pela equipe de enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo ,
v. 39, n. 4, p. 423-429,
dez.
2005 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342005000400008&lng=pt&nrm=iso>. (online)
LIMA, Adriana Braitt; SANTA ROSA, Darci de Oliveira. O sentido de vida do
familiar do paciente crítico. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 42, n. 3, p.
547-553,
set.
2008
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342008000300019&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MORTON, Patricia Gonce; FONTAINE, Dorrie. K. Cuidados críticos de
enfermagem: uma abordagem holística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. (Minha Biblioteca)
NORONHA, Dulce Cristina Unti et al . Implicações éticas na assistência de
enfermagem do paciente crítico. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 38, n. 3-4, p.
349-354,
dez.
1985
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671985000400015&lng=pt&nrm=iso>. (online)
PORTO, C. C. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 2ex
(Minha Biblioteca)
POTT, Franciele Soares et al . Medidas de conforto e comunicação nas ações
de cuidado de enfermagem ao paciente crítico. Rev. bras. enferm., Brasília , v.
66, n. 2, p. 174-179,
abr.
2013 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672013000200004&lng=pt&nrm=iso> (online)

SOUZA, Regina Cláudia Silva et al . Conhecimento da equipe de enfermagem
sobre avaliação comportamental de dor em paciente crítico. Rev. Gaúcha
Enferm., Porto Alegre , v. 34, n. 3, p. 55-63, set. 2013 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472013000300007&lng=pt&nrm=iso>. (online)
VERSA, Gelena Lucinéia Gomes da Silva et al . Influência do dimensionamento
da equipe de enfermagem na qualidade do cuidado ao paciente crítico. Texto
contexto - enferm., Florianópolis , v. 20, n. 4, p. 796-802, dez. 2011 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072011000400020&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador

do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em
grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Enfermagem Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS DEMAIS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS DO SEMESTRE.

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS DEMAIS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES DO
SEMESTRE.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por
meio da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os
instrumentos necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa
científica, apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as
bases necessárias para a compreensão dos fundamentos da metodologia
científica.
II - OBJETIVOS GERAIS
Desenvolver as habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar
o conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa
bibliográfica até à redação de um trabalho.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Detalhar as etapas para elaboração de um projeto de pesquisa. Mostrar as
diversas técnicas de pesquisa. Estabelecer procedimentos para coleta,
apresentação, tratamento e interpretação de dados. Mostrar as etapas para
elaboração e divulgação de um relatório de pesquisa.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Recepção aos alunos
Objetivos da disciplina, conteúdo, bibliografia, sistemática de avaliação, regras
de conduta etc.
2. A pesquisa como produção de conhecimento
Ciência e tecnologia
3. A pesquisa como produção de conhecimento
Pesquisa e desenvolvimento

4. Noções gerais
Conceitos e etapas do projeto de pesquisa.
5. Tipos de pesquisa
Estudos de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa
exploratória, pesquisa correlacional.
6. Estudos prospectivos e retrospectivos, experimentais, de grupo, de
sujeito único e estudos comparativos.
Pesquisa quantitativa e qualitativa
7. Estrutura do trabalho de pesquisa
Escolha do tema de pesquisa. Justificativa.
8. Delimitações do assunto de pesquisa
Objetivos gerais e objetivos específicos. Materiais e métodos.
9. Coleta dos dados
Amostragem, coleta de dados em campo, pesquisa bibliográfica e documental
10. Apresentação dos dados
Gráficos, tabelas e figuras.
11. Análise dos dados
Tratamento estatístico. A discussão sobre os dados apresentados.
12. Interpretação dos dados.
Avaliação qualitativa e quantitativa. Apresentação dos resultados e conclusões.
13. O relatório da pesquisa.
Seções do relatório da pesquisa.
14. A divulgação da pesquisa.
Comunicação científica oral e escrita.
15. A divulgação da pesquisa.

Normas de citações e referências bibliográficas
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de:
• Aulas interativas via Internet (SEI – Sistema de Ensino Interativo ou pelo
SEPI – Sistema de Ensino Presencial Interativo).
•

Leitura dos conteúdos apresentados na disciplina on-line.

VI - AVALIAÇÃO
•

No tocante à avaliação, serão respeitados os critérios definidos pela IES.

• O aluno deverá estar presente nos locais de realização da prova com, pelo
menos, meia hora de antecedência, munido da carteira de identidade.
• A média final de cada semestre será o resultado de soma e divisão com os
respectivos pesos das avaliações parciais, seguindo regimento institucional de
aprovação.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha
Biblioteca)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragem e técnica de pesquisa,
elaboração e analise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2013. (Minha
Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Claudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Peasron, 2014.
(Biblioteca virtual
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. São Paulo, SP: Pearson Prentice
Hall, 2012. (Biblioteca virtual

DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes.
São Paulo: Difusão, 2013. (Biblioteca virtual
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ArtMed,
2015. (Biblioteca virtual)
MASCARENHAS, Sidnei A. Metodologia científica. São Paulo: Peasrn, 2016.
(Biblioteca virtual)
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl T. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem: avaliação de evidências para a prática da Enfermagem. Porto
Alegre: ArtMed, 2015. (Minha biblioteca)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6
TURNO: diurno e noturno
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I – EMENTA
A disciplina de Políticas de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente
estuda e discute os programas nacionais do Ministério da Saúde voltados para
a assistência a criança e ao adolescente, além das leis nacionais que os
protegem enquanto indivíduos.
II – OBJETIVOS GERAIS
• Conhecer e utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os
Programas de atenção à saúde da criança e do adolescente estabelecidos pelo
Ministério da Saúde para o planejamento e implementação das ações de
enfermagem direcionados esta população.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer a realidade brasileira quanto à morbimortalidade da população
infantil e adolescente.
• Compreender e identificar o Estatuto da Criança e do Adolescente como um
instrumento para a proteção da população infantil e adolescente, dentro da
assistência de enfermagem.
• Conhecer os programas do Ministério da Saúde voltados para a atenção à
criança e ao adolescente.
• Compreender a relação entre os programas nacionais voltados para a
criança e o adolescente e o perfil epidemiológico desta população,
implementando a assistência de enfermagem.
• Identificar e compreender as ações de enfermagem para a promoção da
saúde da criança e do adolescente nos diversos locais de prestação de serviço,
como creche, escola, unidades de saúde, instituições de acolhimento.
• Conhecer o papel do Conselho Tutelar e a relação com as ações de
enfermagem.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1: Panorama atual da infância e da adolescência no Brasil – situação da
infância e adolescência brasileira, indicadores demográficos, socioeconômicos
e morbimortalidade destacando os principais problemas de saúde por faixa
etária. Comitê de prevenção do óbito.
Aula 2: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Conselho Tutelar –
descrever conceito, objetivo, aplicabilidade, ações específicas e a atuação do
enfermeiro.
Aula 3: Consulta de Enfermagem em Puericultura e Consulta de Enfermagem
ao Adolescente – Acompanhamento da Criança e do Adolescente.
Aula 4: A criança e o adolescente na Escola – Programa Saúde na Escola e a
atuação do profissional enfermeiro.
Aula 5: A criança e o adolescente institucionalizados – conceitos, objetivos, as
diferentes instituições (orfanatos, Fundação Casa, Abrigos, Casa de
Acolhimento)
Aula 6: Iniciativas e Projetos de Atenção à criança e incentivo ao Aleitamento
materno – Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Projeto Carteiro Amigo e
Empresa Amiga da Criança.
Aula 7: Programa Nacional de Imunização (PNI) – conceito de vacina, objetivo,
história da vacina, imunidade ativa e passiva.
Aula 8: Programa Nacional de Imunização (PNI) cuidados necessários para a
vacina segundo as recomendações da Rede de Frio.
NP1
Aula 9: Programa Nacional de Imunização (PNI) – calendário vacional
nacional, estadual e municipal.
Aula 10: Programa Nacional de Triagem Neonatal – Exame do Pezinho –
conceito, objetivo, doenças diagnosticadas, técnica para coleta.
Aula 11: Programa Nacional de Triagem Neonatal – Exame do Pezinho –
cuidados e fluxo do material coletado, importância do resultado. Atuação do
profissional enfermeiro neste programa.
Aula 12: Prevenção de Acidentes na infância e na adolescência
Aula 13: Impacto da violência na saúde da criança e do adolescente – conceito
e classificação da violência; conseqüências, políticas de enfrentamento; ficha
de notificação de violência. A atuação do Enfermeiro diante deste problema.
Aula 14: AIDPI - Assistência Integral das Doenças Prevalentes na Infância.
Aula 15: AIDPI - Assistência Integral das Doenças Prevalentes na Infância.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA

EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
• Aulas expositivas
• Leitura prévia de textos para discussão em sala de aula
• Pesquisa dos alunos em banco de dados e posterior discussão em sala
• Trabalhos de Pesquisa e Seminários
VI – AVALIAÇÃO
Provas regimentais, apresentação de seminários e participação nas discussões
e leituras programadas.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FIGUEIREDO NMA de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do
Sul: Yendis, 2008.
SILVA,Rebeca de Souza e. Política nacional de saúde pública: a trindade
desvelada: economia - saúde - população. Rio de Janeiro: Revan, 2012.
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde: componentes,
diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014.(Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSIS, Daniel Adolpho Daltin; SILVA, Alyne Alvarez; TORRES, Ticiana.
Políticas de saúde mental, álcool e outras drogas e de criança e adolescente
no Legislativo. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 41, n. 112, p. 255-272, mar.
2017
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042017000100255&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BLANK, Danilo et al . Produção brasileira de conhecimento no campo da saúde
da criança e do adolescente. J. Pediatr. (Rio J.), Porto Alegre , v. 82, n. 2, p.
97-102,
abr.
2006
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002175572006000200004&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda de compromissos para à saúde integral
da criança e a redução da mortalidade infantil. Ministério da Saúde, Secretaria
de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/agenda_compro_crianca.pdf
.
(online)

SILVA, Clarissa Bohrer da et al . Atenção à saúde de criança e adolescente
com HIV: comparação entre serviços. Rev. Bras. Enferm., Brasília , v. 69, n. 3,
p.
522-531,
jun.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672016000300522&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente.
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 horas (2 aulas teóricas e 3 aulas práticas
1/20)
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas
I – EMENTA
A disciplina Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente fundamenta o processo de formação profissional por
oferecer embasamento prático para a implementação dos cuidados de
enfermagem na assistência a mulher e ao recém-nascido, a criança, ao
adolescente e sua família nos diversos contextos de atuação do enfermeiro.
II – OBJETIVOS GERAIS
Executar o cuidado colaborativo junto à mulher e o recém-nascido, a criança,
adolescente e família nos diferentes cenários de atuação do enfermeiro,
norteado pela interação entre a mulher, a família e os profissionais da saúde,
adotando o processo de enfermagem como metodologia de trabalho.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Estabelecer relacionamento de confiança com a mulher, com a criança,
adolescente e família durante sua atuação junto aos mesmos;
• Identificar demandas da mulher e do recém-nascido de competência do
enfermeiro, desenvolvendo e avaliando o planejamento de enfermagem;
• Refinar o pensamento crítico e habilidades para tomada de decisões em
situações que envolvem a mulher e o recém-nascido, a criança e família no
processo saúde-doença;
• Avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente;
• Identificar demandas da criança, do adolescente, e da família de
competência do enfermeiro, desenvolvendo e avaliando o planejamento de
enfermagem;
• Identificar os programas nacionais do Ministério da Saúde nos locais de
atuação.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1:

TEÓRICA: Avaliar em que estágio do ciclo vital se encontra a mulher atendida
nos diferentes campos de atuação da Enfermagem; Execução das Etapas do
Processo de Enfermagem por meio de estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 2:
TEÓRICA: Avaliar o crescimento em desenvolvimento infantil utilizando o
gráfico pôndero-estatural e o teste de Denver; Execução das Etapas do
Processo de Enfermagem por meio de estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 3:
TEÓRICA: Utilizar o genograma e ecomapa no processo investigatório junto à
família; Execução das Etapas do Processo de Enfermagem por meio de
estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 4:
TEÓRICA: Planejar e executar a assistência integral de enfermagem à mulher
e ao recém-nascido, à criança, adolescente e família no contexto de sua
vivência; Execução das Etapas do Processo de Enfermagem por meio de
estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 5:
TEÓRICA: Utilizar recursos terapêuticos com a mulher e a família, à criança,
adolescente e família favorecendo a transposição de momentos difíceis;

Execução das Etapas do Processo de Enfermagem por meio de estudos de
caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 6:
TEÓRICA: Avaliar e assistir a mulher e o recém-nascido, a criança e
adolescente na vivência de processos álgicos, utilizando escalas de dor e
conseguindo demonstrar conhecimentos sobre a analgesia em uso, intervindo
sempre que necessário; Execução das Etapas do Processo de Enfermagem
por meio de estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 7:
TEÓRICA: Manter bom processo interacional com a mulher, a família, a criança
e adolescente e os profissionais do campo de estágio; Execução das Etapas do
Processo de Enfermagem por meio de estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
AULA 8:
TEÓRICA: Execução das Etapas do Processo de Enfermagem por meio de
estudos de caso em sala de aula.
PRÁTICA: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
NP1
AULAS 9 a 15:

TEÓRICAS: Utilizar recursos legais e sociais para atender as necessidades da
mulher, do recém-nascido da criança, adolescente e família. Realizar ações
educativas junto à mulher, a família, a criança e ao adolescente.
PRÁTICAS: Simulação prática em laboratório de Enfermagem, Visitas técnicas
em Unidades Básicas de Saúde, Hospitalares e/ou Ambulatoriais; Instituições
de Ensino, ONGs, Instituições de longa permanência, Atendimento nas Clínicas
de Enfermagem da IES realizando assistência e promovendo ações educativas
em saúde junto a mulher, criança e adolescente.
NP2
PROVA SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIAS DE AULAS
Realização de estudos de caso em sala de aula
Leitura programada de textos e discussão
Realização de ações educativas em Instituições de Ensino, ONGs, creches,
entre outros
Simulação prática em laboratório de Enfermagem
Prática na Clínica de Enfermagem e em Instituições de Saúde e de Ensino
VI – AVALIAÇÃO
A avaliação está pautada em quatro atividades: Atividades Desenvolvidas no
Laboratório, na Clínica em Instituições de Saúde e de Ensino: nesse item serão
avaliados os conteúdos: Conceitual, Procedimental e Atitudinal e Avaliações
teórico-práticas.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOWDEN, Vicky R. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon. Enfermagem e
saúde da mulher. Barueri: Manole, 2013. (Minha Biblioteca
RICCI, Susan Scott. Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Fabiane de Amorin; SABATÉS, Ana Llonch. Enfermagem pediátrica:
a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri, SP: Manole, 2008.
(Minha Biblioteca)

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual para utilização da caderneta de saúde da
criança. 5ª edição. Brasília: Editora MS, 2008. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual%200902.pdf . (online)
DURAND, Michelle Kuntz; HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schülter Buss.
Promoção da autonomia da mulher na consulta de enfermagem em saúde da
família. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo , v. 47, n. 2, p. 288-295, abr. 2013
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342013000200003&lng=pt&nrm=iso>. (online)
HIGA, Rosângela et al . Atendimento à mulher vítima de violência sexual:
protocolo de assistência de Enfermagem. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo ,
v. 42, n. 2, p. 377-382,
jun.
2008 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008062342008000200023&lng=pt&nrm=iso>. (online)
LARA, Sonia Regina de; CESAR, Mônica Bimbatti (coords.). Enfermagem em
obstetrícia e ginecologia. Barueri: Manole, 2017.
MORAIS, Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos; MONTEIRO, Claudete Ferreira
de Sousa; ROCHA, Silvana Santiago da. O cuidar em enfermagem à mulher
vítima de violência sexual. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 19, n. 1,
p.
155-160,
mar.
2010
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072010000100018&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MORTON, Patricia Gonce; FONTAINE, Dorrie. K. Cuidados críticos de
enfermagem: uma abordagem holística. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.(Minha Biblioteca)
ORSHAN, Susan A. Enfermagem na Saúde das Mulheres, das Mães e dos
Recém-Nascidos: O Cuidado ao Longo da Vida. Porto Alegre: ArtMed, 2015.
(Minha Biblioteca)
RODRIGUES Y.T., RODRIGUES P.P.D. Semiologia Pediátrica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos et al . Saúde da mulher e do recémnascido: produção de conhecimento na graduação em enfermagem. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 13, n. 2, p. 313-318, jun. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452009000200011&lng=pt&nrm=iso>. (online)
STEELE, Cynthia D. Cuidados na Demência em Enfermagem. Porto Alegre:
AMGH, 2011. (Minha Biblioteca)
VIEIRA, Ana Luiza Stiebler; GRIBEL, Else Barholdy. Atuação da equipe de
enfermagem nos programas de assistência integral à saúde da criança e da

mulher. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 40, n. 1, p. 07-13, mar. 1987 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671987000100002&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 6
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Criança e
Adolescente
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas (2 aulas teóricas e 2 aulas práticas
1/20)
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
I – EMENTA
A disciplina oferece embasamento teórico e prático para a avaliação clínica da
criança e do adolescente, destacando as especificidades de cada faixa etária.
II – OBJETIVO GERAL
Conhecer as características e necessidades nos processos de crescimento e
desenvolvimento e de saúde-doença na criança e no adolescente.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conhecer os fundamentos de crescimento e desenvolvimento da criança e
do adolescente através dos estágios de desenvolvimento e padrões de
crescimento e desenvolvimento.
• Conhecer o crescimento biológico e o desenvolvimento físico da criança e
do adolescente através da identificação das proporções externas, dos
determinantes biológicos do crescimento, do crescimento e da maturação
esqueléticas, das maturações neurológicas e teciduais e das tendências gerais
no ganho de peso e altura durante a infância.
• Identificar os principais desenvolvimentos
cognitivos e sociais da criança.

biológicos,

psicossociais,

• Identificar o gráfico pondero-estatural como recurso de avaliação do
crescimento da criança e do adolescente.
• Conhecer as alterações fisiológicas da criança e do adolescente
(metabolismo, temperatura sono e repouso).
• Conhecer o desenvolvimento da personalidade e função mental na infância.
• Conhecer métodos de comunicação e avaliação da criança: tipos de
comunicação, diretrizes para a comunicação e entrevista, técnicas de
comunicação, levantamento da história de saúde.
• Conhecer importância da nutrição da criança, adequada as fases de
desenvolvimento e a seleção, preparação e introdução dos alimentos sólidos.

• Conhecer as etapas do exame físico da criança: verificações fisiológicas e
exame físico da criança.
• Listar achados clínicos na criança e adolescente diferenciando do adulto
utilizando as propedêuticas do exame físico.
• Relacionar os achados da avaliação da criança com as possíveis alterações
prevalentes na infância e adolescência;
• Identificar recursos diagnósticos que auxiliam na avaliação clínica da criança
e adolescente nas situações de doenças prevalentes na infância e
adolescência.
• Identificar evidências que indiquem situações de risco ou maus tratos na
infância.
• Identificar a utilização do brinquedo, desenhos e avaliação de
comportamentos como estratégias investigação de enfermagem junto à
criança, compreendendo as narrativas e o brinquedo como importantes
recursos de investigação.
• Conhecer as principais doenças prevalentes na infância e correlacioná-las
as ações de enfermagem.
• Conhecer as principais técnicas de enfermagem envolvendo a assistência à
criança.
• Realizar cálculos para administração de fármacos à criança e as
peculiaridades.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aula 1:
Teórica
Desenvolvimento e crescimento da criança: Fundamentos de crescimento e
desenvolvimento: estágios de desenvolvimento; padrões de crescimento e
desenvolvimento.
Prática
Apresentação da disciplina, orientações sobre as divisões dos grupos,
orientações sobre as normas do laboratório; Entrega de cronograma das aulas
e das referências bibliográficas.
Aula 2:
Teórica
Desenvolvimento e crescimento da criança: Crescimento biológico e o
desenvolvimento físico da criança: identificação das proporções externas,
determinantes biológicos do crescimento; crescimento e maturação
esqueléticos.
Prática

Gráfico de Avaliação do crescimento: conceitos e interpretação; Exercícios
para avaliação de gráficos: interpretação e condutas do enfermeiro.
Aula 3:
Teórica
Testes neurológicos do recém-nascido (Preensão, Babinski, Marcha, Sucção,
Procura); Capurro e Ballard- interpretação.
Prática
Gráfico de Avaliação do crescimento: conceitos e interpretação; Exercícios
para avaliação de gráficos: interpretação e condutas do enfermeiro.
Aula 4:
Teórica
Crescimento biológico e o desenvolvimento físico da criança: maturações
neurológicas e teciduais; tendências gerais no ganho de peso e altura durante
a infância; principais desenvolvimentos biológicos, psicossociais, cognitivos e
sociais da criança.
Prática
Diluição e re-diluição - medicamentos utilizados em crianças;
Exercícios práticos de administração de drogas de acordo com as principais
vias de administração: VO, IV, IM, SC, VR e VO, IO.
Aula 5:
Teórica
Crescimento biológico e o desenvolvimento físico da criança: Adolescência;
principais alterações fisiológicas e comportamentais e a atuação da
enfermagem.
Prática
Intervenções de Enfermagem
Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
- manejos com medicações e as principais vias de administração: VO, IV, IM,
SC, VR e VO, IO;
- punção venosa – principais tipos de cateteres intravenosos e materiais
envolvidos no processo (buretas, seringas, equipos de microgotas, bombas de
infusão, extensores, fixação de cateteres e talas de contenção)
Aula 6:
Teórica
O enfermeiro e a comunicação com a criança e a família: Entrevistas;
Estratégias de abordagem, comunicação e relacionamento interpessoal;
Proposta de modelos de instrumentos para coleta de dados da criança;
Avaliação da capacitação e apoio da família à criança; Brinquedo terapêutico e
desenho diretivo.
Prática

Instrumentos para a coleta de dados durante a entrevista com a família e a
criança - recursos de sucesso.
Aula 7:
Teórica
Propedêuticas do Exame Físico da Criança e do Adolescente: Verificações
fisiológicas (pressão arterial, freqüência cardíaca, freqüência respiratória, e
temperatura); Técnicas de medidas de crescimento (comprimento e altura,
peso, perímetro cefálico).
Prática
Exame Físico da Criança: verificações fisiológicas (pressão arterial, freqüência
cardíaca, freqüência respiratória e temperatura- axilar, retal, oral e timpânica.
Aula 8:
Teórica
Propedêuticas do Exame Físico da Criança e do Adolescente: Propedêuticas
do Exame Físico da Criança e do Adolescente: cabeça, pescoço e tórax;
Propedêuticas do Exame Físico da Criança e do Adolescente: abdome,
genitália; Propedêuticas do Exame Físico da Criança e do Adolescente: dorso e
membros e Avaliação neurológica.
Prática
Exame Físico da Criança: RN, lactente infante, pré-escolar, escolar e
adolescente.
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Aula 9:
Teórica
A criança, a enfermagem e os manejos da dor: Conceito e interpretação;
Apresentações das escalas de dor usadas em crianças de acordo com a
finalidade e faixa etária; Sedação e analgesia em crianças: finalidade e
barreiras de enfrentamento.
Prática
Escalas de dor em pediatria: exercícios com as diferentes escalas, de acordo
com a faixa etária da criança.
Aula 10:
Teórica
A nutrição da criança: Nutrição adequada na infância e as repercussões no
crescimento e desenvolvimento; Seleção, preparação e introdução dos
alimentos sólidos no primeiro ano de vida.
Prática
Intervenções de Enfermagem- Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
cateteres orais e nanais: gástricos, enterais/gastrostomias; colocação de
coletor de urina pediátrico (menino e menina).
Aula 11:

Teórica
O Processo saúde-doença na infância: Assistência de enfermagem á criança
com problemas respiratórios (IVAS).
Prática
Intervenções de Enfermagem: Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
Oxigenoterapia em crianças: cateter nasal, inalações, fixação de tubo
orotraqueal e traqueostomias; Manejo com a criança em: oxitenda, máscara
facial com nebulização contínua (aquecida e não aquecida) e CPAP nasal.
Aula 12:
Teórica
O Processo saúde-doença na infância: Assistência de enfermagem em
crianças com diarréia e desidratação.
Prática
Intervenções de Enfermagem: Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
Oxigenoterapia em crianças: cateter nasal, inalações, fixação de tubo
orotraqueal e traqueostomias; Manejo com a criança em: oxitenda, máscara
facial com nebulização contínua (aquecida e não aquecida) e CPAP nasal.
Aula 13:
Teórica
O Processo saúde-doença na infância: As principais doenças exantemáticas na
infância e a assistência de enfermagem; A criança com síndrome e a atuação
da enfermagem; A criança com leucemia e a atuação da enfermagem.
Prática
Intervenções de Enfermagem: Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
Oxigenoterapia em crianças: cateter nasal, inalações, fixação de tubo
orotraqueal e traqueostomias; Manejo com a criança em: oxitenda, máscara
facial com nebulização contínua (aquecida e não aquecida) e CPAP nasal.
Aula 14:
Teórica
O Processo saúde-doença na infância: A criança com HIV e a atuação da
enfermagem; A criança vítima de maus tratos e a atuação da enfermagem.
Prática
Intervenções de Enfermagem: Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
Oxigenoterapia em crianças: cateter nasal, inalações, fixação de tubo
orotraqueal e traqueostomias; Manejo com a criança em: oxitenda, máscara
facial com nebulização contínua (aquecida e não aquecida) e CPAP nasal.
Aula 15:
Teórica
O Processo saúde-doença na infância: A criança vítima de acidentes e a
atuação da enfermagem; Anemias na infância e atuação da enfermagem.
Prática

Intervenções de Enfermagem: Revisão de técnicas diferenciadas à criança:
Oxigenoterapia em crianças: cateter nasal, inalações, fixação de tubo
orotraqueal e traqueostomias; Manejo com a criança em: oxitenda, máscara
facial com nebulização contínua (aquecida e não aquecida) e CPAP nasal.
NP2
AVALIAÇÃO SUSBTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
• Aulas expositivas e dialogadas ilustradas com recursos audiovisuais;
• Desenvolvimento de atividades como leitura prévia de textos para discussão
em sala.
• Pesquisa dos alunos em banco de dados de artigos científicos e posterior
discussão em sala
• Trabalhos grupais com a apresentação de seminários.
• Simulação prática em laboratório de Enfermagem.
VI – AVALIAÇÃO
• Provas regimentais em sala de aula.
• Apresentação de seminários na sala de aula.
• Participação nas simulações práticas em laboratório de Enfermagem.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Fabiane de Amorin; SABATÉS, Ana Llonch. Enfermagem pediátrica:
a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri, SP: Manole, 2008.
(Minha Biblioteca)
KYLE, Terri. Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. (Minha Biblioteca)
RODRIGUES Y.T., RODRIGUES P.P.D. Semiologia Pediátrica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. (Minha Biblioteca)
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOWDEN, Vicky R. Procedimentos de enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. (Minha Biblioteca)
CABRAL, Patrícia Fernanda de Almeida et al . Percepção da criança e do
adolescente em estar dependente de tecnologia: aspectos fundamentais para o
cuidado de enfermagem. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 22, n. 2,
p.
343-351,
jun.
2013
.
Disponível
em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072013000200010&lng=pt&nrm=iso>. (online)
CAMPOS JR., Diodécio. Tratado de pediatria. 2 Vols. Barueri: Manole, 2017.
(Biblioteca virtual)
CARMO, Dilce Rejane Peres do et al . Adolescente que cumpre medida
socioeducativa: modos de ser no cotidiano e possibilidades para enfermagem.
Rev. Gaúcha Enferm. (Online), Porto Alegre , v. 32, n. 3, p. 472-478,
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198314472011000300006&lng=pt&nrm=iso>. (online)
RALPH, Sheila Sparks, TAYLOR, Cynthia M. Manual de Diagnóstico de
Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.(Minha Biblioteca)
SILVA, Clarissa Bohrer da et al . Atenção à saúde de criança e adolescente
com HIV: comparação entre serviços. Rev. Bras. Enferm., Brasília , v. 69, n. 3,
p.
522-531,
jun.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672016000300522&lng=pt&nrm=iso>. (online)
ZAGONEL, Ivete Palmira Sanson; NEVES, Eloita Pereira. O ser adolescente
gestante em transição: um enfoque de cuidar-pesquisar sob a ótica da
enfermagem. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 55, n. 4, p. 408-413, ago. 2002
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672002000400008&lng=pt&nrm=iso>. (online)

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador
do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em

grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7º semestre
DISCIPLINA: Auditoria e gestão de qualidade nas instituiçoes de saúde
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
A disciplina Auditoria em Enfermagem capacita e prepara futuros profissionais
para atuação em posições-chave na gestão de planos de saúde, exercendo
visão estratégica e ampla do contexto saúde e práticas comerciais em vistas ao
desenvolvimento das políticas públicas e suplementar contemporânea. Prepara
o aluno a desempenhar negociações de alto nível com empresas de planos de
saúde.
II – OBJETIVO GERAL
Desenvolver a formação técnica em bases ao sistema de modernas técnicas
de gestão em empresas de saúde suplementar, capacitando profissionais para
lidar com soluções adequadas para melhoria da produtividade, do ambiente
corporativo e das ferramentas de gestão necessárias ao fortalecimento do
desempenho empresarial.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar visão sistêmica do Marco regulatório do mercado de saúde
suplementar, aspectos legais dos Planos de Saúde, Negociação em Saúde e
formação de rede de prestadores - a formação do Setor de Saúde Suplementar
e implicações no processo negocial. Estrutura e planejamento das
negociações. Definição de Foco Negocial, Pessoa versus Problema; Interesses
exclusivos versus Posicionamentos institucionais; Critérios Técnicos versus
Subjetivismos; Construção de Alternativas versus Agregação de valor
exclusivo. Desenvolver conceito de auditoria em saúde.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação da disciplina, conceitos de Ética e Auditoria, conceito de
Hospital, Legislação em Saúde, código de ética médica, princípios relativos à
pessoa do Auditor.
2. Modelos de assistência a Saúde: resgate histórico (SUS/Saúde suplementar
do Brasil), Promoção da Saúde, panorama atual da saúde, História da Saúde.
3. Auditoria em saúde e suas configurações: Auditoria contábil
4. Auditoria e suas configurações: gestão da Auditoria (análise de processos.
PDCA).
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5. Auditoria em saúde e suas configurações: auditoria operacional (pré–
auditoria ou auditoria prospectiva, auditoria concorrente ou pró-ativa, auditoria
de contas hospitalares ou retrospectiva). Auditoria de controle: indicadores de
saúde.
6. Auditoria baseada em evidências, auditoria informatizada, de contas
médicas, interna, externa, avaliação de estrutura, processos e resultados
7. Pacotes, padronização. Auditoria em Home care.
8. Atribuições do auditor Hospitalar: Enfermagem, Farmacêutica, Odontológica.
Relatórios de Auditoria
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O curso será desenvolvido por meio de aulas interativas, realização de
exercícios online, leitura e análise de textos.
VI - AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURMESTER, Haino. Gestão da Qualidade Hospitalar. São Paulo: Saraiva,
2013. (Minha Biblioteca)
CHRISTENSEN, Clayton M.; GROSSMAN, J H; HWANG, J. Inovação na
gestão da saúde: soluções desruptivas para reduzir custos e aumentar
qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2009.
PORTER M, TEISBERG EO. Repensando a Saúde. Estratégias para melhorar
a Qualidade e reduzir custos. Porto Alegre: Bookman: 2006 (Minha Biblioteca)

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, Maria Suêuda et al . Auditoria em enfermagem como estratégia de um
marketing profissional. Rev. bras. enferm., Brasília , v. 57, n. 4, p. 497-499,
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672004000400024&lng=pt&nrm=iso>. (online)
FRANCA, Maristela Botelho; MUNIZ, Hélder Pordeus. A gestão coletiva dos
serviços de saúde pública: uma perspectiva ergológica. Trab. educ. saúde

(Online), Rio de Janeiro , v. 9, supl. 1, p. 201-221, 2011 .
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198177462011000400010&lng=pt&nrm=iso>. (online)

Disponível em

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de. A
enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole,
2013.(Biblioteca virtual)
SETZ, Vanessa Grespan; D'INNOCENZO, Maria. Avaliação da qualidade dos
registros de enfermagem no prontuário por meio da auditoria. Acta paul.
enferm., São Paulo , v. 22, n. 3, p. 313-317, jun. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/ (online)
SILVA, Maria Verônica Sales da et al . Limites e possibilidades da auditoria em
enfermagem e seus aspectos teóricos e práticos. Rev. bras. enferm., Brasília ,
v. 65, n. 3, p. 535-538,
jun.
2012 .
Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471672012000300021&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7º semestre
DISCIPLINA: Enfermagem Integrada
CARGA HORÁRIA SEMANAL:
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:
I - EMENTA
Trabalha de forma integrada as disciplinas do curso de Enfermagem, capacita
o aluno na construção de sistemas conceituais interligados e aptos ao
desenvolvimento de respostas eficazes, integrando, a partir de então, estudos
das dimensões epistemológicas e metodológicas das práticas em Enfermagem
e Saúde; práticas de enfermagem em saúde coletiva e práticas em saúde e
enfermagem em interfaces com a pesquisa.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Exercitar o pensamento crítico-reflexivo para o uso dos conceitos e métodos
presentes no corpo de disciplinas cursadas nos semestres anteriores;
- Caracterizar os diferentes elementos que estruturam as práticas de saúde nas
dimensões individual e coletiva.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o
desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as disciplinas;
- Levar o aluno a um raciocínio clínico nas práticas de saúde nas dimensões
individual e coletiva;
- Analisar os diferentes modelos de práticas de saúde nas dimensões individual
e coletiva.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: Principais tópicos dos conteúdos programáticos das disciplinas de
saúde coletiva dos semestres anteriores.
AULA 2: Território; organização dos serviços de saúde no Brasil, o Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica de Saúde; determinação social do processo
saúde-doença: os perfis de reprodução social e os perfis de saúde-doença;
fundamentos da administração em saúde pública.
AULA 3: Casos Gerenciais abordando: prática de enfermagem em saúde
coletiva - modelos tecno-assistenciais para operacionalização do SUS;

sistemas de informação em saúde: manuseio de bancos de dados secundários
(Datasus, SINAN, SIAH, entre outros).
AULA 4: Casos Gerenciais abordando: programas públicos de controle das
doenças crônicas não transmissíveis: diabetes mellitus e hipertensão arterial.
AULA 5: Casos Gerenciais abordando: enfermagem em saúde mental e
psiquiátrica.
AULA 6: Casos Gerenciais abordando: Estratégia de Saúde da Família:
territorialização, adstrição da clientela, responsabilização, clínica ampliada.
AULA 7: Casos Gerenciais abordando: Programas de hipertensão, diabetes.
AULA 8: Casos Gerenciais abordando: A construção das políticas de atenção
à saúde da mulher no Brasil, com ênfase: na atual política de atenção à saúde
da mulher - PAISM.
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AULA 9: Casos Gerenciais abordando: a) Câncer de mama e/ou ginecológico
b) Doenças transmissíveis, hanseníase.
AULA 10: Casos Gerenciais abordando: Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e o Conselho Tutelar e a atuação do profissional enfermeiro.
AULA 11: Casos Gerenciais abordando: Consulta de Enfermagem em
Puericultura e Consulta de Enfermagem ao Adolescente – Acompanhamento
da Criança e do Adolescente.
AULA 12: Casos Gerenciais abordando: A criança e o adolescente na Escola –
Programa Saúde na Escola;
AULA 13: Casos Gerenciais abordando: Humanização da assistência –
enfoque no Humaniza SUS.
AULA 14: Casos Gerenciais abordando: Programa Nacional de Imunização
(PNI).

AULA 15: Casos Gerenciais abordando: Programa Nacional de Imunização
(PNI).
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Aulas expositivas.
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula.
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS DEMAIS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES DO
SEMESTRE.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA

UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.
VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7º semestre
DISCIPLINA: Estágio Curricular
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 480 horas-aula
I – EMENTA
O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de
propostas de trabalho em Enfermagem, num processo dinâmico de interação
entre os conteúdos teóricos e práticos vivenciados ao longo dos semestres
letivos.
II – OBJETIVOS
Desenvolver as competências relacionadas às dimensões de trabalho: Clínica,
Assistencial, Educacional e a Pesquisa, objetivando proporcionar ao aluno a
liberdade e a interação necessárias para que este elabore e pratique sua forma
de ser e fazer a profissão.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Resgatar os conteúdos teórico-práticos relativos a Coordenação dos
Processos de Trabalho na Enfermagem nas dimensões: Clínica, Assistencial,
Educacional e a Pesquisa;
• Viabilizar
dimensões.

a

experimentação

das

atividades

compreendidas

nestas

• Incentivar a análise crítica - reflexiva sobre situações observadas e/ou
compartilhadas;
• Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas
cientificamente, que busquem solucionar os problemas diagnosticados.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Está dividido nas três Dimensões de Trabalho na Enfermagem:
• Dimensão Clínica/Assistencial
Competências Específicas:
•

Adquirir raciocínio clínico.

•

Desenvolver habilidades para analisar.

•

Planejar e implementar intervenções.

•

Saber priorizar diferentes necessidades assistenciais de um grupo de
pacientes.

•

Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da clinica
apresentada pelo doente.

•

Possuir capacidade de associação dos conteúdos tecnológicos com os
afetivos, sociais, econômicos e éticos.

•

Dimensão Educativa
Competências Específicas:

•

Criar dispositivos para perceber e diagnosticar necessidades de
complementação/atualização técnica-científica dos diferentes membros da
equipe de Enfermagem;

•

Criar dispositivos para perceber e diagnosticar demandas de cuidar de um
paciente ou grupo de pacientes/ comunidade;

•

Ser capaz de analisar diferentes cenários e propor
enfrentamento de necessidades educativas contextualizadas;

•

Ser capaz de desenvolver projetos educativos contendo: Introdução, objetivo,
metodologia, desenvolvimento e conclusão buscando sanar as necessidades
diagnosticadas nos membros de uma equipe de Enfermagem ou num paciente
e/ou comunidade;

•

Implementar um Projeto Educativo e avaliar sua efetividade e eficiência.

•

Dimensão Investigativa

estratégias de

Competências Específicas:
•

Possuir conhecimentos na área de Metodologia da Pesquisa;

•

Desenvolver habilidades para buscar, analisar, selecionar e aplicar dados de
literatura cientifica;

•

Aplicar as habilidades de pesquisa em todas as áreas de atuação na
Enfermagem, fortalecendo o caráter científico da profissão;
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO

•

Cada grupo de 10 alunos aluno deverá ser acompanhado por um enfermeiro da
unidade concedente de estágio, supervisionado diretamente por um docente
supervisor e por um enfermeiro supervisor da instituição de ensino.

•

Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio nas três dimensões da
formação.

•

O processo de escolha das unidades de prestação de serviço de acordo com
as Especialidades em Enfermagem compreenderá a ordem de inscrição dos
candidatos até o preenchimento das vagas. O Coordenador Auxiliar do Curso

divulgará as Unidades para Estágios com as respectivas especialidades de
cada clínica ou setor (ex: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica
Ginecológica, Ambulatórios, etc).
Unidades de Prática
•

Unidade Básica de Saúde e Atendimento Domiciliário (PSF ou similar)

•

Clínica de Enfermagem, Escola Particular/Pública de Ensino Fundamental e
Médio.

•

Unidades Hospitalares e/ou Ambulatoriais.
Orientação Didático-Pedagógica para a Realização do Estágio

•

Aplicação dos Pressupostos Construtivistas no processo ensino-aprendizagem.

•

Aplicação dos Princípios da Avaliação Formativa.

•

Fidelidade as Competências de Referência estabelecidas para as Dimensões
Clínica/Assistencial, Educativa e de Investigativa.

•

Elaboração de Planos de Ensino para cada Unidade de Estágio das Fases 1 e
2, contendo Ementa, Objetivos, Competências, Conteúdo Programático,
Estratégias de Ensino/ Supervisão, Critérios para Avaliação e Bibliografia.

•

Criação de Instrumentos de Orientação para a realização dos estágios,
considerando a especificidade de cada unidade e as competências a serem
construídas. Este Instrumento de Orientação do Estágio deverá subsidiar o
aluno, o enfermeiro responsável pelo estágio da unidade concedente e o
docente supervisor na execução de todas as etapas que compõem o período
de estágio a ser realizado.
As Atividades Supervisionadas
desenvolvidas nesta disciplina.

•

(APS)

deste

semestre

serão

VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e avaliação de desempenho no estágio, conforme previsto no Regimento
Institucional.
Os critérios para aprovação são: cumprimento da carga horária destinada aos
estágios e desempenho nas avaliações teóricas, avaliados pelo docente
supervisor; entrega de todas as atividades propostas em cada unidade de
estágio; média de desempenho maior ou igual à nota 7,0.
VII – BIBLIOGRAFIA
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7° semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Prática Gerencial em Saúde Coletiva
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas
NP1
I - EMENTA
Trabalhar de forma integrada as disciplinas do curso de Enfermagem,
capacitando o aluno a construir sistemas conceituais interligados e aptos ao
desenvolvimento de respostas eficazes, integrando, a partir de então, estudos
das dimensões epistemológicas e metodológicas das práticas em Enfermagem
e Saúde; práticas de enfermagem em saúde coletiva e práticas em saúde e
enfermagem em interfaces com a pesquisa.
II - OBJETIVOS GERAIS
- Exercitar o pensamento crítico-reflexivo para o uso dos conceitos e métodos
presentes no corpo de disciplinas cursadas nos semestres anteriores;
- Caracterizar os diferentes elementos que estruturam as práticas de saúde nas
dimensões individual e coletiva.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o
desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as disciplinas;
- Levar o aluno a um raciocínio clínico nas práticas de saúde nas dimensões
individual e coletiva;
- Analisar os diferentes modelos de práticas de saúde nas dimensões individual
e coletiva.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: Principais tópicos dos conteúdos programáticos das disciplinas de
saúde coletiva dos semestres anteriores.
AULA 2: Território; organização dos serviços de saúde no Brasil, o Sistema
Único de Saúde e a Lei Orgânica de Saúde; determinação social do processo
saúde-doença: os perfis de reprodução social e os perfis de saúde-doença;
fundamentos da administração em saúde pública.

AULA 3: Casos Gerenciais abordando: prática de enfermagem em saúde
coletiva - modelos tecno-assistenciais para operacionalização do SUS;
sistemas de informação em saúde: manuseio de bancos de dados secundários
(Datasus, SINAN, SIAH, entre outros).
AULA 4: Casos Gerenciais abordando: programas públicos de controle das
doenças crônicas não transmissíveis: diabetes mellitus e hipertensão arterial.
AULA 5: Casos Gerenciais abordando: enfermagem em saúde mental e
psiquiátrica.
AULA 6: Casos Gerenciais abordando: Estratégia de Saúde da Família:
territorialização, adstrição da clientela, responsabilização, clínica ampliada.
AULA 7: Casos Gerenciais abordando: Programas de hipertensão, diabetes.
AULA 8: Casos Gerenciais abordando: A construção das políticas de atenção
à saúde da mulher no Brasil, com ênfase: na atual política de atenção à saúde
da mulher - PAISM.
AULA 9: Casos Gerenciais abordando: a) Câncer de mama e/ou ginecológico,
b) Doenças transmissíveis, hanseníase.
AULA 10: Casos Gerenciais abordando: Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e o Conselho Tutelar e a atuação do profissional enfermeiro.
AULA 11: Casos Gerenciais abordando: Consulta de Enfermagem em
Puericultura e Consulta de Enfermagem ao Adolescente – Acompanhamento
da Criança e do Adolescente.
AULA 12: Casos Gerenciais abordando: A criança e o adolescente na Escola –
Programa Saúde na Escola;
AULA 13: Casos Gerenciais abordando: Humanização da assistência –
enfoque no Humaniza SUS.
AULA 14: Casos Gerenciais abordando: Programa Nacional de Imunização
(PNI).
AULA 15: Casos Gerenciais abordando: Programa Nacional de Imunização
(PNI).
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas expositivo-interativas com leitura prévia das referências bibliográficas.
Seminários e trabalhos de pesquisa.
Resoluções de casos gerenciais.

Discussão em grupo
VI - AVALIAÇÃO
Avaliação escrita
Avaliação dos trabalhos realizados
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto. Saúde
Coletiva: um campo em construção. Curitiba: InerSabres, 2014.
(Biblioteca virtual)
Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem. 4.ed. Porto
Alegre: Artmed, 6 ed., 2010.
SOUZA, Marina Celly Martins de; HORTA, Natália Cássia. Enfermagem em
Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
(Minha Biblioteca)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas:
estratégias e integração organizacional. São Paulo:Atlas, 2009. (Minha
Biblioteca)
BERTOLOZZI, Maria Rita. Saúde internacional: uma das possibilidades de
atuação da enfermagem no campo da saúde coletiva. Rev. Latino-Am.
Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 4, n. 1, p. 87-95, jan. 1996 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411691996000100008&lng=pt&nrm=iso>. (online)
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2e
d.pdf . (online)
CHRISTENSEN, Clayton M.; GROSSMAN, J H; HWANG, J. Inovação na
gestão da saúde: soluções desruptivas para reduzir custos e aumentar
qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Minha Biblioteca)
COHN, Amélia. Conhecimento e prática em saúde coletiva: o desafio
permanente. Saude soc., São Paulo , v. 1, n. 2, p. 97-109,
1992 .
Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010412901992000200006&lng=pt&nrm=iso>. (online)

EBERHARDT, Leonardo Dresch; CARVALHO, Manoela de. GESTÃO DO
TRABALHO E ORGANIZAÇÃO COLETIVA DE TRABALHADORES DO
SETOR PÚBLICO DE SAÚDE. Trab. educ. saúde, Rio de Janeiro , v. 14, supl.
1,
p.
45-65,
nov.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198177462016000400045&lng=pt&nrm=iso>. (online)
ROCHA, Suelen Alves; SPAGNUOLO, Regina Stella. Acolhimento na visão
complexa: ação coletiva emergente na Equipe de Saúde da Família. Saúde
debate, Rio de Janeiro , v. 39, n. 104, p. 124-135, mar. 2015 . Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042015000100124&lng=pt&nrm=iso>. (online)
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para iniciantes: políticas e
práticas profissionais. São Paulo: Érica, 2014.
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde: componentes,
diretrizes e políticas públicas. São Paulo: Érica, 2014.
SOUTO, Kátia Maria Barreto et al . Estado e políticas de equidade em saúde:
democracia participativa?. Saúde debate, Rio de Janeiro , v. 40, n. spe, p. 4962,
dez.
2016
.
Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010311042016000500049&lng=pt&nrm=iso>. (online)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 7º semestre
DISCIPLINA: Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Fornece instrumentos ao graduando para a realização do Ante-Projeto de
Pesquisa, com procedimentos teórico-metodológicos para desenvolvimento do
trabalho científico aplicado à Enfermagem.
II – OBJETIVO GERAL
Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que
possibilitem a elaboração do anteprojeto de pesquisa para o Trabalho Científico
de Curso.
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULAS 1 e 2: Linhas de Pesquisa.
AULA 3: O problema de Pesquisa.
AULA 4: A Pesquisa Bibliográfica como subsídio teórico para elaboração de
trabalho científico.
AULAS 5, 6 e 7: Visita a biblioteca e consulta em base de dados no laboratório
de informática.
AULA 8: Etapas para elaboração do Projeto de Pesquisa.
NP1
AULA 9: Aspectos formais do projeto de pesquisa.
AULAS 10, 11 e 12: Aspectos metodológicos e éticos do projeto de pesquisa.
AULAS 13, 14 e 15: Orientação para elaboração do projeto de pesquisa.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Inicialmente, em aulas moduladas haverá revisão de conceitos acerca de
pesquisa, sua importância e sobre a elaboração dos projetos de pesquisa,
momento em que os alunos serão instados a refletir acerca do tema da
pesquisa e do problema de pesquisa. Após definição dos temas haverá

orientação que subsidie a elaboração do anteprojeto de pesquisa, para
avaliação da Comissão de Ética e Pesquisa (CEP), filiado ao CONEP.
Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
V – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
O anteprojeto de pesquisa será avaliado enquanto construto teórico em sua
qualidade técnica e formal na análise de sua viabilidade e condição ética e,
após julgamento bimestral do docente responsável e aos colaboradores pela
disciplina a leitura dos projetos para que sugiram possíveis alterações.
Provas regimentais (peso 6,0) e avaliação dos anteprojetos (peso 4,0).
VI - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes.
São Paulo: Difusão, 2013.(Biblioteca virtual)
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
(Minha Biblioteca)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl T. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem: avaliação de evidências para a prática da Enfermagem. Porto
Alegre: ArtMed, 2015. (Minha Biblioteca)
VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CERVO, Amado L. [et al] Metodologia Científica. São Paulo: Pearson, 2012
(Biblioteca virtual)
DIEHL, Astor Antônio. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e
práticas. São Paulo: Prentice Hall, 2013. (Biblioteca virtual)
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ArtMed,
2015. (Biblioteca virtual)
LISBOA, Marcia Tereza Luz. Ética na pesquisa de enfermagem. Esc. Anna
Nery, Rio de Janeiro , v. 10, n. 1, p. 09-14, abr. 2006 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141481452006000100001&lng=pt&nrm=iso>. (online)
MASCARENHAS, Sidnei A. Metodologia científica. São Paulo: Peasrn, 2016.
(Biblioteca virtual)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8º semestre
DISCIPLINA: Atividades Complementares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas-aula
I – EMENTA
As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam
o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo
a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mudo do trabalho e
com as ações de extensão junto à comunidade.
Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras,
simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e
frequência a peças teatrais e mostras cinematográficas, fazem parte das
Atividades Complementares.
II – OBJETIVOS GERAIS
Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela
realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou a
distância.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista,
crítica e reflexiva.
Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais.
Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e
problemas.
Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão
ética e humanista.
Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Realização de resenhas e ou trabalhos com devolutiva, mediante:

. Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.
. Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.
. Visitas técnicas em instituições e organizações de saúde.
. Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários.
. Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades.
. Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho
comunitário.
. Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas.
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
Realização de resenhas e trabalhos.
Discussões de temas.
Visitas externas.
Leitura de textos previamente indicados.
Verificação de leitura.
Palestras e cursos.
Exibição de filmes e peças teatrais.
VI – AVALIAÇÃO
Os critérios de aprovação compreendem: o cumprimento da carga horária
prevista no curso e a entrega de relatório padronizado pelo Manual das
Atividades Complementares do UNICEUSA, anexados aos documentos
comprobatórios.
1: Sugestões de conversões de atividades nos valores equivalentes em
horas.
Exercício de Monitoria: até 60 horas
Participação em Grupos de Pesquisas: até 60 horas
Participação em Programas de Iniciação Científica: até 60 horas
Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas: até 60 horas
Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras: até 6 horas
Visitas técnicas (creches, casas de repouso, orfanatos, ONG: até 6 horas
Participação em eventos, palestras ou equivalente: até 6 horas
Apresentação de trabalhos em eventos em geral: até 6 horas
Leituras: livros e ensaios: até 4 horas

Leituras: artigos e atualidades: até 2 horas
Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de cinema:
até 4 horas
Análise de filmes e documentários: até 4 horas
Realização de cursos extracurriculares: até 20 horas
Participação em projetos e ações sociais: até 40 horas
2: Documentações
Complementares.

a

serem

anexadas

à

Ficha

de

Atividades

Exercício de Monitoria: Fichas de ponto de Monitoria e Relatório de Atividades
Desenvolvidas.
Participação em Grupos de Pesquisas: Relatório de Atividades validado pelo
Responsável pelo Grupo de Pesquisa.
Participação em Programas de Iniciação Científica: Projeto e Relatórios
validados pelo Responsável pelo Grupo de Pesquisa.
Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas: Cópia do trabalho, da
monografia e relatório (se necessário, com fotos).
Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras: Comprovante de
comparecimento e relatório (se possível, com fotos).
Visitas técnicas: Comprovante da visita e relatório.
Presença em eventos técnicos, científicos e culturais (ou equivalentes):
Comprovante de comparecimento e relatório.
Apresentação de trabalhos em eventos em geral: Cópia do trabalho
apresentado.
Leituras: livros e ensaios: Resumo manuscrito, com apreciações finais.
Leituras: artigos e atualidades: Resumo manuscrito e cópia do artigo.
Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de cinema:
Comprovante de comparecimento e resumo manuscrito.
Análise de filmes e documentários: Resumo manuscrito e análise.
Realização de cursos extracurriculares: Comprovante de conclusão/horas
cursadas.
Participação em projetos e ações sociais: Comprovante de participação e
Relatório das atividades desenvolvidas.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 72 horas
I - EMENTA
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em
formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do
Projeto Multidisciplinar do curso.
II - OBJETIVOS GERAIS
As Atividades Práticas Supervisionadas visam:
- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados
em sala de aula;
- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações,
elaboração de relatórios e trabalhos;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências
e conhecimento entre os professores e estudantes.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:
- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento
intelectual integrado;
- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do
conhecimento;
- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo das APS corresponde à elaboração de resumos das aulas
ministradas no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência.
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto
no Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto
Multidisciplinar serão orientadas por um professor designado pelo coordenador
do curso. Os estudantes deverão fazer resumos das aulas ministradas no
semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. O trabalho será em

grupo de até 15 alunos. Os estudantes do grupo deverão ir à biblioteca,
pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula a aula previsto no plano de
ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi utilizado. O controle
acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do semestre, cada
estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho.
VI- AVALIAÇÃO
O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso
uma cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O
lançamento da avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas
inferiores a 7,0 (sete) serão computadas pelo sistema como “reprovação”, já as
notas iguais ou superiores a 7,0 serão computadas como “aprovação” para os
estudantes.
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8° semestre
TURNO: Diurno e Noturno
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas
I - EMENTA
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em
sala de aula, por meio de exercícios. Os exercícios visam o aprofundamento
dos conteúdos das disciplinas ministradas ao longo de cada semestre letivo.
Seu escopo é estimular o aluno a adquirir maior conhecimento em sua área de
atuação.
II - OBJETIVOS
- propiciar aos alunos a utilização da fundamentação teórica dos conceitos
explorados na sala de aula na resolução de problemas;
- proporcionar situações similares às que o profissional enfrentará no ambiente
de trabalho;
- proporcionar a integração dos conhecimentos adquiridos durante o curso;
- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações dentro e fora
da sala de aula;
- estimular a auto-reflexão e a autonomia intelectual do estudante.
III - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conteúdo dos ED corresponde à disciplina de Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária, os alunos deverão realizar os exercícios online designados pelo
professor.
IV - ESTRATÉGIA DE TRABALHO
O professor disponibilizará aos alunos na ferramenta online, exercícios
referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade.
V- AVALIAÇÃO
Mínimo de 70% acertos dos exercícios online convalidado pelo professor.
VI - BIBLIOGRAFIA
VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS INDICADAS NAS DEMAIS
DISCIPLINAS DO CURSO.

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
UTILIZA TODAS AS BIBLIOGRAFIAS COMPLEMENTARES INDICADAS NAS
DEMAIS DISCIPLINAS DO CURSO.

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8º semestre
DISCIPLINA: Estágio Curricular
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 480 horas-aula
I – EMENTA
O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de
propostas de trabalho em Enfermagem, num processo dinâmico de interação
entre os conteúdos teóricos e práticos vivenciados ao longo dos semestres
letivos.
II – OBJETIVOS
Desenvolver as competências relacionadas às dimensões de trabalho: Clínica,
Assistencial, Educacional e a Pesquisa, objetivando proporcionar ao aluno a
liberdade e a interação necessárias para que este elabore e pratique sua forma
de ser e fazer a profissão.
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Resgatar os conteúdos teórico-práticos relativos a Coordenação dos
Processos de Trabalho na Enfermagem nas dimensões: Clínica, Assistencial,
Educacional e a Pesquisa;
• Viabilizar
dimensões.

a

experimentação

das

atividades

compreendidas

nestas

• Incentivar a análise crítica - reflexiva sobre situações observadas e/ou
compartilhadas;
• Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas
cientificamente, que busquem solucionar os problemas diagnosticados.
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Está dividido nas três Dimensões de Trabalho na Enfermagem:
• Dimensão Clínica/Assistencial
Competências Específicas:
•

Adquirir raciocínio clínico.

•

Desenvolver habilidades para analisar.

•

Planejar e implementar intervenções.

•
Saber priorizar diferentes necessidades assistenciais de um grupo de
pacientes.
•
Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da
clinica apresentada pelo doente.
•
Possuir capacidade de associação dos conteúdos tecnológicos com os
afetivos, sociais, econômicos e éticos.
•

Dimensão Educativa

Competências Específicas:
•
Criar dispositivos para perceber e diagnosticar necessidades de
complementação/atualização técnica-científica dos diferentes membros da
equipe de Enfermagem;
•
Criar dispositivos para perceber e diagnosticar demandas de cuidar de
um paciente ou grupo de pacientes/ comunidade;
•
Ser capaz de analisar diferentes cenários e propor estratégias de
enfrentamento de necessidades educativas contextualizadas;
•
Ser capaz de desenvolver projetos educativos contendo: Introdução,
objetivo, metodologia, desenvolvimento e conclusão buscando sanar as
necessidades diagnosticadas nos membros de uma equipe de Enfermagem ou
num paciente e/ou comunidade;
•

Implementar um Projeto Educativo e avaliar sua efetividade e eficiência.

•

Dimensão Investigativa

Competências Específicas:
•

Possuir conhecimentos na área de Metodologia da Pesquisa;

•
Desenvolver habilidades para buscar, analisar, selecionar e aplicar
dados de literatura cientifica;
•
Aplicar as habilidades de pesquisa em todas as áreas de atuação na
Enfermagem, fortalecendo o caráter científico da profissão;
V – ESTRATÉGIA DE ENSINO
•
Cada grupo de 10 alunos aluno deverá ser acompanhado por um
enfermeiro da unidade concedente de estágio, supervisionado diretamente por
um docente supervisor e por um enfermeiro supervisor da instituição de ensino.
•
Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio nas três dimensões
da formação.
•
O processo de escolha das unidades de prestação de serviço de acordo
com as Especialidades em Enfermagem compreenderá a ordem de inscrição
dos candidatos até o preenchimento das vagas. O Coordenador Auxiliar do

Curso divulgará as Unidades para Estágios com as respectivas especialidades
de cada clínica ou setor (ex: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica
Ginecológica, Ambulatórios, etc).
Unidades de Prática
•

Unidade Básica de Saúde e Atendimento Domiciliário (PSF ou similar)

•
Clínica de Enfermagem,
Fundamental e Médio.
•

Escola

Particular/Pública

de

Ensino

Unidades Hospitalares e/ou Ambulatoriais.

Orientação Didático-Pedagógica para a Realização do Estágio
•
Aplicação dos Pressupostos Construtivistas no processo ensinoaprendizagem.
•

Aplicação dos Princípios da Avaliação Formativa.

•
Fidelidade as Competências de Referência estabelecidas para as
Dimensões Clínica/Assistencial, Educativa e de Investigativa.
•
Criação de Instrumentos de Orientação para a realização dos estágios,
considerando a especificidade de cada unidade e as competências a serem
construídas. Este Instrumento de Orientação do Estágio deverá subsidiar o
aluno, o enfermeiro responsável pelo estágio da unidade concedente e o
docente supervisor na execução de todas as etapas que compõem o período
de estágio a ser realizado.
As Atividades Supervisionadas
desenvolvidas nesta disciplina.

(APS)

deste

semestre

serão

VI – ESTRATÉGIA DE TRABALHO
•
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações
parciais e avaliação de desempenho no estágio, conforme previsto no
Regimento Institucional.
•
Os critérios para aprovação são: cumprimento da carga horária
destinada aos estágios e desempenho nas avaliações teóricas, avaliados pelo
docente supervisor; entrega de todas as atividades propostas em cada unidade
de estágio; média semestral de desempenho maior ou igual à nota 7,0.
VII – BIBLIOGRAFIA
VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.
VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NÃO UTILIZA BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA.

CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8° semestre
TURNO: Diurno e noturno
DISCIPLINA: Prática Gerencial em Saúde Hospitalar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas
I - EMENTA
A disciplina visa oferecer subsídios para que o aluno identifique o
gerenciamento da enfermagem da assistência e gerenciamento de recursos
humanos e traz as discussões acerca da gestão por competências e reflexão
sobre a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no Sistema
Único de Saúde (SUS).
II - OBJETIVOS GERAIS
- Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de exercer o papel
gerencial.
- Discutir o processo gerencial.
- Capacitar o aluno para compreender os processos de gestão.
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Apresentar os instrumentos necessários para exercer as funções de dirigir e
controlar.
- Compreender sobre a importância dos aspectos éticos na ação gerencial do
enfermeiro.
- Discorrer sobre Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no
SUS.
- Apresentar e discutir o papel do enfermeiro na administração do tempo e
mudança planejada.
- Apresentar e discutir a importância da gestão por competências para o
enfermeiro.
- Discutir o processo decisório no gerenciamento dos serviços de enfermagem.
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AULA 1: Competência interpessoal e o trabalho em equipe.
AULA 2: Aspectos éticos na ação gerencial do enfermeiro.
AULA 3: O processo de tomada de decisão, resolução de problemas e
raciocínio crítico.
AULA 4: Processo decisório no gerenciamento dos serviços de enfermagem.

AULA 5: Integração entre funções administrativas e a administração do tempo.
AULA 6: Competência gerencial do enfermeiro: mudança planejada.
AULA 7: Criação de um ambiente de trabalho que gera crescimento por meio
da disciplina.
AULA 8: Gestão por competências.
NP1
AULAS 9 e 10 Competências comportamentais: aceitação e reconhecimento.
AULA 11 Princípios e Diretrizes da Política Nacional de Gestão Estratégica e
Participativa no SUS.
AULAS 12 e 13 Componentes, ações a serem desenvolvidas, atribuições e
responsabilidades da Gestão Estratégica e Participativa no SUS: reflexão sobre
o papel do enfermeiro.
AULAS 14 e 15: Gerenciamento de Enfermagem e administração das
organizações do Terceiro Setor.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
•

Aulas expositivo-interativas com leitura prévia das referências bibliográficas.

•

Seminários e trabalhos de pesquisa.

•

Resoluções de casos gerenciais.

•

Discussão em grupo.

VI - AVALIAÇÃO
•

Avaliação escrita

•

Avaliação dos trabalhos realizados

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIAR, Zenaide Neto. Sus: sistema único de saúde: antecedentes, percurso,
perspectivas e desafios. : Martinari, 2011
CHRISTENSEN, Clayton M.; GROSSMAN, J H; HWANG, J. Inovação na
gestão da saúde: soluções desruptivas para reduzir custos e aumentar
qualidade. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Minha Biblioteca)
KNODEL, Linda J. Nurse to Nurse: Administração em Enfermagem. Porto
Alegre: AMGH, 2011. (Minha Biblioteca)

MARQUIS, BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem. Porto
Alegre: Artmed, 2010.
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2011. (Biblioteca virtual)

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBIERI, Carlos José. Logística hospitalar: teoria e prática. São Paulo:
Saraiva, 2017 (Minha Biblioteca)
BOEGER, Marcelo Assad. Gestão em hotelaria hospitalar. São Paulo: Atlas,
2008. (Minha Biblioteca)
BOEGER, Marcelo Assad; YAMASHITA, Paula. Gestão financeira para meios
de hospedagem: hotéis, pousadas, hotelaria hospitalar e a hospitalidade. São
Paulo: Atlas, 2006. (Minha Biblioteca)
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa. Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2e
d.pdf . (online)
BURMESTER, Haino. Gestão de Materiais e Equipamentos Hospitalares. São
Paulo: Saraiva, 2013. (Minha Biblioteca)
CARAVANTES, Geraldo R. Administração: teorias e processo. 1. Ed (Biblioteca
virtual)
CERTO S Peter JP. Administração estratégica: planejamento e implantação da
estratégia. São Paulo: Makron Books, 2005. (Biblioteca virtual)
CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. Rio de Janeiro: Campus,
2011. (Minha Biblioteca)
GONÇALVES, Ernesto Lima. Gestão hospitalar: Administrando o hospital
moderno. São Paulo: Saraiva, 2011. (Minha Biblioteca)
LOMBARDI, Donald M.; SCHERMERHORN JUNIOR, Joh. R.; KRAMER, Brian;
SOUZA,Teresa Cristina Padilha de Souza [trad.]. Gestão da assistência à
saúde. Rio de Janeiro: LTC, 2009. (Minha Biblioteca)
MARCHIORATO, Alexa. Gestão hospitalar: serviços de higiene, limpeza e
manutenção. Curitiba: InterSaberes, 2015. MARCHIORATO, Alexa. Gestão
hospitalar: serviços de higiene, limpeza e manutenção. Curitiba: InterSaberes,
2015 Biblioteca virtual)

SALU, Enio Jorge. Administração Hospitalar no Brasil. Barueri: Manole, 2013.
(Minha Biblioteca)
TAJRA, Sanmya Feitosa. Planejamento e Informação: métodos e modelos
organizacionais para Saúde Pública. São Paulo: Érica, 2014. (Minha Biblioteca)

PLANOS DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8º semestre
DISCIPLINA: Produção Técnico-Científica Interdisciplinar
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Fornece instrumentos ao graduando para a realização da pesquisa, com
procedimentos teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho
científico aplicado à enfermagem.
II – OBJETIVO GERAL
Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que
possibilitem a elaboração da pesquisa técnico-científica interdisciplinar.
III - CONTEUDO PROGRAMÁTICO
Aulas 1 e 2: Coleta de dados empíricos.
Aulas 3, 4 e 5: Apresentação dos dados.
Aulas 6, 7 e 8: Tabulação e/ ou categorização de dados empíricos.
NP1
Aulas 9 e 10: Analisar dados e iniciar redação de capítulo relativo aos
resultados.
Aula 11: Apresentação dos dados.
Aula 12: Redação capítulo resultados, elaborar conclusões e rever introdução.
Aula 13: Finalização do trabalho científico.
Aulas 14 e 15: Entrega do artigo científico a ser encaminhado para publicação
em revistas indexadas ou divulgação em eventos científicos.
NP2
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA
EXAME
IV - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Inicialmente, em aulas teóricas haverá revisão de conceitos acerca de
pesquisa, sua importância e sobre a elaboração dos projetos de pesquisa,
momento em que os alunos serão instados a refletir acerca do tema da
pesquisa e do problema de pesquisa. Após definição dos temas haverá
orientação que subsidie a elaboração do projeto de pesquisa e do texto a ser
encaminhado às revistas indexadas para publicação

Os Estudos Disciplinas (ED) deste semestre serão desenvolvidos nesta
disciplina.
V – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
A pesquisa será avaliada enquanto construto teórico em sua qualidade técnica
e formal na análise dos itens necessários a produção técnico-científica
interdisciplinar. Caberá aos docentes responsáveis pela disciplina a leitura dos
projetos para que sugiram possíveis alterações. A nota final será constituída
pela aplicação das provas regimentais, defesa oral do trabalho de curso,
apresentação do comprovante de encaminhamento do artigo científico para a
publicação em periódicos indexados ou em eventos científicos.
VI - BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CERVO, Amado L. [et al] Metodologia Científica. São Paulo: Pearson, 2012
(Biblioteca virtual)
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
(Minha Biblioteca)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de
metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIEHL, Astor Antônio. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e
práticas. São Paulo: Prentice Hall, 2013. (Biblioteca virtual)
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes.
São Paulo: Difusão, 2013.(Biblioteca virtual)
HULLEY, Stephen B. Delineando a pesquisa clínica. Porto Alegre: ArtMed,
2015. (Biblioteca virtual)
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa:
planejamento e execução de pesquisa, amostragem e técnica de pesquisa,
elaboração e analise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2013. (Minha
Biblioteca)
MASCARENHAS, Sidnei A. Metodologia científica. São Paulo: Peasrn, 2016.
(Biblioteca virtual
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl T. Fundamentos de pesquisa em
enfermagem: avaliação de evidências para a prática da Enfermagem. Porto
Alegre: ArtMed, 2015. (Minha Biblioteca)

PLANO DE ENSINO
CURSO: Enfermagem
SÉRIE: 8° Semestre
DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Profissional - Enfermagem
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 1,5 horas-aula
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 30 horas-aula
I – EMENTA
Leitura, interpretação e conhecimento de temas vinculados ao conhecimento
geral e contemporâneo do egresso.
II – OBJETIVOS GERAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Ler e interpretar textos;
Analisar e criticar informações;
Extrair conclusões por indução e/ou dedução;
Estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações;
Detectar contradições;
Fazer escolhas valorativas avaliando consequências;
Questionar a realidade;
Argumentar coerentemente.

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Projetar ações de intervenção;
Propor soluções para situações-problema;
Construir perspectivas integradoras;
Elaborar sínteses;
Administrar conflitos;
Atuar segundo princípios éticos.

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
• Cultura e arte;
• Avanços tecnológicos;
• Ciência, tecnologia e sociedade;
• Democracia, ética e cidadania;
• Ecologia/biodiversidade;
• Globalização e política internacional;
• Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte,
segurança, defesa, desenvolvimento sustentável;
• Relações de trabalho;
• Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor;

• Sociodiversidade e multiculturalismo: violência,
inclusão/exclusão e relações de gênero;
• Tecnologias de informação e comunicação;
• Vida urbana e rural.

tolerância/intolerância,

V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO
Aulas expositivas
Leitura prévia de textos para discussão em sala
Apresentação de seminários
Pesquisa dos alunos em banco de dados de artigos científicos e posterior
discussão em sala
VI – AVALIAÇÃO
A apuração do rendimento escolar é realizada por meio de verificações parciais
e exames, conforme previsto no Regimento Institucional.
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de Enfermagem:
introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
GARCEZ, R.M. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e
classificação. Porto Alegre: Artmed, 2013.
OGUISSO, T.; SCHIMIDT, M. J. O exercício da enfermagem: uma abordagem
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