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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) 

DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

_______________________________________________________________ 

1. Mantenedora 

NOME Associação Cearense de Ensino e Cultura – ASCEC 

ENDEREÇO Rua Caetano Ximenes Aragão, 110  

CNPJ 03.729.627/0001-76 

MUNICÍPIO Fortaleza 

UF CE 

1.2. Mantida 

NOME Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE 

ENDEREÇO SEDE Rua Caetano Ximenes Aragão, 110 

MUNICÍPIO Fortaleza 

UF CE 

TELEFONE 4009-3400 

FAX 4009-3421 

E-MAIL ritamsilveira@gmail.com 

SITE www.faece.edu.br 

DIRIGENTE 

PRINCIPAL 
Profª Rita Maria Silveira da Silva 

 

2. DENOMINAÇÃO DO CURSO:  

 

Curso de Enfermagem, bacharelado 

 

3. REGIME DE MATRÍCULA: 

Modalidade de Oferta do Curso: Presencial 

Regime: Semestral 

mailto:ritamsilveira@gmail.com
http://www.faece.edu.br/
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4. TURNO DE FUNCIONAMENTO: 

 

Turnos de Oferta: Noturno 

As atividades do Curso são desenvolvidas semanalmente de segunda-feira a sábados. 

 

5. CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO: 

 

Carga Horária 

Carga Horária Total do Curso: 4.064 horas – turma de 2010  

Carga horária de Conteúdos Disciplinares: 3.144 horas 

Atividades Complementares: 100 horas 

Estágio Obrigatório I e II: 820 horas 

Disciplinas Optativas: 

 Libras: 20 horas 

Duração do Curso: 

 Prazo Mínimo para Integralização: 8 semestres (prerrogativa prevista no inciso IV, artigo 

2º, Resolução CNE/CES nº 04/2009) 

 Prazo Máximo para Integralização: 12 semestres 

 

6. 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 



 7 

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 240/00) 

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. Assim sendo, a FAECE adequou a carga horária do seu curso 

de Enfermagem às exigências legais vigentes. 

 

II. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1. DADOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Associação Cearense de Ensino e Cultura – ASCEC, CNPJ n.º 03.729.627/0001-76, 

associação civil entidade mantenedora sem fins lucrativos, e pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Rua Caetano Ximenes Aragão, 110, bairro Luciano Cavalcante, em 

Fortaleza, Ceará.  

A Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE credenciado por meio da Portaria 

Ministerial n.º 239, publicada no D.O.U. em 12/02/2001, oferece os seguintes programas de 

graduação na área da saúde: Fisioterapia, reconhecido pela Portaria n.º 759, publicada na 

D.O.U. de 16/10/2006; Farmácia, autorizado pela Portaria nº 1.687, publicada no D.O.U de 

25/11/09 e Enfermagem, autorizado pela Portaria n.º 126 (publicada no D.O.U. em 

18/02/2008). 

A clínica da Faculdade funciona na Rua José Euclides, 187 – Fortaleza – Ceará. 

Na unidade da FAECE, situada na Rua Caetano Ximenes Aragão, 110, Bairro Luciano 

Cavalcante, Fortaleza, Ceará, são oferecidos ainda os cursos de Administração, reconhecido 

pela Portaria n.º 2.021, publicada na D.O.U. de 09/06/05; Comunicação Social com 

habilitação em Publicidade e Propaganda, reconhecido pela Portaria n.º 2.018, publicada na 

D.O.U. de 09/06/05; Direito, reconhecido pela Portaria n.º 190, publicada no D.O.U. em 

09/02/09; Educação Física, autorizado pela Portaria n° 1.021, publicada no D.O.U. em 

13/08/2010; Hotelaria,  autorizado pela Portaria n° 1.171, publicada no D.O.U. em 

18/04/2002, Turismo reconhecido pela Portaria n° 2.019, publicada no D.O.U. em 09/06/05, e 

os cursos tecnológicos de Gestão de Empreendimentos Esportivos, autorizado pela Portaria 
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3.094, publicada no DOU de 04/10/04, Comunicação e Ilustração Digital, autorizado pela 

Portaria n° 2.429, publicada no DOU de 1208/04, Comunicação Para a Web, autorizado pela 

Portaria n° 448, publicada do DOU de 25/02/04, Eventos, autorizado pela Portaria n° 3.390, 

publicada no DOU  de 22/10/04, Turismo Receptivo, autorizado pela Portaria n° 3.559, 

publicada no DOU de 01/11/04, Gerenciamento de Redes de Computadores, Autorizado pela 

Portaria n° 1.199, publicada no DOU de 12/05/04, Multimídia, autorizado pela Portaria n° 

443, publica no DOU de 25/02/04, Produção Gráfica Digital, autorizado pela Portaria n° 

2.487, publicada no DOU de 20/08/04 e Comunicação Empresarial, autorizado pela Portaria 

n° 2.488, publicada no DOU de 20/08/2004. 

A FAECE conta uma Diretoria Geral, que responde diretamente pela direção da 

Faculdade e tem como atribuições: fazer cumprir o regimento da Faculdade, reunir os 

Coordenadores para acompanhar o andamento dos cursos e providenciar juntamente com os 

Órgãos de Administração Superior as soluções pertinentes. Quando se faz necessário, o 

Coordenador do Curso dá pareceres em atividades de rotina referentes à vida escolar de 

estudantes; encaminha pareceres de contratação, enquadramento e demissão de docentes; 

conhece e operacionaliza as avaliações acadêmicas; confere planilhas de pagamentos e 

mantém atualizada a documentação exigível.  

À coordenação Pedagógica, juntamente como a coordenação de Curso, com tempo de 

dedicação integral e parcial, respectivamente, possuem como competências acompanhar o 

andamento das atividades didáticas e o atendimento de estudantes para orientação e, quando 

cabível, oferecer solução. Os Coordenadores respondem tecnicamente a Diretoria da 

Faculdade e a Coordenação Pedagógica. Quando os assuntos se referirem a aspectos 

operacionais e administrativos, o encaminhamento poderá ser providenciado junto à 

Coordenação Pedagógica da Faculdade. Sua responsabilidade também inclui o 

encaminhamento da planilha de pagamento e a organização e acompanhamento do horário 

acadêmico. 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), presidido pelo Coordenador do Curso, é o 

órgão responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Graduação em 

Enfermagem e tem, por finalidade, elaborar estratégias de implementação, supervisão, 

consolidação e aperfeiçoamento do mesmo. 

Na Secretaria Acadêmica, concentram-se as atividades de rotina administrativa do 

Curso. 

O Coordenador de Curso, em conjunto com o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), apresenta o presente PPC que é uma proposta de trabalho integrado, 
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descrevendo um conjunto de competências, técnica, humana, pluralista, política e ética, que 

compõem o perfil do egresso, bem como a proposta pedagógica inovadora para alcançar suas 

propostas e metas.  

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade, agregado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), foi concebido mediante as necessidades e demandas da 

região, de forma a fortalecer o desenvolvimento e formar profissionais competentes e críticos 

que promovam a sustentabilidade local e o respeito aos fatores socioculturais e político-

econômicos, sendo estes valores fundamentais para o fortalecimento integrado da cidade e das 

suas áreas de influência. 

Os cursos e os programas oferecidos pela FAECE, mediante seus projetos pedagógicos 

específicos, serão organizados de modo a propiciar aos profissionais em formação 

competências e habilidades capazes de permitir-lhes: 

 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, a IES 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.  

A IES 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, 



 10 

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. 

 

A IES possui uma política de expansão coerente com o atual estágio e perspectivas de 

desenvolvimento da região da grande Fortaleza. 

Finalmente, resta afirmar que a Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE 

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 da IES.  

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. 
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2. A MISSÃO INSTITUCIONAL  

 

A FAECE 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 de 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, a FAECE 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. 
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3.  ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E INSTÂNCIAS DE DECISÃO 

 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois níveis 

de decisão: 

  Órgãos da Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

  Órgãos da Administração Básica: Colegiado de Curso e Coordenadores. 

  Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares. 

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza didático-

científica, cultural e técnico-administrativa. 

 

Organograma Institucional e Acadêmico  
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III. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O Curso de Enfermagem da FAECE foi autorizado pela Portaria MEC n
o
. 126 de 

18/02/2008. 

O Campus situa-se na Rua Caetano Ximenes Aragão, nº 110, bairro Eng. Luciano 

Cavalcante, em Fortaleza, Ceará.  

 

1. PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 

O PPC de Enfermagem da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – FAECE é um 

documento que fixa os propósitos e metas a serem alcançados durante a formação dos 

estudantes do Curso de Enfermagem, em consonância com o planejamento global e com as 

diretrizes e princípios da Instituição, expressos no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no 

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Este Projeto Pedagógico tem por finalidade principal participar à comunidade 

acadêmica os pressupostos básicos, a organização e o funcionamento do curso de formação do 

profissional enfermeiro na FAECE. Desta forma, o presente projeto favorecerá: 

 a conceitualização uniforme entre professores, estudantes e pessoal 

administrativo; 

 as expectativas em relação aos recursos humanos; 

 a seleção da metodologia ensino/aprendizagem;  

 o estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e estudantes, 

visando ao replanejamento e 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, voltados para 

o contexto e necessidades de elaborar estratégias que fundamentem e orientem ações 

interdisciplinares e multiprofissionais, tendo por objetivo a autonomia profissional para agir e 

interagir, segundo a realidade socioeconômica complexa e mutável, sobre a qual se procura 

intervir positivamente.  

 O PPC de Enfermagem foi definido e administrado pela Coordenação do Curso 

de Graduação em Enfermagem, com auxílio de órgãos superiores, Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), dos docentes, dos discentes e de toda comunidade. Foi elaborado 

adotando-se como referência o PPI, o PDI, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Superior, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

(Resolução CNE/CES nº 3/2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 
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Cursos de Graduação em Enfermagem, com base na Lei n° 9.394/96) e demais normas legais 

que regem o ensino 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 ao 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 e reflexiva 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 apresenta orientações para a 

preparação de recursos humanos que devem apresentar a 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; 
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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 instituição; 

 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. 
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1.1. RELEVÂNCIA SOCIAL DO CURSO  

 

1.1.1 Caracterização Regional da Área de Inserção da Instituição 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAECE propõe-se a tarefa de transformar 

a base do capital humano em contingente profissional ético, incentivando continuamente seu 

engajamento no desenvolvimento sócio-econômico da região, a partir de ações de cidadania e 

de responsabilidade social, levando em consideração a cultura regional no qual está inserido. 

Um estudo regional foi realizado pela Coordenação do Curso de Graduação em 

Enfermagem, para levantar a demanda atual pelo ensino superior nas regiões em que a 

faculdade oferece o Curso, considerando-se a população da faixa etária entre 20 e 29 anos e o 

total de habitantes, as matrículas no ensino médio e a quantidade de vagas ofertadas para se 

obter a taxa bruta e líquida de matriculados na educação superior. Esta informação é relevante 

para justificar a presença do Curso de Graduação em Enfermagem na região. 

O município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, tem extensão territorial de 

314,927 km2 de extensão, abrigando uma população estimada pelo IBGE para 2010 de 

2.452.185 habitantes, sendo a 5ª maior capital de estado no Brasil. O Produto Interno Bruto 

(PIB) do Município em 2004 foi R$ 15.797.377.000,00 e o PIB per capita R$ 6.772,00. È 

uma cidade metropolitana na qual possui diversos bairros interligados e estando 

territorialmente dividida em regionais. Tais regionais são I, II, III, IV, V e VI. Essas foram 

divididas respeitando as características sócio-demográficas e econômicas da população. 

 

Das 13 metrópoles, com mais de 1 milhão de habitantes, Fortaleza teve a melhor 

performance ao longo da década de 90 em função do aumento da freqüência à escola. 

Conforme o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).  

Fortaleza registrou um crescimento de 9,6% na década de 90. Com isso, a capital 

cearense passou da última para a penúltima colocação no rol das maiores cidades. Seu 

desenvolvimento humano foi alavancado pelo crescimento de 12,8% no subíndice relativo à 

educação, também o mais intenso nesse grupo de cidades. Isso foi possível graças, 

principalmente, à elevação da taxa bruta de freqüência à escola de 69% para 88%. 

 

A distribuição da população na faixa etária de 20 a 29 anos de Fortaleza é apresentada 

no Quadro I, a seguir, que mostra que 21,65% da população total do Município, se encontra 

nesta faixa etária, de acordo com o último Censo Demográfico. 
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Quadro1: Distribuição da população por faixa etária no município de Fortaleza-Ceará, 

2010. 

FAIXA ETÁRIA POPULAÇÃO % 

5 a 9 anos      176.363  7,72 

10 a 14 anos      208.505  9,13 

15 a 19 anos      224.153  9,82 

20 a 29 anos      494.460  21,65 

30 a 39 anos      393.220  17,22 

40 a 49 anos      331.485  14,52 

50 a 59 anos      217.410  9,52 

60 anos ou mais      237.775  10,41 

População Total 2.283.371 100,00 

          Fonte: IBGE (2010). 

 

1.1.2 População no ensino regional 

A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A necessária expansão deste nível de ensino foi 

claramente planejada nas metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n
o. 

10.172/2001, sendo evidenciada no Estado do Ceará. 

Segundo a Secretaria de Estado da Educação do Estado, em Fortaleza e microrregião 

foram realizadas 270.827 matrículas no ensino médio, conforme mostra o quadro II, a seguir. 

 

Quadro2: Distribuição do número de matrículas no ensino médio no município de 

Fortaleza-Ceará, 2010. 

 

Dependência 

Administrativa 

N° de 

Matrículas 

Estadual 204.160  

Federal 56.340  

Municipal 1.714  

Privada 8.613  

Total 270.827 

Fonte: Secretaria de Educação do Estado 
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O número de estudantes matriculados no ensino médio na cidade é bastante 

significativo, o que confirma a existência de uma demanda potencial por formação superior. 

O ingresso na educação superior assume para o jovem da região de inserção da IES 

um caráter de tarefa evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem 

termina o ensino médio e uma alternativa disponível de inserção no mundo do trabalho. 

 

1.1.3 Quantidade de Vagas Ofertadas na Educação Superior 

Com a oferta de 100 vagas do Curso de Graduação em Enfermagem, a Faculdade de 

Ensino e Cultura do Ceará – FAECE está contribuindo para a ampliação das oportunidades de 

acesso à formação superior em área cuja atual oferta não é capaz de absorver as demandas da 

sociedade e do mercado de trabalho. 

Frente a essa realidade, o Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Ensino e Cultura do Ceará - FAECE projeta 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, respeitando a vida e a 

dignidade humana. 

Sendo assim, o Curso de Enfermagem buscará manter o compromisso ético, filosófico, 

político-social e técnico-científico, junto à sociedade, enquadrando-se na ótica renovada da 

formação desse tipo de profissional de saúde eivado de competência científica, política e 

profissional com vistas a uma inserção de qualidade no mercado de trabalho. O graduado em 

enfermagem trabalhará com práticas pedagógicas renovadas e comprometidas com a 

atualização dos saberes. Nessa perspectiva a atitude ética do relacionamento entre os diversos 

segmentos envolvidos na execução do Curso será enfatizada, na mesma medida em que se 

oportunizará a integração efetiva entre alunos, professores, Direção da IES e a sociedade local 

e regional. 
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1.1.4 A Educação Superior no Estado do Ceará 

 

O número de alunos matriculados no ensino superior no Estado do Ceará, segundo 

dados no INEP, passou de 37.904, em 1991, para 121.135, em 2007, sendo que no mesmo 

período o número de cursos ofertados passou de 97 para 391, o que demonstra o crescimento 

da procura da população cearense e sobre tudo dos moradores da Capital, Fortaleza, pela 

qualificação profissional por meios dos cursos de graduação. 

  

1.1.5 Metas do PNE 

 

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 20 a 

29 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. 

 

1.2. DEMANDA PELO CURSO 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAECE 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). 
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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. Deste modo, este Curso prevê atendimentos à população 

em números cada vez maiores por meio da Clínica Escola integrada aos demais cursos da 

Saúde. Este investimento em atenção primária e secundária à saúde dos indivíduos prevê, 

além da expansão dos serviços atualmente oferecidos, uma reorientação completa do modelo 

assistencial com a Rede Básica de Saúde. Os recursos servirão principalmente para a 

prevenção e para a assistência com referência e contra-referência com o SUS, em nível 

municipal na clínica instalada da FAECE. 

Por outro lado, a globalização tem produzido tendências e necessidades que vêm 

refletindo sobre as características relacionadas à formação profissional, de forma que os 

profissionais devem ser capazes não só de resolver problemas, mas refletir criticamente sobre 

os problemas para propor soluções criativas, além de estarem aptos a gerenciar 

empreendimentos. 

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, uma vez que a 

enfermagem vem se consolidando como ciência e arte do cuidado. 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 



 22 

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. 

 

1.3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional – (PDI) e o Projeto 

Pedagógico Institucional – (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 FAECE 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; 
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. 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. 

 

1.4. OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.4.1. OBJETIVOS GERAIS 

Os objetivos gerais da estruturação e execução deste Projeto Pedagógico são: 

. Preparar profissionais éticos, crítico, reflexivos e competentes, capazes de 

contribuir para o desenvolvimento da região e o bem-estar e qualidade de vida de seus 

cidadãos, bem como o aprimoramento da profissão; 

. 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 promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde, tanto 

em nível individual quanto coletivo nas instâncias do sistema de saúde; 
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. Capacitar o discente na tomada de decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas; 

. Estimular a confidencialidade das informações a ele confiada, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral; 

. Tornar o discente 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; 

. Proporcionar o discente para aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na sua prática. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Dentre os objetivos específicos destacamos que os alunos devem possuir competências 

e habilidades técnico-científicas, éticopolíticas, sócio-educativas contextualizadas em: 

. Compreender a natureza humana em suas dimensões, em suas expressões e ciclo vital; 

. Integrar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 

. Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 

organização social, suas transformações e expressões; 

. Desenvolver a formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional; 

. Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações; 

. Reconhecer a 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; 

. Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, 

do adulto e do idoso; 

. Capacitar o discente em diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar 

situações em constante mudança; 

. Reconhecer a importância das relações de trabalho e sua influência na saúde; 

. Responsabilizar o processo de formação de recursos humanos; 
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. Atender a demanda das 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; 

. Estabelecer critério na relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na saúde; 

. Reconhecer o discente como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

. Reconhecer o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em 

saúde. 

 

 

1.5. PERFIL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

Para atingir o perfil de egresso, o Curso de Graduação em Enfermagem oferecido pela 

FAECE 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 da FAECE, como foi concebido, proporcionará 

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. 
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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 pela FAECE é 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 é 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 pela FAECE 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; 
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· 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 
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disponibilizar informações como cursos de pós-graduação interinstitucional, cursos de 

extensão e eventos em geral. Programas de educação continuada são oferecidos aos egressos 

assim como realizados eventos 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 FAECE 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.  

Para que a Instituição alcance o sucesso desejado com relação à aproximação dos 

egressos, serão envolvidos, dentre outras ações, com eventos e cursos, principalmente 

educação continuada. A FAECE com convênio com a Universidade Paulista - UNIP 

disponibiliza aos egressos um programa de pós-graduação interativa. 

Para que a Instituição alcance o sucesso desejado com relação à aproximação dos 

egressos, serão envolvidos, dentre outras ações, com eventos e cursos, principalmente 

educação continuada. A UNIP disponibilizou aos egressos um programa de pós-graduação 

semi-presencial. 

Em relação aos egressos, além dos meios e mecanismos de atendimento, orientação e 

suporte da UNIP 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 universidade-setor empresarial e associações de classe. 

Desde 2007 foi implantado um sistema de avaliação dos egressos que se constitui 

como um questionário que o egresso responde no ato de retirada de seu diploma. O objetivo 

dessa ação foi formalizar um procedimento sistemático e contínuo com os egressos em busca 

de uma avaliação em relação à universidade, ao curso e às demandas de educação continuada. 
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1.6.  ESTRUTURA CURRICULAR 

 

1.6.1. EIXOS NORTEADORES  

  

 O PPC de Graduação em Enfermagem da FAECE 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 da FAECE 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 

facilitador 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 
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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. 

 A FAECE 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 com 

embasamento científico.  

 

1.6.2. MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem foi formulada para que o 

acadêmico atue como agente do aprendizado e venha desenvolver um programa de estudos 

coerente, integrado e flexível, para que esteja habilitado a enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício 

profissional em enfermagem.  

A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de aprendizado é 

organizada de forma equilibrada entre as disciplinas e oportuniza o acadêmico na aquisição 

das habilidades e competências indispensáveis à sua formação profissional. Dentre os 

conteúdos, há os que podem ser contabilizados como ―Atividades Complementares‖, que 

inclui as monitorias, os estágios extracurriculares, programas de extensão, estudos 

complementares individuais e/ou em grupo, participação em cursos, congressos, simpósios, 

realizados em outras áreas afins. 

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação do ensino superior, 

com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir da divulgação dos resultados 

do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) em 2010, a FAECE vem 

inovando e 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 Comissão 
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Própria de Avaliação (CPA) e Núcleo Docente Estruturante (NDE), e externas conduzidas 

pelo INEP.  

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES n
os

. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da 

Resolução CNE/CES n
o
. 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 disciplinas na modalidade de Educação à Distância. 

Os ED’s são atividades de caráter obrigatório nos cursos de graduação da UNIP, 

funcionando como um eixo estruturante de formação inter e multidisciplinar que perpassa a 

todos os períodos dos cursos. São objetivos dos ED’s: 

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 ao longo da formação acadêmica do Curso, os conhecimentos dos alunos 

sobre os conteúdos curriculares de formação geral; 

c. complementar possíveis 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’s são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, criteriosamente 

elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com Líderes de Disciplinas, como 

ferramenta para o desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situações-

problemas típicas da sua área de formação. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de 

formação geral, e à medida que o aluno avança no Currículo, promove-se uma substituição 

progressiva desses conteúdos, por outros de formação específica de cunho interdisciplinar, 

envolvendo os campos do saber afins da área de formação específica do curso. Estes são 

desenvolvidos com recursos educacionais combinados do ensino presencial e da educação à 
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distância, utilizando, entre outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação 

da conveniada UNIP. 

As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e 

avaliação de docentes e realizadas pelos discentes, estão vinculadas as disciplinas oferecidas 

ao longo dos 8 (oito) semestres letivos. Trata-se de resolução e discussão de estudos dirigidos, 

elaboração de trabalhos individuais e/ou em grupo, desenvolvimento de projetos (de pesquisa 

e de extensão), atividades práticas e didáticas em laboratório, atividades de campo tais como: 

oficinas, visitas técnicas, participação em eventos científicos da saúde, desenvolvimento e 

apresentação de estudos de casos, apresentação de seminários, dentro outros relacionados. As 

APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e aprovadas 

pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o seu desenvolvimento. 

 Os ANEXOS 1 e 2 contêm os regulamentos referentes às APS e aos ED, 

respectivamente. 

Considerando o horário das aulas do curso de Enfermagem das segundas às sextas-

feiras, aos alunos do turno da noite como sendo das 18h00 às 22 horas, e aos turnos aos 

sábados das 9h00 às 13h00, verifica-se uma média de 500 horas semestrais, evidenciando que 

é possível desenvolver a proposta pedagógica do curso de 4.064 horas em 8 (oito) semestres. 

Utilizando-se da prerrogativa prevista no inciso IV, artigo 2º, Resolução CNE/CES nº 

04/2009, a integralização do curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino e Cultura do 

Ceará – FAECE por utilizar da metodologia de ensino à distância em disciplinas previstas em 

diversos semestres, tais como: Interpretação e Produção de Textos, Homem e Sociedade, 

Ciências Sociais, Comunicação e Expressão, Metodologia do Trabalho Científico e Métodos 

de Pesquisa, tem justificada sua integralização em 8 (oito) semestres. 

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 pela 
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FAECE. 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. 

Em consonância com a análise dos dados e das informações extraídos do Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) e do Exame Nacional Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 

2010, foram feitas alterações dos conteúdos das disciplinas Saúde Pública, Gestão em Saúde e 

Políticas de Saúde. Além destas medidas, foram melhor distribuídos nessa nova matriz 

curricular 2010, os conteúdos das seguintes disciplinas: Biossegurança e Ergonomia, Bases 

Diagnósticas, Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária, Suporte Básico de Vida, Enfermagem 

do Idoso, Enfermagem em Centro Cirúrgico, Métodos de Reprocessamento de Artigos 

Hospitalares, Prevenção e Controle de Infecções nas Instituições de Saúde. 

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. 

A Formação do Bacharel em Enfermagem será efetivada após a conclusão de todos os 

Módulos, num total de três: Básico, Social e Ético (1464 horas); Técnico-Científico e Pré-

Clínico (1480 horas) e Clínico Preventivo e Terapêutico (1120 horas). 

 Matriz Enfermagem 

        

SEM NOME DISC POR EXTENSO 
AULAS 

SEMANAIS 

AULAS 

TEÓRICAS 

AULAS 

PRÁTICAS 
CH 

1 ESTUDOS DISCIPLINARES I    50 

1 EPIDEMIOLOGIA 3 3  66 

1 PRATICAS EDUCATIVAS EM SAUDE 3 3  66 

1 BIOEST APLIC A ENFERMAGEM 1,5 1,5  33 

1 POLITICAS DE SAUDE 3 3  66 

1 PSICOL APLICADA A ENFERMAGEM 3 3  66 

1 SAUDE AMB / VIGIL SANITARIA 1,5 1,5  33 

1 

FUNDAMENTOS HIST DE 

ENFERMAGEM 3 3  66 
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1 HOMEM E SOCIEDADE 1,5 1,5  33 

1 INTERPRETACAO E PROD DE TEXTOS 1,5 1,5  33 

1 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    512 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

2 BIOLOGIA,HISTOL E EMBRIOLOGIA 3,5 3,5  70 

2 ESTUDOS DISCIPLINARES II    40 

2 NUTRICAO APLIC A ENFERMAGEM 2 2  30 

2 BIOQUIMICA 3 3  60 

2 FISIOLOGIA 3 3  60 

2 ANATOMIA 4,5 1,5 3 90 

2 SUPORTE BASICO DE VIDA 1,5 1,5  30 

2 CIENCIAS SOCIAIS 1,5 1,5  30 

2 COMUNICACAO E EXPRESSAO 1,5 1,5  30 

2 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    440 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

3 FISIOLOGIA DO SIST REGULADOR 3 3  60 

3 ESTUDOS DISCIPLINARES III    40 

3 BIOSSEGURANCA E ERGONOMIA 1,5 1,5  30 

3 MICROBIOL/IMUNO/PARASITOLOGIA 1,5 1,5  30 

3 PATOLOGIA DOS SISTEMAS 1,5 1,5  30 

3 AVAL CLINICA E PSICOSS DE ENF 4,5 3 1,5 90 

3 ANATOMIA DOS SISTEMAS 3 1,5 1,5 60 

3 FARMACOLOGIA 3,5 3,5  70 

3 

METOD DE REPROC ART 

HOSPITALAR 1,5 1,5  30 

3 

METODOLOGIA DO TRAB 

ACADEMICO 1,5 1,5  30 

3 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    470 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

4 ESTUDOS DISCIPLINARES IV    40 

4 POL ATENC A SAUDE DO ADULTO 3 3  60 

4 PROP E PROC CUIDAR S ADULTO 4,5 1,5 3 90 

4 ENFERMAGEM DO IDOSO 1,5 1,5  30 

4 ETICA EM ENFERM/EXERC DA PROF 1,5 1,5  30 

4 BASES DIAGNOSTICAS 1,5 1,5  30 

4 GERENC PESS SERV AREA SAUDE 1,5 1,5  30 

4 ENFERMAGEM EM CENTRO 1,5 1,5  30 
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CIRURGICO 

4 FARMACO APLIC A ENFERMAGEM 3,5 3,5  70 

4 ENFERMAGEM DA FAMILIA 3 3  60 

4 METODOS DE PESQUISA 1,5 1,5  30 

4 LIBRAS (OPT) 1 1  20 

4 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    520 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

5 ATENC SAUDE PESS/FAM SIT RISCO 3 3  60 

5 CUID PESS/FAM SAUD MENTAL PSIQ 1,5 1,5  30 

5 ESTUDOS DISCIPLINARES V    40 

5 PROP PROC CUIDAR SAUDE MULHER 4,5 1,5 3 90 

5 PREV/CONTR DE INFEC INST SAUDE 1,5 1,5  30 

5 PRAT CLINICA PROC CUID SAU ADU 4,5 1,5 3 90 

5 PRATICA GERENCIAL EM ENFERMAG 3 3  60 

5 POLITICAS DE ATEN SAUD MULHER 3,5 3,5  70 

5 AUDITORIA EM ENFERMAGEM 1,5 1,5  30 

5 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    500 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

6 SIST CERTIF QUAL INST SAUDE 1,5 1,5  30 

6 PRATICA GERENCIAL SAUDE COLET 4,5 4,5  90 

6 PRATICA GERENCIAL SAUDE HOSPIT 3 3  60 

6 ESTUDOS DISCIPLINARES VI    40 

6 POL ATENC SAUDE CRIAN ADOLESC 3,5 3,5  70 

6 ENFERMAGEM INTERDISCIPLINAR 1,5 1,5  30 

6 PROP PROC CUIDAR SAUDE CRI/ADO 4,5 1,5 3 90 

6 PRAT CLIN PROC CUID MUL/CRI/AD 4,5 1,5 3 90 

6 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    500 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

7 PROJ TECN-CIENTIF INTERDISCIPL 1,5  1,5 30 

7 ESTUDOS DISCIPLINARES VII    40 

7 ENFERMAGEM INTEGRADA 1,5 1,5  30 

7 ESTAGIO OBRIGATORIO I 20  20 400 

7 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O    500 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

8 TOPICOS DE ATUACAO PROFISS 1,5 1,5  30 

8 ESTUDOS DISCIPLINARES VIII    40 
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8 PROD TECN-CIENTIF INTERDISCIPL 1,5         1,5  30 

8 ESTAGIO OBRIGATORIO II 21  21 420 

8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES    100 

8 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS      

  N O P E R I O D O 24 2 22 620 

---- ------------------------------- ------- -------- ---------- ------- 

  N O C U R S O       4062 

 

A matriz satisfaz as necessidades decorrentes da reestruturação de toda a Faculdade de 

Ensino e Cultura do Ceará – FAECE, 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: 

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 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.  

 

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, Ética, Humanística, Psicológica, Política, Histórica e 

Epidemiológica para o Cuidar em Enfermagem: As disciplinas buscam construir a 

identidade do ser individual e coletivo, capacitando-o para compreender o processo de sua 

inserção como um ser social, discutindo os aspectos históricos, éticos e epidemiológicos da 

prática do cuidar, além de fornecer subsídios para a Interpretação e produção de textos e para 
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dar suporte a análise de dados epidemiológicos no desenvolvimento das pesquisas científicas 

em enfermagem. 

 

Disciplinas que compõem: 

Bioestatística aplicada à Enfermagem 

Epidemiologia 

Ética e Exercício da profissão 

Estudos Disciplinares I 

Fundamentos Históricos em Enfermagem 

Homem e Sociedade 

Interpretação e Produção de Textos 

Políticas de Atenção à Saúde da Mulher 

Política de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente 

Política de Atenção à Saúde do Adulto  

Políticas de saúde 

Práticas Educativas em Saúde 

Psicologia aplicada a Enfermagem 

Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 

 

a) Competências Gerais 

 Aprimorar a capacidade de interpretação e elaboração de textos; 

 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 fatores determinantes do processo saúde-doença; 

 Ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 

 Conhecer, interpretar e analisar a situação da saúde pública no Brasil; 

 Aprimorar e capacitar o indivíduo na elaboração e execução de atividades educativas em 

saúde; 

 Construir conhecimentos sobre a trajetória histórica e ética da Enfermagem e da 

constituição das competências inerentes ao profissional. 

 

b) Competências Específicas  

 Compreender e interpretar o processo saúde-doença do indivíduo, família e comunidade, 

incluindo os fatores determinantes; 



 38 

 Identificar e caracterizar relações entre contextos e processos 

psicológicos/comportamentais nas diferentes etapas do ciclo vital humano; 

 Conhecer o sistema de Informação em Saúde utilizado pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS; 

 Conhecer e interpretar os indicadores de saúde, sistemas organizacionais e operacionais de 

diferentes setores prestadores de serviço em saúde; 

 Desenvolver práticas educativas em saúde, incluindo a capacidade criativa e reflexiva na 

utilização dos diferentes recursos didático-pedagógicos; 

 Interpretar, comparar e diferenciar fatos históricos que atuaram e participam do processo 

de construção da profissão da enfermagem; 

 Habilitar o aluno a utilizar métodos estatísticos como ferramenta de trabalho a partir de 

coleta, descrição e organização de dados em programas estatísticos específicos; 

 Estimular a vivência social, política e cultural no contexto do mundo globalizado; 

 Compreender o processo de trabalho em enfermagem na produção de serviço de saúde em 

determinado território de cuidado; 

 Adquirir 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 o perfil epidemiológico das doenças emergentes e re-emergentes no cenário 

nacional, regional e local, bem como as estratégias de monitoramento; 

 Desenvolver ações estratégicas nas áreas ambientais e social como o foco na 

sustentabilidade; 

 Discutir os aspectos éticos e morais do cuidar como prática profissional e desenvolver o 

processo de trabalho do enfermeiro fundamentado em teorias científicas e sociais; 

 Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

1.2. Formação Nutricional e Biológica para o Cuidar em Enfermagem: a 

interdisciplinaridade desse módulo engloba conteúdos para a aquisição de conhecimentos 

fundamentais sobre nutrição, favorecendo a compreensão do organismo biológico, 

subsidiando o aprendizado relativo a assistência de Enfermagem em seus aspectos clínicos, 

psicossociais e o fornecimento de fundamentos teóricos e práticos dos atendimentos às 

vítimas em situações de saúde e doença nos diversos níveis de atenção. 
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Disciplinas que compõem: 

Anatomia 

Biologia, Histologia e Embriologia 

Bioquímica 

Ciências Sociais 

Comunicação e Expressão 

Estudos Disciplinares II 

Fisiologia 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 

Nutrição aplicada a Enfermagem 

Suporte Básico de Vida 

a) Competências Gerais 

 Instrumentalizar o aluno para compreensão da Enfermagem como prática social; 

 Desenvolver estratégias de avaliação e monitoramento das condições nutricionais e de 

saúde do indivíduo, família e comunidade; 

 Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre as ciências 

biológicas que fundamentam a formação básica o cuidar;  

 Fornecer fundamentos teóricos e práticos no atendimento às vítimas em situação de 

urgência e emergência; 

 

b) Competências Específicas 

 Adquirir conhecimento técnico-científico das disciplinas que sustentam as Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

 Conhecer os mecanismos básicos relativos às funções 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 fisiologia, a disposição e a inter-relação das estruturas 

anatômicas que compõem o organismo humano; 

 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 urgência e emergência; 
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1.3. Formação Biológica aplicada a Enfermagem, Metodológica, Farmacológica, 

Biossegurança e Instrumentos para o Cuidar em Enfermagem: a interdisciplinaridade 

desse módulo engloba conteúdos para a construção de conhecimentos fundamentais sobre 

farmacologia e a patologia que explicam o funcionamento e os possíveis desvios do 

organismo humano na prevenção e na identificação de agravos na saúde do indivíduo. 

Permite, ainda, o início da construção da avaliação clínica da saúde humana. Também 

engloba conteúdos para construção de competências relacionadas à biossegurança e 

ergonomia na saúde. Engloba conteúdos para construção de competências relacionadas ao 

desenvolvimento de trabalhos técnico-científicos. 

 

Disciplinas que compõem: 

Anatomia dos Sistemas 

Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem 

Biossegurança e Ergonomia 

Estudos Disciplinares III 

Farmacologia 

Farmacologia aplicada à enfermagem 

Fisiologia Sistema Regulador 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 

Métodos de pesquisa 

Patologia dos sistemas 

Prevenção e Controle de Infecção em Instituições de Saúde 

 

a) Competências Gerais 

 Habilitar o discente para a aplicação e avaliação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem;   

 Desenvolver a capacidade de analisar os determinantes do processo saúde-doença, 

considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento do ser humano; 

 Conhecer a legislação atual pertinentes a biossegurança e ergonomia na saúde; 

 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. 
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b) Competências Específicas 

 Fornecer subsídios para o discente relacionar conhecimentos de dados clínicos com o 

processo de cuidar, desenvolvendo o raciocínio clínico; 

 Proporcionar ao discente a compreensão dos conceitos de farmacologia capacitando-o 

para a prática clínica; 

 Estimular o desenvolvimento da metodologia científica e do pensamento crítico-reflexivo; 

 Capacitar o discente para a construção de projetos técnico-científico baseado nas normas 

da Associação Brasileira de Normas e Técnicas – ABNT 

 Despertar o interesse do discente para a leitura de artigos científicos e trabalhos escritos e 

publicados em periódicos de enfermagem. 

 

2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico: 

 

2.1. Formação em Gerenciamento em Saúde, Bases Diagnósticas 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 políticos, 

diagnósticos, farmacológicos, clínicos, cirúrgicos e reprocessamento de artigos hospitalares. 

Também adiciona conhecimentos para construção de competências relacionadas ao 

gerenciamento de pessoas e serviços, como também no desenvolvimento das relações 

humanas e de trabalho na enfermagem. 

 

Disciplinas que compõem: 

Auditoria em Enfermagem 

Bases Diagnósticas 

Enfermagem da Família 

Enfermagem do Idoso 

Enfermagem em Centro Cirúrgico 

Estudos Disciplinares IV 

Gerenciamento de Pessoas e Serviços na área da saúde 

Libras (optativa) 

Prática Gerencial em Enfermagem 

Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde do Adulto 
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a) Competências Gerais 

 Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações assistenciais para o 

cuidar do adulto em seu ciclo vital; 

 Compreender os processos utilizados pelas famílias para promover o bem-estar de seus 

membros; 

 Capacitar o discente para o desenvolvimento de ações do cuidar visando o atendimento 

das necessidades do adulto, do idoso e da família; 

 Adquirir conhecimentos específicos para assistência perioperatória; 

 Conhecer os métodos de reprocessamento de artigos hospitalares; 

 Conhecer a evolução da farmacoterapia condicionada à evolução da patologia dos clientes 

assistidos; 

 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. 

 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. 

 

b) Competências Específicas 

 Ampliar as condições para planejar, executar e avaliar a assistência de Enfermagem às 

diversas necessidades apresentadas pelos indivíduos; 

 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; 

 Desenvolver capacidades de analisar os determinantes do processo saúde-doença, 

considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento do indivíduo; 

 Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o desenvolvimento da 

reflexão sobre as conexões existentes entre as disciplinas; 
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 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 gerenciamento e 

liderança; 

 Instrumentalizar para capacitação na tomada de decisão ético-legal no exercício da 

profissão;  

 Deverá dominar a aplicação da farmacocinética clínica; 

 Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica assistencial 

relacionadas à operacionalização das ações do cuidar; 

 Conhecer e aplicar os princípios teóricos e práticos 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 adulto 

egeriátrico; 

 

3. Módulo Clínico Preventivo e Terapêutico 

 

3.1. Formação em Atenção a Pessoa/Família em Situação de Risco e Instrumentos para o 

Cuidar na Saúde mental e da mulher: esse módulo reúne disciplinas num núcleo temático 

específico do cuidar da mulher. Engloba conteúdos para construção de competências 

relacionadas à Saúde Mental, Psiquiátrica e da Família, enquanto espaço de atuação a ser 

respeitado, explorado e auxiliado no processo saúde-doença. Introduz os alunos na assistência 

de enfermagem direta ao cliente adulto, além de habilitá-los para o cuidado do assistido em 

situação crítica dos indivíduos. 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 

Cuidados Pessoa/Família Saúde Mental e Psiquiátrica 

Estudos Disciplinares V 
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Prática Clínica no Processo de Cuidar da Saúde do Adulto 

Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Mulher 

Prática Clínica do Processo de Cuidar da Mulher, da Criança/Adolescente 

 

a) Competências Gerais 

 Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações 

assistenciais na saúde da mulher, contemplando os diferentes ciclos de desenvolvimento; 

 Proporcionar ao indivíduo condições para estabelecimento do relacionamento 

terapêutico com o paciente de sua família; 

 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; 

 Proporcionar ao indivíduo condições para estabelecimento do relacionamento 

com o paciente portador de transtornos mentais e de sua família; 

 Desenvolver as 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 da mulher. 

 

b) Competências Específicas 

 Condições para planejar, executar e avaliar a assistência de Enfermagem às diversas 

necessidades apresentadas pelos indivíduos portadores de transtornos mentais; 

 Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do enfermeiro junto às 

aos portadores de doenças mentais e psiquiátricas; 

 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; 

 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; 
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 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; 

 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; 

 

3.2. Formação em Prática Gerencial em Saúde Pública e Hospitalar, Certificação da 

Qualidade em serviços de Saúde e no Cuidado na Saúde do adulto, mulher, 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: 

Enfermagem Interdisciplinar 

Estudos Disciplinares VI 

Políticas de Atenção a Saúde da Criança e do 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, associando-as à fundamentação social e 

política para o cuidar na saúde da mulher, criança/adolescente; 
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 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 Obrigatório I 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: 

Enfermagem Integrada 

Estágio Obrigatório I 

Estudos Disciplinares VII 

Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar 
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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 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 Pesquisa; 

 Incentivar a análise crítica e reflexiva sobre situações observadas e/ou compartilhadas. 

 

3.4. Estágio Obrigatório II 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 Obrigatório II 

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. 
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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 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 

adquira, 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 na FAECE. 

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 
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seminários com temáticas sociais, bem como outras atividades de extensão universitária e/ou 

comunitária. 

 

1.6.4. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

 

ANEXO 3 

 

1.7 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

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 

freqüentando 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 Obrigatório I e II no Curso de Enfermagem da FAECE 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 Estágio da FAECE, que possibilita a 

implantação, implementação e avaliação do estágio. 

Em conformidade com a Lei 11.788/08 de 25/09/08, elencamos as atividades possíveis 

de serem desenvolvidas pelos alunos nos estágios obrigatórios somente a partir do 7º. 

Semestre, quais sejam: atendimento clínico ao cliente adulto, mulher e criança/adolescente na 

Clínica de Enfermagem da Universidade, 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. 

O estágio é oferecido nos componentes curriculares Estágio Obrigatório I, no 7º. 

Semestre, e Estágio Obrigatório II, 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 da Universidade. 
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1.7.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Os componentes curriculares Estágio Obrigatório I e Estágio Obrigatório II 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. 

 

1.7.2 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. 

1.8 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

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 mundo do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. Estas atividades 

são obrigatórias e visam complementar a formação profissional e cultural do aluno, podendo 

ser desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam os currículos plenos dos 

respectivos cursos. Desse modo, espera-se do futuro egresso uma visão generalista, 

humanista, crítica e reflexiva da sua função social como profissional.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação indicam que devem ser 

estimuladas Atividades Complementares tais como trabalhos de iniciação científica, projetos 

multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, desenvolvimento de protótipos, 

monitorias, participações em atividades empreendedoras, desenvolvendo posturas de 

cooperação, comunicação e liderança. Assim, nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação oferecidos pela FAECE foram incluídas, a partir de 2005. 

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.  
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 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. 

 Iniciar o aluno na pesquisa científica. 

São consideradas como Atividades Complementares as seguintes: 

 

 

1.8.1 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, participação em 

eventos de apoio à saúde, como por exemplo as campanhas de combate à dengue promovidas 

pelos órgão de saúde, participação nas ações organizadas pelo Programa de Responsabilidade 

Social da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC/FIRESO. 

 

1.8.2 Atividades de Estudo e Pesquisa: São atividades de estudo e pesquisa a autoria ou co-

autoria de trabalhos apresentados em eventos científicos,  relatórios de pesquisa, apresentação 

de trabalhos de Iniciação Científica durante a Semana da Saúde, participação em seminários, 

simpósios e congressos, grupos de estudo e exercícios on-line. 

 

1.8.3 Atividades Extracampus: As atividades desenvolvidas fora da FAECE incluem cursos, 

palestras, conferências, 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. 

 

1.8.4 Atividades Internas: São atividades desenvolvidas na FAECE, tais como palestras, 

seminários, conferências, cursos, jornadas, encontros e feiras. 

 

1.8.5 Programa de Monitoria: A monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica 

promovendo a integração de estudantes de períodos (semestres) mais avançados com 
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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 e, eventualmente, em atividades de pesquisa. Os monitores são 

selecionados semestralmente e os aprovados assinam contrato anual com A FAECE. 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 (ANEXO 4). 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. 

Iniciação Científica: A FAECE promove anualmente a Semana da Saúde, durante a qual são 

apresentados trabalhos científicos produzidos pelos alunos dos cursos de Enfermagem, 

Farmácia e Fisioterapia, como forma de iniciar os graduandos no processo de produção 

científica. 

 

Para poder participar, o estudante deve seguir as orientações do Manual de Normas 

para Elaboração de Trabalhos Científicos que se encontra no ANEXO 5. 

 

1.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

1.9.1 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. São 

objetivos do TCC: 

I - sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso. 

II - subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos conteúdos 

programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 
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III - garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática profissional, 

inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional; 

IV - possibilitar ao estudante o desenvolvimento de sua capacidade científica por meio 

de realização de experiência de pesquisa, inter-relacionando o aprendizado teórico à 

prática, dando-lhe condições para a publicação de artigos e trabalhos científicos. 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAECE, 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. Os projetos de pesquisa que envolvem os seres humanos, 

são encaminhados para aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), filiados ao 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), conforme a Resolução CNS 196/96. 

O acompanhamento e o cumprimento do TC são feitos de forma adequada, 

desenvolvidos pelo professor das disciplinas Projeto Técnico-Científico 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 da FAECE, 

para consulta. Os trabalhos podem ser apresentados em forma de pôster nos Eventos 

Acadêmico-Científicos da FAECE, ou até mesmo em eventos científicos externos, nacionais e 

internacionais. 
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Os trabalhos também podem ser encaminhados para a publicação em diversas revistas, 

sendo que o convênio com a UNIP favorece um Programa de Incentivo à Publicação, através 

de sua revista da área da saúde, indexada na Base de dados LILACS ISSN 0104-1894, 

destinada à divulgação de trabalhos originais desenvolvidos por docentes, discentes e por 

profissionais de instituições de saúde. 

 

1.10 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAECE 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. 
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  ―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. 
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 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 
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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 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 da FAECE. 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. 

 

 

1.11 FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A integração disciplinar, da matriz curricular de 2010 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 da FAECE 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, Histórica e Bioestatística 

para o Cuidar em Enfermagem. 

 

1.2. Formação Social, Política, Humanística, Nutricional e Biológica para o Cuidar em 

Enfermagem. 
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1.3. Formação Biológica, Metodológica, Farmacológica, Biossegurança e Instrumentos para 

o Cuidar em Enfermagem. 

 

2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico: 

 

2.1. Formação em Gerenciamento do Cuidado, Bases Diagnósticas, Ética, 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 em Enfermagem, Política, Atenção a Pessoa/Família em 

Situação de Risco, Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar, Auditoria em Enfermagem e 

Instrumentos para o Cuidar na Saúde mental e da mulher. 

 

3.2. Formação em Prática Gerencial em Saúde Pública e Hospitalar, Certificação da 

Qualidade em Serviços da Saúde e no Cuidado na Saúde do adulto, mulher, criança/ 

adolescente. 

 

3.3. Estágio Obrigatório I e Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar. 

 

3.4. Estágio Obrigatório II e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar. 

 

A representação da figura 1, lida de maneira circular, demonstra a interdisciplinaridade, 

das principais disciplinas do curso de Enfermagem. 
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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 da FAECE, 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. 

 

1.12 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO 

1.12.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Considerando a avaliação como etapa importante para o planejamento/replanejamento 

de atividades didático-pedagógicas, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem na 

formação de profissionais capacitados à técnica, mas também com compromisso social e 

ético, diferentes metodologias são utilizadas na avaliação do aluno do Curso de Enfermagem. 
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Entendendo o ensino não como mero transmissão de informações, mas como 

transformação do cidadão, e a aprendizagem com construção e reconstrução do conhecimento 

e de valores, privilegiam-se as avaliações formativas e somativas, que englobem a verificação 

tanto dos aspectos cognitivos, quanto das habilidades atitudes do estudante ao final do 

processo educativo.  

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina e envolve simultaneamente os 

aspectos de freqüência e aproveitamento escolar. 

A avaliação nas disciplinas será obtida por meio de provas, trabalhos e seminários, 

dentre outras atividades curriculares. São também considerados a participação, conduta, 

maturidade e interesse demonstrado pelo aluno durante as aulas e demais atividades, a critério 

do professor e em conformidade com o respectivo plano de ensino. São atividades 

curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, argüições, trabalhos práticos, excursões, 

atividades culturais e esportivas, estágios (inclusive os realizados em unidade avançada) e 

provas escritas e orais. 

A definição dos critérios da avaliação dos discentes é de competência exclusiva do 

professor responsável pela disciplina. 

O sistema de avaliação do desempenho acadêmico poderá, ainda, ser constituído de: 

 Avaliação diversificada; 

 Avaliação conceitual e 

 Avaliação de competência. 

A oficialização do sistema de avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem 

segue o disposto pela FAECE. O Regimento estabelece fases distintas assim descritas: 

 Avaliações dos Professores ―NP1‖ e ―NP2‖ para as atividades curriculares, que são as 

avaliações bimestrais, ocorrem normalmente na metade e ao final do semestre letivo.; 

 Prova Substitutiva, que substitui, em caso de falta do aluno, apenas uma das 

avaliações deve ser solicitada pelo aluno em requerimento próprio na Secretaria Geral, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a realização da prova para a NP1 e 2 (dois) dias para NP2. A 

desatenção em relação a esse prazo resultará em não aprovação da solicitação da respectiva 

avaliação. O prazo de aplicação da prova substitutiva de NP1 ou NP2 será determinado pelo 

docente com aprovação da Coordenação do Curso e entregue a secretaria de acordo com o 

calendário. 

A média semestral (MS) será: (NP1 + NP2)  2 
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Se a MS for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno estará aprovado na disciplina, 

naquele semestre. 

Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame. 

 

 O Exame ―EX‖, ou Avaliação Final, ocorre ao final do semestre letivo. 

 

Quando o estudante não alcançar a média 7,0 (sete) ao final do semestre, após todas as 

avaliações, obrigatoriamente, deve realizar o exame (EX). Nessa situação acadêmica, a sua 

média final (MF) semestral é a média aritmética simples entre a média semestral (MS) e a 

nota obtida no exame final (EX), ou seja:  

  

MF = (MS+EX)  2  

 

Quando a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o estudante está aprovado na 

disciplina. Por outro lado, quando inferior a 5,0 (cinco), o discente está reprovado, ficando 

sujeito ao regime de dependência.  

Para os estudantes em situação acadêmica especial, como dependência e adaptação, a 

MS é calculada pela média aritmética simples entre NP1 e NP2. Na realização do Exame 

desses estudantes, são considerados para a aprovação os mesmos critérios das disciplinas 

regulares para o cálculo da média final MF.  

A avaliação dos estudantes 
___

 além das provas oficiais NP1, NP2, provas substitutivas 

e exames 
___

 são realizados de acordo com as especificidades de cada disciplina, mediante 

exercícios, trabalhos de pesquisa, projetos, oficinas, relatórios, problematizações, resolução de 

casos clínicos ou outras atividades que, conforme o julgamento do docente responsável pela 

disciplina sejam adequadas e necessárias.  

O estudante aprovado em um período letivo pode matricular-se no período 

subseqüente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência. Nos dois últimos 

semestres do curso, a promoção do estudante com disciplinas pendentes fica a critério do 

Coordenador do curso de Enfermagem. Essas orientações são da competência da Assessoria 

Acadêmica. 

No que se refere ao estudante reprovado, este deve adequar-se ao currículo vigente 

para a turma na qual está ingressando, e requerer aproveitamento de estudos das disciplinas 

em que foi aprovado.  
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O Regimento Geral, de acordo com a legislação vigente, estabelece a freqüência 

obrigatória mínima em cada disciplina de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e 

demais atividades programadas. O estudante pode dispor dos 25% (vinte e cinco por cento) 

restantes para se ausentar por problemas alheios aos previstos na legislação que disciplina a 

matéria. 

A supervisão do controle da freqüência fica a cargo do professor responsável pela 

disciplina em questão. 

O desempenho, presencial ou à distância, dos estudantes durante as Atividades 

Complementares 
___

 componente curricular que completa a formação acadêmica por meio de 

atividades de cultura, pesquisa e extensão, além de incentivar a divulgação dos conhecimentos 

adquiridos pelos discentes para a comunidade 
___

 é acompanhado e pontuado pelo 

Coordenador do Curso, que tem o auxílio dos docentes na implementação dessas atividades. 

Sempre que solicitado, o estudante deve apresentar os comprovantes de realização das 

Atividades Complementares em data estipulada pela Instituição, para que a Coordenação do 

curso proceda a contabilização das atividades executadas. O registro da carga horária de 

Atividades Complementares é procedido de acordo com os valores pré-estabelecidos. O 

estudante que cumpre a carga horária de Atividades Complementares dentro do semestre é 

considerado aprovado. Caso o estudante não cumpra a carga horária prevista no semestre 

letivo, acumula este débito para o próximo semestre. A carga horária das Atividades 

Complementares deve ser cumprida até o término do Curso. 

O estágio obrigatório preconizado pelas Diretrizes Curriculares e implementado no 

curso de Enfermagem 
___

 componente curricular que corresponde a 20% da carga horária total 

do curso, tem por objetivo apurar o conhecimento técnico e científico dos estudantes. O 

estágio obrigatório é realizado na Clínica de Enfermagem/Saúde e em Instituições de Saúde e 

de Ensino conveniadas, acompanhado por um docente enfermeiro. 

Ainda, complementando a avaliação, é disponibilizado o sistema de auto-avaliação do 

desempenho acadêmico do estudante, por testes eletrônicos que podem ser resolvidos ―on-

line‖. Este sistema de auto-avaliação disponibilizado pela FAECE possibilita ao estudante 

verificar seu aprendizado, ou seja, os efetivos valores agregados das disciplinas ministradas. 

Esta dinâmica é também uma maneira que possibilita ao estudante identificar dúvidas e 

procurar solucioná-las com os professores e nos plantões de monitoria. 

Vale notar que a FAECE está sempre atenta aos procedimentos externos de avaliação, 

como o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Enade). Para tanto: 

 Propõe atividades que contemplam os conteúdos solicitados; 
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 Acompanha os boletins oficiais de desempenho; 

 Discute os resultados dos cursos em reuniões de Colegiado e retorna as apreciações 

para o corpo discente; 

 Propõe sugestões para melhorar desempenhos futuros.  

 

Enfim, o processo de avaliação proposto neste PPC adota um modelo que 

contempla, de forma equilibrada, a abordagem quantitativa (Avaliação Somativa ou 

Classificatória) e qualitativa (Avaliação Formativa ou Criteriada), nas diferentes perspectivas 

avaliativas. 

A Avaliação Formativa, proposta no PPI, preocupa-se com o processo de apropriação 

dos saberes pelo estudante, os diferentes caminhos que percorrem mediados pela intervenção 

ativa do professor a fim de promover a regulação das aprendizagens, revertendo à eventual 

rota de fracasso e reincluindo o estudante no processo educativo. Esta forma de avaliação 

formativa expressa mediante formas de diferentes signos (notas e conceitos) está associada às 

provas NP1 e NP2, que, neste momento, identificam a avaliação denominada classificatória, 

que pode ser igualmente de grande valia,
 
visto que também redireciona nosso olhar diante do 

desempenho de nossos estudantes, pois também é referência de sua capacidade de atingir o 

desempenho proposto e o esperado. Ao estudante interessa fundamentalmente o seu percurso 

pessoal rumo ao conhecimento, ao educador sua postura e coragem de assumir sua 

titularidade e sua autonomia na determinação dos caminhos pedagógicos que devem ser 

adotados, no processo de ensino-aprendizagem, como conseqüência do processo avaliativo 

(formativo e classificatório). 

 

1.12. 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 pesquisa e 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. 
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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, 

a 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 Instituição 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 da própria 

Universidade. 

A auto-avaliação não é uma atividade nova na FAECE, ao contrário, está inserida no 

cotidiano institucional. Alguns meios já utilizados para a avaliação do 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, semestralmente. 

 

Articulação da Auto-Avaliação do Curso com a Auto-Avaliação Institucional 

 

A FAECE, 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 ensino-aprendizagem;  

• Conscientização da responsabilidade social e suas conseqüências; 

• Verificação da eficácia institucional;  

• Valorização da missão da FAECE 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. 
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1.12.3 Atividades de Nivelamento  

 

O ―Sistema on-line de revisão básica de conteúdos‖ oferece ao aluno a oportunidade 

de rever conteúdos escolares básicos que, de alguma forma, são pré-requisitos para que se 

obtenha um desempenho satisfatório na Universidade.  

O Programa consiste, num primeiro momento, em uma avaliação realizada 

opcionalmente pelo aluno, calouro ou veterano, que pode ser acessada no site institucional da 

FAECE —, assim que se identificar com seu RA (Registro Acadêmico) e senha. 

Ele irá observar que a avaliação será realizada por disciplina. Escolherá, então, entre 

as que estão disponíveis no sistema — Português, Matemática, Biologia, Física, Química, 

Geografia e História — e realizará a prova.  

Ao término desse processo, será indicado o conteúdo que o aluno deverá estudar, de 

acordo com o resultado da prova; é o momento, então, de efetuar a inscrição on-line na(s) 

disciplina(s) sugerida(s) pelo sistema. Se desejar, ainda que ele tenha obtido um bom 

desempenho na avaliação, poderá optar por inscrever-se na disciplina de sua escolha. 

Feita a inscrição — a qualquer momento, durante o período em que estiver 

regularmente matriculado no curso —, o aluno poderá acessar o conteúdo correspondente à 

disciplina e, também, realizar exercícios complementares e outras avaliações do conteúdo que 

está estudando, a fim de saber se obteve avanços em seu conhecimento na área. 

Se obtiver um bom conceito na ―Avaliação básica on-line‖, o aluno visualizará em sua 

tela um comprovante de realização da prova daquele conteúdo. Se o conceito obtido for 

insuficiente, ele poderá participar de nova revisão e realizar novamente a prova, até obter o 

conceito desejado. 

São oferecidos também: 

 Programas de monitoria, em que os monitores auxiliam os estudantes com 

dificuldades em conteúdos práticos e teóricos; 

 Avaliação formativa e classificatória periódica dos estudantes, ao final das aulas 

teóricas e práticas, aplicada pelo professor responsável, para o acompanhamento do 

processo ensino aprendizagem; 

 Atividades Complementares individualizadas, que visam complementar a formação 

profissional e cultural do estudante podendo ser desenvolvidas presencialmente ou à 

distância; 
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 Análise periódica, pelo Coordenador do curso e professores responsáveis pelas 

unidades disciplinares, dos estudantes que não apresentam um bom desempenho 

acadêmico. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA  

 

2.1. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso é exercida por designação do Diretor, homologados pela 

Mantenedora. São atribuições da Coordenação do Curso: 

 

I. administrar, coordenar e supervisionar as atividades do curso, cumprindo-lhes 

caráter de revisão e atualização constante; 

II. supervisionar as atividades do corpo docente e técnico-administrativo 

vinculados ao curso e o cumprimento das exigências do regime didático, 

acadêmico, administrativo e disciplinar; 

III. promover convênios, tendo em vista o desenvolvimento dos programas do curso, 

submetendo-se à aprovação dos órgãos superiores; 

IV. elaborar e apresentar os relatórios das atividades do período anterior, bem como 

o planejamento referente ao período subseqüente; 

V. encaminhar os projetos de cursos, programas de pesquisa e extensão propostas 

de participação em eventos científicos ou culturais, para fins de análise e 

aprovação; 

VI. elaborar relatório sobre o desempenho de membros do corpo docente e técnico 

administrativo do respectivo curso; 

VII. cumprir e fazer cumprir as determinações Estatutárias e Regimentais e as 

deliberações dos órgãos da Administração superior e do Colegiado do Curso; 

VIII. constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas 

específicas; 

IX. exercer a ação disciplinar no âmbito do curso; 

X. apresentar medidas relativas à matéria da competência do Colegiado do Curso 

submetendo seu ato a ratificação ou à homologação do referido órgão; 

XI. exercer as demais funções exigidas para o bom desempenho da Coordenação do 

Curso. 
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A gestão acadêmica da FAECE dispõe de organização formal com estrutura simples, 

que visa a propiciar à administração agilidade e flexibilidade para responder às exigências do 

mundo moderno.  

O Curso de Enfermagem da FAECE conta com uma Coordenadora do Curso, que 

respondem pela graduação e dá cumprimento às diretrizes curriculares, ao controle de 

freqüência de professores e estudantes, ao controle de cargas horárias, implementação do 

projeto pedagógico e outras questões essenciais para o desempenho dos cursos, e 

conseqüentemente, da gestão acadêmica.  

A Coordenadora do Curso de Enfermagem é responsável pela execução do 

planejamento pedagógico e pelo desempenho administrativo do curso, que evidentemente 

estão vinculados à missão e aos valores da Instituição, e de acordo com as diretrizes do PDI e 

PPI. 

Como Coordenador-Gestor, faz parte do perfil esperado e cobrado da Coordenação do 

Curso de Enfermagem: 

 postura compromissada e vínculo com a missão e estratégias da Instituição, que está 

em sintonia com as diretrizes e normas do PDI, PPI e PPC;  

 formação cultural, competência profissional, postura ética, capacidade de liderança, 

empreendedorismo, capacidade de cobrar resultados e visão global; 

 possuir e fomentar uma visão global sobre a profissão do enfermeiro, sobre o Curso de 

Enfermagem e suas perspectivas; 

 disposição para trabalho em equipe, assumindo posição de liderança; 

 ponto de referência profissional e pessoal para docentes e discentes; 

 capacidade de manutenção do projeto de expansão, compreendendo a dinâmica interna 

e externa da Instituição; 

 capacidade de promover a consolidação de um ensino de qualidade, oferecer serviços 

que correspondam aos anseios da demanda social, manter a indissociabilidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão, avaliar a capacidade pedagógica dos educadores, 

articular teoria e prática, incentivar à pesquisa docente e discente, manter forte 

compromisso com a sociedade, com a cidadania, com o conhecimento, com a 

produção científica, com o desenvolvimento regional e nacional; 

 disposição para contribuir e estabelecer parcerias com diversos setores da sociedade; 

 capacidade em desenvolver planos que permitam a atuação da Faculdade em questões 

sociais, por meio de projetos de extensão comunitária, tendo portanto, o Instituto o 

papel de agente catalisador das demandas da sociedade; 
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 demonstrar sintonia com as tendências da economia e procurar formar profissionais 

que reúnam condições de inserção no mercado de trabalho.  

 disposição para contribuir na produção de idéias, propostas e novas dinâmicas para o 

Curso e para a instituição; 

 constante atualização em relação às diretrizes e normas do Ensino Superior; 

 disposição em participar ativamente do processo de avaliação Institucional;  

 possuir informações atualizadas sobre o perfil dos cursos comuns de outras 

Instituições de Ensino Superior e sobre os procedimentos das comissões de avaliação 

do Ministério da Educação; 

 constante análise dos roteiros que apontam os indicadores de qualidade;  

 disposição para fomentar o debate contínuo com os docentes, Instituição e discentes 

sobre o projeto pedagógico; 

 disposição para favorecer a implantação de linhas de pesquisas, grupos, núcleos de 

estudos e projetos consistentes de estágios que permitam a relação entre teoria e 

prática; 

 capacidade de identificar e resolver problemas administrativos e acadêmicos;  

 capacidade de estimular a reflexão sobre a flexibilidade dos currículos, incrementar a 

interdisciplinaridade, refletir sobre as propostas das diretrizes curriculares que 

enfatizam o perfil profissional; 

 conhecer os ambientes interno e externo da Instituição, para poder articular e resolver 

os problemas inerentes ao curso nos diferentes setores da Instituição;  

 capacidade de gerenciar recursos humanos e financeiros. 

 participação ativa em debates regionais e nacionais sobre as perspectivas e sobre as 

diretrizes que delineiam os fundamentos teóricos e organizacionais do curso.  

 

São funções relacionadas à Coordenação do Curso de Enfermagem: 

 

 pensar no Curso, nas possibilidades de consolidação dos parâmetros de qualidade, 

estimular a participação docente e discente na colaboração e construção de propostas 

pedagógicas consistentes, que satisfaçam as expectativas dos estudantes na sua 

formação integral; 

 zelar pelo bom funcionamento pedagógico e administrativo do Curso; 

 organizar e redigir documentação pertinente ao Curso, avaliar o currículo proposto, 

convocar reuniões, agendar e viabilizar eventos e projetos de estágios;  
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 agregar os docentes do curso na realização do plano de curso, na indicação de 

bibliografia atualizada, verificar se os procedimentos acadêmicos dos docentes são 

realizados de forma correta a fim de atender às exigências da Instituição; 

 realizar reuniões com os docentes do curso ao início de cada semestre, para 

disponibilizar os recursos tecnológicos de ensino oferecidos pela Instituição, mas 

principalmente para abordar o perfil do profissional que o curso está formando; 

 realizar reuniões com discentes do curso periodicamente, supervisionando e 

monitorando as deficiências do processo de ensino-aprendizagem, e esclarecer as 

dúvidas e expectativas dos discentes; 

 acompanhar os registros acadêmicos de freqüência, os índices de evasão, os 

trancamentos, os resultados das avaliações, identificar, quando necessário, os motivos 

reais de baixa freqüência, assim como os baixos desempenhos escolares, procurando 

apresentar possíveis alternativas para que os gestores da Instituição possam deliberar 

sobre o assunto; 

 fazer levantamento consultando os docentes sobre as dificuldades encontradas no 

processo de ensino-aprendizagem, no transcorrer do semestre letivo; 

 promover o curso em segmentos públicos e/ou privados de cada região de inserção, 

mostrando o papel social da Faculdade; 

 realizar sistematicamente reuniões com os representantes discentes de cada período do 

curso; 

 participar ativamente das avaliações sistemáticas do desempenho docente e discente; 

 revisar e atualizar o projeto pedagógico do curso, com a participação dos segmentos 

envolvidos no processo (órgãos superiores de deliberação e administração, docentes, 

discentes, comunidade e diretrizes propostas pelo MEC); 

 atendimento sistemático aos procedimentos acadêmicos e administrativos; 

 disponibilizar os meios de comunicação utilizados para os públicos internos e 

externos; 

 proporcionar aos discentes atividades de caráter extracurricular, estimulando-os à 

realização de atividades complementares; 

 realizar avaliação sistemática dos conteúdos ministrados em cada período no final do 

semestre; 

 motivar, criar condições e apontar oportunidades de qualificação docente, quando da 

oportunidade de participação em programas de capacitação; 
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 incentivar 
__ 

projetos de pesquisa, atividades de extensão comunitária, monitorias, 

trabalhos de conclusão de curso, a iniciação científica; 

 realizar sempre que possível o vínculo entre a Instituição e a sociedade, entre o Curso 

e os eventos que complementam a futura formação profissional, entre os discentes e o 

mercado de trabalho. 

 

2.1.1 Experiência Acadêmica-Profissional da Coordenação 

 

Seguindo as referências preconizadas pelo MEC, a Coordenadora do curso de 

Enfermagem da FAECE possui graduação e titulação acadêmica obtida em programa de pós-

graduação stricto sensu na área do curso; experiência de magistério de sete (7 anos; 

experiência em gestão acadêmica de dois (3) anos e dedica 40 horas semanais na condução do 

curso. 

Segue uma breve descrição da trajetória acadêmica e profissional da coordenadora do 

Curso a Profa. Mariza Silva de Oliveira. 

Graduada em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC em 2004. 

Mestre em Enfermagem na área de concentração em Clínico-cirúrgica pela 

Universidade Federal do Ceará - UFC em 2006. 

Doutorada em Enfermagem na área de Promoção da Saúde pela Universidade Federal 

do Ceará - UFC em 2009. 

Experiência Administrativa: exerceu o cargo como Enfermeira no Hospital Antônio 

Prudente e no Hospital da Criança em 2004.  

Experiência Acadêmica: iniciou a carreira de docência em 2004 na Universidade 

Federal do Ceará, como Professora Substituta da disciplina Enfermagem em Saúde do Adulto. 

 

2.2 COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO E DO 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO.  

 

A Coordenação Didática do Curso de Enfermagem fica a cargo do Colegiado de Curso 

composto pelos seguintes membros: Coordenador do Curso; Docentes e representante dos 

discentes.  
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O Colegiado do Curso, da Graduação em Enfermagem, é um órgão normativo, consultivo 

e de planejamento acadêmico. Tem por finalidade promover a coordenação pedagógica e a 

interação do Curso de Graduação em Enfermagem, e áreas afins.  

São atribuições do Colegiado do Curso: 

I– acompanhar a proposta pedagógica do curso; 

II– propor, analisar, avaliar e aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso, 

indicando alterações quando necessárias; 

III– definir critérios para a integração horizontal e vertical do curso, visando a garantir a 

interdisciplinaridade e a qualidade didático-pedagógica, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo projeto pedagógico do Curso; 

IV– avaliar, quando solicitado, os pedidos de transferências e retorno; 

V– propor normas e procedimentos para o Curso e de Comissões de apoio; 

VI- recepcionar os calouros do Curso, orientando-os no que se refere à organização e ao 

funcionamento do curso de Enfermagem e da FAECE. 

O colegiado do curso reúne-se semestralmente, ou quando convocado pelo coordenador. 

As deliberações do colegiado devem constar das respectivas atas de reunião, e encaminhadas 

ao Coordenador do Curso. 

  O Núcleo Docente Estruturante criado pela Portaria MEC n. 147/2007 e 

regulamentado por meio da Resolução CONAES n. 01 de 17 de junho de 2010, é o órgão 

responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e tem, por 

finalidade, elaborar estratégias de implementação, supervisão, consolidação e 

aperfeiçoamento do mesmo. 

  O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte composição: Coordenador do 

Curso, como seu presidente e no mínino de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo 

docente do curso. 

  A composição do NDE atende aos seguintes requisitos de titulação acadêmica: 

pelo menos 60% de seus membros têm titulação acadêmica obtida em programas de pós-

graduação stricto sensu e são contratados, em regime de horário parcial ou integral, sendo 

pelo menos 20% em tempo integral.  

  As competências do NDE estão descritas no Regulamento específico que 

compõe o ANEXO 06.  

O Regulamento do Colegiado de Curso consta no Regimento da instituição. 
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2.3 ATENÇÃO AO DISCENTE 

 

Em relação ao corpo discente, os principais meios e mecanismos de atendimento, 

orientação e suporte da FAECE são: 

 Manual de Informações Acadêmicas: entregue anualmente aos estudantes. 

 Coordenações de Curso, que prestam plantões de atendimento ao estudante nas ―Salas 

de Coordenação‖. Nesses atendimentos, o estudante recebe orientações em relação às 

questões didático-pedagógicas de normas e regulamentos, do desempenho da FAECE nas 

avaliações interna e externa, das atividades complementares e de palestras e seminários. Além 

disso, os estudantes podem esclarecer dúvidas sobre o exercício profissional, o mercado de 

trabalho, a sua colocação no mercado de trabalho, a formação continuada, e também podem 

realizar sugestões que, por ventura, são levadas às reuniões de Conselho Administrativo. 

 Setor de Estágio – trabalha associado à Comissão ou Colegiado de Estágio do Curso 

de Enfermagem. No momento oportuno, a partir do 7º. semestre 
__ 

de acordo com o PPC, o 

estudante tem acesso às vagas de estágios disponíveis junto ao Coordenador de curso e ao 

Supervisor de Estágios. Estes analisam e assinam, os convênios e contratos de estágio 

firmados entre o estudante e empresas, clínicas, serviços públicos, fundações, profissionais 

liberais que cumpram determinados requisitos, instituições filantrópicas e de assistência 

Social hospitalar, Instituições Educacionais, dentre elas o próprio Instituto. 

 Atendimentos em geral, em órgãos como: secretaria, tesouraria, central de orientação 

pedagógica, diretoria de Campus, chefia de Campus, etc.  

 

2.3.1 APOIO PSICO-PEDAGÓGICO AO DISCENTE 

 

A FAECE – Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará oferece aos alunos um serviço de 

apoio psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar 

do discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, provas e freqüência; 

além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito 

a problemas de aprendizagem. Este serviço é realizado pela Coordenação Pedagógica, que 

está a cargo de profissional com formação na área de Pedagogia ou Psicologia. 

A Coordenação Pedagógica tem como um dos seus objetivos oferecer 

acompanhamento psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho 

dos alunos que apresentam dificuldades. Essa coordenação busca contribuir para o 
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desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as motivações, 

promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação e os serviços de 

aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.  

O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos encaminhados 

pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que procuram o serviço 

espontaneamente. 

 

IV. CORPO DOCENTE 

_____________________________________________________________ 

 

1. FORMAÇÃO ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

_______________________________________________________________ 

 

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do docente 

com os valores e princípios educacionais da FAECE foi sinalizada pela elaboração e 

implantação do Plano de Carreira Docente constante no PDI. 

 O Plano prevê classes, níveis e regime de trabalho. As classes de docentes são de 

Titular, Adjunto, Assistente e Auxiliar. 

O ingresso na Carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á preferencialmente na 

referência inicial da respectiva categoria funcional, por meio de processo seletivo, e prevê os 

seguintes níveis e regimes de trabalho: 

O Regulamento do Magistério Superior da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – 

FAECE, aborda pelos seguintes aspectos, a carreira docente: 

a) discriminação das categorias funcionais: Professor Auxiliar, Professor Assistente, 

Professor Adjunto e Professor Titular; e 

b) requisitos para ingresso ou promoção. 

As vagas são informadas para o público interessado. As inscrições ocorrem pelo site 

da FAECE por envio de currículo. Uma comissão de curso seleciona o professor por análise 

curricular e entrevista. A contratação é feita de acordo com o plano de carreira docente. Este 

plano de carreira docente considera titulação, tempo de magistério e experiência profissional. 

Quanto aos requisitos para o ingresso em cada categoria, tem-se: 

a) Professor Auxiliar: o candidato deve possuir escolaridade correspondente ao 

Ensino Superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pós-graduação Lato Sensu 
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com, no mínimo, 360 h/a, além de experiência docente mínima de 2 (dois) anos no Magistério 

Superior. 

b) Professor Assistente: o candidato a esta categoria deve possuir escolaridade 

correspondente ao Ensino Superior completo (Bacharelado ou equivalente) e, no mínimo, pós-

graduação Stricto Sensu (Mestrado) com todos os créditos concluídos, além de experiência 

docente mínima de 2 (dois) anos no Magistério Superior. 

c) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional prescinde de escolaridade 

correspondente ao Ensino Superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pós-

graduação Stricto Sensu (Mestrado) concluído e aprovado em Universidade de reconhecida 

capacidade técnica. É requerida do candidato titulação de Mestre na mesma área de sua 

graduação, além de experiência docente mínima de 3 (três) anos no Magistério Superior. 

d) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessário escolaridade 

correspondente ao Ensino Superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso de pós-

graduação Stricto Sensu (Doutorado) concluído e aprovado em Universidade de reconhecida 

capacidade técnica. É requerida titulação de Doutor, além de experiência docente mínima de 5 

(cinco) anos no Magistério Superior. 

O Plano de Qualificação Docente da instituição está intimamente ligado ao incentivo à 

produção científica. Resumidamente, a progressão na carreira docente será feita com base: 

 na avaliação de desempenho; 

 na titulação acadêmica; 

 na produção científica e intelectual; e no tempo de serviço. 

 

1.1 Perfil do corpo docente 

Antes de ser professor, a preocupação do docente da FAECE deve estar voltada para o 

atendimento das expectativas da formação discente. 

O corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem, em função de suas 

características, é constituído por uma equipe multiprofissional, predominantemente formada 

por enfermeiros. Este elenco de docentes é constituído por profissionais cujas trajetórias de 

formação e experiências são coerentes com as disciplinas ministradas e com o projeto do 

curso.  

O corpo docente do curso de Enfermagem da FAECE é composto por 02 doutores 

(08%), 18 mestres (72%) e 05 especialistas (20%). 
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Lista de Docentes e suas respectivas Disciplinas 

 

PROFESSORES TITULAÇÃO DISCIPLINAS 

Adman Câmara Soares 

Lima 

Mestrado Estágio Supervisionado II 

Prática Gerencial em Saúde Coletiva  

Ana Cláudia Queiroz 

Bonfim 

 

Mestrado 

Práticas Educativas em Saúde 

Políticas de Saúde 

Annunziata Cunto de 

Vasconcelos 
Mestrado 

Saúde Ambiental e Vigilância 

Sanitária 

Nutrição aplicada a Enfermagem 

Ana Zaiz Flores Hormain 

Teixeira de Carvalho 
Mestrado 

Estágio Supervisionado I 

Prática Gerencial em Saúde 

Hospitalar 

Bruna Michelle Mestrado 

Atenção à Saúde Pessoa/Família em 

Situação de Risco 

Enfermagem do Idoso 

Estágio Supervisionado II 

Danielle Christine Moura 

dos Santos 
Mestrado 

Cuidado a Pessoa/Família em Saúde 

Mental Psíquica 

Enfermagem Integrada 

Praticas de Gestão/Resultados 

Danielle Rosa Evangelista Mestrado 

Avaliação Clinica e Psicossocial em 

Enfermagem 

Propedêutica e Processo de cuidar da 

saúde da mulher 

Prática Clínica do Processo de 

Cuidar na Saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente 

Daniel Bruno Resende 

Chaves 
Mestrado 

Prática Clínica do Processo de 

Cuidar na Saúde do Adulto 

Débora Rodrigues Guerra Mestrado 
Métodos de Reprocessamento de 

Artigos Hospitalares 
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Enfermagem em Centro Cirúrgico 

Eliany Alves Miranda Especialista Estágio Supervisionado I 

Georgiana de Alencar 

Portela 
Especialista 

Psicologia Aplicada a Enfermagem 

Gerenciamento de Pessoas e 

Serviços na Área da saúde 

Sistema de Certificação e 

Qualificação em Instituições de 

Saúde 

Homem e Sociologia 

Ciências Sociais 

Giovanni Lopes 

Evangelista 
Mestrado 

Fisiologia 

Fisiologia do Sistema Regulador 

Gilmara Holanda da 

Cunha 

 

Doutora 

Prevenção e Controle de Infecção 

em Instituições de Saúde 

Patologia dos Sistemas 

Ivanete Gomes da Silva Mestrado 

Interpretação e Produção de Textos 

Comunicação e Expressão 

Libras 

Markerting Pessoal 

José Musse Costa Lima 

Jereissati 
Especialista 

Biologia/Histologia/Embriologia 

Anatomia 

Anatomia dos Sistemas 

Mariana Gonçalves de 

Oliveira 
Especialista 

Ética em Enfermagem e Exercício da 

Profissão 

Mariza Silva de Oliveira Doutorado 

Projeto Técnico-Científico 

Interdisciplinar 

Metodologia do Trabalho 

Acadêmico  

Produção Técnico-Científico 

Interdisciplinar 

Mayenne Myrcea 

Quintino Pereira 
Mestrado 

Fundamentos Históricos de 

Enfermagem 

Política de Atenção Saúde da Mulher 
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Microbiologia, Imunologia e 

Parasitologia 

Enfermagem da Família 

Patrícia Freire de 

Vasconcelos 
Mestrado 

Biossegurança e Ergonomia 

Farmacologia 

Farmacologia aplicada a 

Enfermagem 

Samila Torquato Araújo 

Bandeira 
Mestrado 

Estágio Supervisionado II 

Shérida Karanini Paz de 

Oliveira 
Mestrado 

Estágio Supervisionado I 

Stella Maia Barbosa Mestrado 

Políticas de Atenção a Saúde do 

Adulto 

Praticas Gerencial em Enfermagem 

Enfermagem Integrada Prática 

Gerencial I 

Auditoria em Enfermagem 

Tiago Barreto de Castro e 

Silva 
Mestrado 

Epidemiologia 

Bioquímica 

Suporte Básico de Vida 

Bases Diagnósticas 

Bioestatística aplicada a 

Enfermagem 

Yandara Alice Ximenes 

Bueno de Carvalho 
Especialista 

Estágio Supervisionado I 

Estágio Supervisionado II 

Política de Atenção em Saúde da 

Criança e Adolescente 

Propedêutica e Processo de Cuidar 

na Saúde da Criança e do 

Adolecente 

Ysabely de Aguiar Pontes 

Pamplona 
Mestrado 

Estágio Supervisionado I 

Tópicos de Atuação Profissional 
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1.2 Aperfeiçoamento Docente 

 

Com o objetivo de orientar professores na condução de disciplinas, sugerindo 

metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar a relação 

professor-aluno, a FAECE-Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará oferece o Programa de 

Apoio ao Docente, estruturado para atualizar e desenvolver tecnologias de educação em 

grupo.  

Conforme projeto em desenvolvimento na IES. 

 

2. CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

2.1 REGIME DE TRABALHO 

 

O corpo docente do Curso de Enfermagem da FAECE está compreendido em três 

diferentes regimes de dedicação: Integral, Parcial e Horista. Esta subdivisão permeia as ações 

previstas no Projeto Pedagógico do Curso, possibilitando a dedicação dos nossos docentes na 

realização das atividades didáticas com os estudantes. 

Atualmente nosso corpo docente está estruturado da seguinte forma: 

 docentes em Regime Integral  

 docentes em Regime Parcial  

 docentes em Regime Horista  

 

3. CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

O corpo técnico-administrativo é constituído por profissionais qualificados para as 

funções exercidas. Esses funcionários - Gerências administrativas e Chefia de Campus - 

recebem orientações em reuniões com o Diretor. 

O corpo técnico-administrativo que presta serviços para a Faculdade de Ensino e 

Cultura do Ceará - FAECE é selecionado pelo Departamento de Recursos Humanos, 

atendendo à solicitação dos numerosos setores de atividades da Instituição. 
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V. INSTALAÇÕES 

 

As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades educacionais e às 

especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à ventilação e acústica, e 

encontram-se em bom estado de conservação. Além disso, o espaço físico é adequado ao 

número de usuários que transitam nos ambientes da Instituição.  

 

1. Salas de Aula 

 

Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, 

iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a todas as condições 

de salubridade.  

 

2. Instalações para Docentes / Gabinetes de Trabalho 

 

Nas instalações físicas da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE há salas 

de professores, equipadas com microcomputadores com acesso à Internet, além de sala de 

reunião.  

 

3. Instalações para Núcleo Docente Estruturante e Coordenação de Curso 

 

A Coordenação do Curso de Enfermagem, conta com computador com acesso a 

internet, impressora, mesa, cadeiras e armários. Cabe dizer, essa instalação é compatível com 

as necessidades do curso, estando às exigências e padrões de qualidade. A limpeza e 

higienização diária dessas instalações garantem ótimas condições de uso, além de estarem 

sempre sob o olhar do Setor de Gestão Patrimonial e Segurança  da instalação, responsável 

pela manutenção destes espaços. 

 

O Núcleo Docente Estruturante ocupa espaço compartilhado com a Coordenação do 

Curso, dispondo de sala para reunião quando necessária. 
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4. Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

 

Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade de Ensino e Cultura do 

Ceará - FAECE apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos 

estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); no piso térreo 

banheiro adaptado com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;barras de 

apoio nas paredes. 

 

O acesso para cadeiras de rodas é feito pela entrada de alunos(lateral), para o piso 

térreo. Alunos com dificuldade de locomoção tem sua turma colocados nas salas do piso 

térreo. 

 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, a FAECE, disponibiliza 

quando necessário, funcionário com experiência no trato de pessoas com deficiência visual, 

que acompanha o aluno em sala de aula, até o termino do curso.  

Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, a FAECE, disponibiliza 

quando necessário, interprete de línguas de sinais que acompanha os alunos na disciplina 

optativa de libras, especialmente quando da realização da retirada de dúvidas ou sua revisão, 

complementando a avaliação expressa em texto escrito ou quando este não tenha expressado o 

real conhecimento do aluno; flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o 

conteúdo semântico; aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade 

escrita, (para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a especificidade 

lingüística dos surdos. 

 

5. Equipamentos 

 

5.1 Acesso a Equipamentos de Informática 

 

O acesso aos laboratórios de informática é permitido a todos os alunos e professores 

da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE, durante o horário de funcionamento, 

desde que estejam disponíveis. 
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Os laboratórios de informática além de sua destinação para as atividades práticas, 

como um recurso auxiliar de ensino ou mesmo como recurso fundamental, estão à disposição 

dos alunos para realização de trabalhos acadêmicos ou pesquisa via Internet. 

 

5.2 Existência da Rede de Comunicação Científica (Internet) 

 

A Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE possui seus equipamentos 

interligados em rede de comunicação científica (Internet), e o acesso aos equipamentos de 

informática está disponível em quantidade suficiente para o desenvolvimento das atividades 

da Instituição 

 

5.3 Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 

Há na FAECE recursos audiovisuais e multimídia em quantidade suficiente para 

atender à demanda do Curso de Enfermagem, e podem ser utilizados por professores e alunos, 

mediante solicitação com 48 horas de antecedência, e o agendamento é realizado diretamente 

na sala de equipamentos com os Inspetores de Alunos. Na data e hora solicitada, o inspetor 

monta o equipamento e auxilia quando necessário, após o uso, o inspetor recolhe e 

providencia a guarda do equipamento. 

 

5.4 Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

A manutenção e a conservação das instalações físicas em geral, dependendo de sua 

amplitude, são executadas por funcionários da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - 

FAECE ou por meio de contratos com empresas especializadas.  

 

5.5 Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

A manutenção e a conservação dos equipamentos, dependendo de sua amplitude, são 

executadas por funcionários da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE ou por 

meio de contratos com empresas especializadas. A reposição dos materiais de consumo é 

compatível com a demanda das atividades realizadas em cada semestre. A conservação e 

atualização dos equipamentos são realizadas a partir de uma análise periódica dos 
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funcionários da FAECE, que devem verificar a necessidade de aquisição de novos 

equipamentos e/ou atualização dos existentes. 

 

 6. Relatório sobre a infra-estrutura da Faculdade 

 

A IES dispõe de um terreno com área correspondente a 10.625,00m
2
, com área 

construída de 5.050,15m
2
, sendo que o térreo, 1º/2º pavimento corresponde à área construída 

de 1.632,80m
2
. A IES dispõe de 40 salas de aula, com espaço físico variando entre 31.64m

2
 

(menores) e 75.90m
2
 (maiores); 

 

Térreo: 01 Coordenação Geral 13,25m
2
, 01 Atendimento Acadêmico 101,34m

2
, 01 

Recepção com 9,24m
2
, 01 Biblioteca com 360m

2
, 01 Laboratório de informática com 56,65m

2
 

com 30 computadores, 06 salas de aula com 55m
2
, 01 sala de aula com 60m

2
, 02 Laboratórios 

com 55 m
2 

cada, 02 Sanitários, sendo 01 masculino e 01 feminino, com 30m
2
 cada; 

 

1º Andar: 01 Sala de equipamentos audiovisuais, com aproximadamente 10m
2
, 01 

Copiadora com 9m
2
, 01 Laboratório de informática com 56,65m

2
 com 30 computadores, 04 

salas de aula com 31,64m
2
, 04 salas de aula com 38m

2
, 07 salas de aula com 55m

2
, 02 salas 

de aula com 75,90m
2
, 02 Sanitários, sendo 01 masculino e 01 feminino com 30m

2
 cada; 

 

2º Andar: 01 Sala de Professores com 74.80m
2
, 01 Depto Pessoal 15,52m

2
, 01 

Auditório/Videoconferência com 81,95m2, capacidade para 100 alunos, 13 salas de aula com 

75,90m
2
, 01 sala de aula com 31,64m

2
, 01 salas de aula com 38m

2
,
 
02 Sanitários, sendo 01 

masculino e 01 feminino com 30m
2
 cada; 

 

6.1. PÁTIO 

Área de convivência/ lazer com aproximadamente 1.500 m
2
;  

02 Cantinas; 

6.2. PORTARIA 

A IES possui 03 catracas digitais (DIMEP) de acesso entrada/saída, controladas por 

porteiros treinados e qualificados. 

 

6.3. PRÉDIO ANEXO I 
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Térreo: Recepção com aproximadamente 21m
2
, banheiros masculino e feminino, 

ambos com aproximadamente 13m
2
, 01 Laboratório de Enfermagem com 85,68m

2
, 01 

Almoxarifado 54,88m
2
.  

1º Andar: 01 Laboratório de Cinesiologia e cardiologia com 74,80m
2
 e banheiros 

masculino e feminino, ambos com aproximadamente 5m2. 

 

2º Andar: 01 Laboratório de Anatomia com aproximadamente 60m
2
; 1 sala de aula 

com 

17m
2
; 

 

6.4. PRÉDIO ANEXO II - COORDENAÇÕES 

Térreo: 01 Recepção com 12m
2
, 06 Salas de coordenações de curso com 

aproximadamente 7,5m
2
 cada uma, 01 Coordenação Pedagógica com 15,96m

2
, 01 Refeitório 

com 14,69m
2
;  

1º Andar: 01 Direção Institucional com 17m
2
, 01 Gerência de Unidade 11m

2
, 01 sala 

de coordenações com 23m
2 

com 03 coordenações; 01 Sala de Reunião com aproximadamente 

6,85m
2
; 01 Sala do Auxiliar de Direção com 4,95m

2
, 

 

6.5. PRÉDIO ANEXO II - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA  

Sala de Atendimento com 12 cabines de atendimento ao público, com computadores 

Computadores Syntax: Celeron 2,2 Ghz; Memória 256 MRam; HD 40 Gb; Gravador de CD; 

Monitor 15’. (Com Internet de 10 Mega), com 84,15m
2
, Sala de Mediação com 8m

2
, Sala da 

Coordenação do NPJ com 10,50m
2
, Recepção do NPJ 36,72m

2
, 2 banheiros com 2,1m

2
 cada.   

 

7. INFORMÁTICA 

Os professores têm acesso a 06 (seis) micros localizados na sala dos professores com 

acesso a Internet (velocidade de 15 Mega). Também disponibilizamos sete (07) computadores 

com projetores que substituem o monitor para serem instalados em sala de aula. 

 

7.1. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 

Os alunos dispõem de 02 laboratórios de informática aos quais realizam trabalhos e 

pesquisas via Internet. Em cada laboratório temos a presença de um técnico para o auxilio de 

alunos e professores havendo a necessidade. 
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A reserva do laboratório de informática é realizada entre docente interessado e 

agendada pelo técnico do laboratório. 

São trinta (26) computadores em cada laboratório, todos com acesso a Internet de 15 

Megas e Intranet, sendo: 

Laboratório 1: 

Computadores Accept: Celeron 2,1 Ghz; Memória 2G MRam; HD 300 Gb; Monitor 

15 LCD’. 

Laboratório 2: 

Computadores Accept: Celeron 2,1 Ghz; Memória 2G MRam; HD 160 Gb; Monitor 

15 LCD’. 

 

 

8. SETOR DE CÓPIAS 

As cópias são tiradas por um funcionário do setor de cópias, disponível de 2ª a 6ª feira, 

no horário das 13h00 as 22h00 e aos sábados das 09h00 as 13h00. A quantidade de cópias 

para os setores administrativos e pedagógicos é ilimitada, exceção aos professores, que é 

permitida somente a cópia de duas matrizes para cada turma.   

 

8.1. Setor de Cópias Terceirizada 

Disponível aos alunos no horário das 16h00 as 22h00, na parte térrea do prédio.  

 

 

9. BIBLIOTECA 

9.1. Espaço Físico 

Na Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE existe uma biblioteca com todo 

o acervo necessário ao bom desenvolvimento do curso e com livre acesso aos alunos. Além 

do acervo, o aluno conta com um serviço de apoio e consultas, aos livros texto e 

complementares de cada disciplina, artigos e periódicos, que poderão contribuir em trabalhos 

de pesquisa solicitado pelos professores. 

A organização da biblioteca da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE tem 

como objetivo atender às necessidades dos cursos e demais atividades da FAECE que, afinada 

com as tendências mundiais, já implementou um novo conceito de biblioteca.  
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Alunos e professores poderão consultar livros, monografias, teses, vídeos, CD-ROMs 

e periódicos por intermédio de um sistema totalmente revolucionário, pois as bibliotecas já 

estão estruturadas de forma a dar suporte ao ensino e à pesquisa.  

A Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará - FAECE possui, para consultas de seus 

usuários, bases de dados nacionais e internacionais em CD-ROM, assim como outros recursos 

de informática que agilizam os serviços de levantamento e comutação bibliográfica.  

Para manter um acervo qualitativo e quantitativamente bem dimensionado, a 

biblioteca da FAECE têm investido maciçamente na aquisição de livros, periódicos, material 

multimídia, na organização da hemeroteca, etc. Atualmente  a FAECE conta com exemplares 

dos mais variados títulos. 

Projetada com o objetivo de proporcionar conforto e funcionalidade durante os estudos 

e as pesquisas, a biblioteca conta com recepção e balcão de atendimento dotado de terminais 

de consulta. Além disso, equipes treinadas esclarecem dúvidas e efetuam os serviços de 

empréstimo e devolução do material bibliográfico. 

A biblioteca conta ainda com sala para leitura individual e coletiva. Guarda-volumes e 

armários com chaves individuais também estão à disposição dos usuários. E, na videoteca, há 

espaço reservado para rápidas consultas, o que permitirá a alunos e professores verificar 

previamente o conteúdo das fitas de vídeo. 

9.2 Acervo 

Recursos disponíveis nas bibliotecas: livros nacionais e internacionais; periódicos 

nacionais e internacionais; teses e monografias; catálogos; obras de referência (enciclopédias, 

dicionários, atlas e compêndios); vídeos; mapas; slides; CD-ROMs; Hemeroteca.  

Número de obras 

 

ÁREAS TÍTULOS VOLUMES 

Ciências Biológicas 52 214 

Ciências da Computação 133 819 

Ciências da Saúde 634 2.954 

Ciências Exatas e da Terra 1.203 5.739 

Ciências Humanas 4.274 16.235 

Ciências Sociais Aplicadas 1.123 5.001 

TOTAL 
7.419 30.962 
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a) Livros 

Para compor o acervo específico do Curso de Enfermagem da Faculdade de Ensino e 

Cultura do Ceará - FAECE foram adquiridos os títulos indicados na bibliografia básica e 

complementar das disciplinas que integram a matriz curricular. O acervo encontra-se 

atualizado e tombado junto ao patrimônio da FAECE.  

 

O acervo bibliográfico adquirido atende às demandas previstas para o Curso de 

Enfermagem da FAECE, uma vez que está em sintonia com o Projeto Pedagógico do Curso, 

com o perfil discente pretendido e com as competências e habilidades postuladas. O acervo 

contempla obras clássicas e monográficas, além de refletir a diversidade e a qualidade da 

produção jurídica nacional e internacional, sem se ater quase que exclusivamente a manuais 

didáticos e comentários legislativos. 

 

O acervo atende aos programas das disciplinas do Curso de Enfermagem, na proporção 

de 01 (um) exemplar para até 8 alunos previstos para cada turma, referentes aos títulos 

indicados na bibliografia básica. Além disso, atende a todas as indicações bibliográficas 

complementares, referidas nos programas das disciplinas.  

 

b) Periódicos 

 

Na biblioteca existe assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, sob 

a forma impressa e/ou informatizada.  

 

10. 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. 
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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 ensino-aprendizagem. Todos os laboratórios 

estão adequados à proposta do curso, atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no 

plano de ensino proposto pelos docentes. 

 

10.1 TIPOS DE AMBIENTES/LABORATÓRIOS DE ACORDO COM A PROPOSTA 

DO CURSO 

Os principais laboratórios utilizados pelo Curso de Enfermagem da FAECE são: 

 

10.1.1. Laboratórios de Informática 

Os laboratórios são adequados aos objetivos do curso e atendem as necessidades 

metodológicas dos docentes, uma vez que nestes são realizadas aulas que subsidiam as 

diversas disciplinas, pesquisas em bancos de dados específicos da área de saúde, além de 

auxiliar a confecção de trabalhos acadêmicos e de apoio aos alunos. Todos os equipamentos 

estão interligados em rede, com acesso à ―internet‖ e softwares específicos. 

 

 

 

10.1.2. 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. 

 

10.1.3. Laboratório de Enfermagem 

Este laboratório é adequado ao projeto pedagógico atendendo todas as necessidades do 

ensino de qualidade. São 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. 
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10.1.4. Clínica de Enfermagem 

A Clínica Escola presta serviço de atendimento de Enfermagem individualizado aos 

usuários sem se onerar custo, ou seja, comunidade externa e interna composta por alunos e 

colaboradores da universidade. O atendimento direciona-se às crianças, adolescentes, 

gestantes, adultos, idosos e atletas que buscam a promoção, manutenção ou recuperação da 

saúde. O acolhimento dos clientes na Clínica Escola pode ser espontâneo e/ou através de 

encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde do território do Distrito da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

10.2. 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. 

 

10.3. NORMAS E PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 

As instalações e os espaços físicos são comuns aos Cursos oferecidos pela FAECE, 

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 médico hospitalares, ao descarte de materiais, como também 

aos aspectos de proteção individual e coletiva. 

Existe um Programa de Prevenção de Acidentes, onde as ações preventivas são 

continuamente reforçadas entre os docentes, estudantes e funcionários. As normas de 

segurança, com enfoque para o atendimento à saúde são especificamente reforçadas para os 
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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.  

Os discentes e os colaboradores recebem educação continuada na prevenção de 

acidentes ocupacionais e na avaliação e quantificação de risco profissional. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

 

Capítulo I 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas 

Supervisionadas da Instituição, obedecendo ao disposto na Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, 

de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007. 

 

Capítulo II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos 

discentes.  

 

§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se vinculam. 

 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, são consideradas Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS): 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. 

 

§1º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e 

aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete    acompanhar o seu 

desenvolvimento. 
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§2º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e 

avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como Atividades Complementares. 

§3º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a  instruções e 

procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DA  SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 5
o
.
 
Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o desempenho dos 

alunos. 

 

Art. 6
o
. No início de cada período letivo, a Coordenação do Curso informará as APS que 

serão desenvolvidas ao longo do semestre e as datas de realização das avaliações. 

  

Art. 7
o
. A avaliação de desempenho dos alunos nas APS comporá a avaliação das disciplinas 

às quais se vinculam, cabendo à Coordenação do Curso juntamente com o Núcleo Docente 

Estruturante, quando houver, definir a ponderação aplicável a essas atividades. 

 

Capítulo IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 8º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas 

pelos docentes. 

 

Art. 9º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica, ouvidas as partes interessadas.  

 

Art. 10º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos órgãos 

colegiados superiores da Instituição. 

 

 

Fortaleza, 02 de Julho de 2010 
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ESTUDOS DISCIPLINARES 

 

Justificativa  

 

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 Instituição 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 n
os

. 2 e 3, ambas editadas em 2007, e da 

Resolução CNE/CES n
o
. 4/2009, a primeira e a última fixando a carga horária dos 

bacharelados e a segunda determinando que a carga horária dos cursos deve ser contabilizada 

em horas. 

 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no currículo dos 

cursos de graduação, unidades de estudos diferenciadas que contribuam para o 

desenvolvimento de competências e habilidades interdisciplinares. Nesse contexto estão 

inseridos os Estudos Disciplinares (ED)  fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 

9.494/96  

 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de 

outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 

previstos nesta Lei, obedecendo às  normas gerais da União e, quando for o caso, do 

respectivo sistema de ensino; 
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II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 

pertinentes;(g.n) 

 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação postulados nos Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 

 

 (...)  

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da carga 

horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na especificação 

das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.) 

 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-aprendizagem 

que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos específicos com 

cargas horárias pré-determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total 

dos cursos;(g.n.) 

 

(...) 

 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a 

superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um 

mesmo programa;(g.n) 

 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno;(g.n) 
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Regulamento dos Estudos Disciplinares   

 

CAPÍTULO I 

 DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA  E OBJETIVOS   

 

 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos Disciplinares (ED), 

constituídos por um conjunto específico de unidade  de estudos,   ao abrigo do que dispõe o 

inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDBEN), observadas as 

Orientações para as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação  emanadas do Conselho 

Nacional de Educação, nos termos do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997, 

do Parecer CNE/CES nº. 583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de 

março de 2003. 

 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter obrigatório nos cursos de 

graduação da Instituição, constituindo um eixo estruturante de formação inter e 

multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares será definida no projeto pedagógico de 

cada curso, considerando suas especificidades. 

 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 

 

a. propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar 

os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 

b. prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para abordar, 

com visão inter e multidisciplinar, problemas  de sua área de atuação profissional, com 

grau crescente de complexidade à medida em que ele progride em sua formação; 

c. proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre as 

diferentes áreas do conhecimento visando a solução de problemas;  

d. estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autonomia profissional e 

intelectual do aluno. 
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CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, criteriosamente elaborados pelo 

NDE, quando houver, em conjunto com responsáveis pelas disciplinas,  como indutor do 

desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com situações-problemas da sua 

área de formação.  

 

§1
o
. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o 

aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são progressivamente substituídos  por 

outros de formação específica, de cunho interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do 

saber.   

§2
o
.
 
Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base as Diretrizes 

Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 6
o
.
 
Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos educacionais combinados 

do ensino presencial e da educação à distância, utilizando, entre outros, a plataforma de 

Tecnologia de Informação e Comunicação da Instituição. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA  SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 7
o
.
 
Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), quando houver, supervisionar e avaliar os  Estudos Disciplinares de cada curso. 

 

 

Art. 8
o
. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares resultará da 

combinação do seu aproveitamento nas atividades presenciais e a distância,  

 

Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o caput deste 

artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas. 
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Art. 9º. A freqüência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da apuração combinada da 

presença nas atividades presenciais e naquelas realizadas a distância. 

 

Parágrafo Único - Nas atividades a distância, a freqüência será controlada por meio dos 

acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da Instituição.  

 

  

CAPÍTULO IV 

DAS  DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 10º.  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica ouvidas as partes interessadas. 

 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por deliberação do 

Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 2010, após a sua 

aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 

 

Fortaleza, 02 de Julho de 2010 
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PLANO DE ENSINO 
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Piletti N. Didática geral. 23. Ed. São Paulo: Ática; 2008. 05 

GIOVANELLA, L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 

09 

Capra, F. Alfabetização ecológica – A Educação das Crianças 
para um mundo sustentável. Editora: Cultrix, 2003. 

09 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ALMEIDA FILHO, N. de; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à 
epidemiologia. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

09 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 30 

Kovács, MJ. A morte e o desenvolvimento humano. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1992.  

01 

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 
2. Ed. São Paulo: EPU, 2003. 

08 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 
29. Ed. - São Paulo : Saraiva, 2010. 

30 
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 

      DISCIPLINA: Epidemiologia 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
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 elaboração e/ou 
compreensão do diagnóstico de saúde populacional; 

 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; 
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 Discorrer sobre aplicabilidade do conhecimento epidemiológico na avaliação e 
gestão de serviços de saúde. 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 1. Apresentação da disciplina, do programa e bibliografias. Conceitos de 

epidemiologia e bases históricas. 
1.1. História 

1.1.1. Personalidades: Hipócrates, John Graunt, Louis Villermé, Pierre 
Louis, Willian Farr, John Snow, Louis Pasteur.  

1.1.2. Marcadores: Revolução industrial, Teoria Miasmática; 
1.2. Unicausalidade e multicausalidade. Estudos de Doll, Hill e de Framingham 
1.3. Principais conceitos e aplicações da epidemiologia. 

 
Aula 2. História natural da doença e níveis de prevenção. 

2.1. Modelo de Leavell e Clark.  
2.2. Período pré-patogênico e patogênico; 
2.3.  Níveis de prevenção primário, secundário e terciário. 

 
Aula 3. Fatores relacionados com as condições de saúde das populações. 

3.1. Variáveis de tempo, espaço e pessoa. 
 

Aula 4. Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde: 
demografia e perfil de morbidade). 
4.1. Medidas de ocorrência de agravos, doenças e condições de saúde; 
4.2. Freqüência absoluta e freqüência relativa; 
4.3. Conceitos de incidência e prevalência e como são calculadas; 

 
Aula 5. Registros dos eventos vitais: nascimentos e óbitos:  

5.1. Documentos e fluxos; 
5.2. Apresentação da DNV e da DO; 
5.3. Classificação Internacional de Doenças; 

 
Aula 6. Diagnóstico de Saúde (principais indicadores da situação de saúde: 

mortalidade). 
6.1. Razão, proporção e taxa. 
6.2. Principais índices, proporções e taxas relacionadas ao nível de saúde da 

população. Matriz de indicadores RIPSA 
 

Aula 7. Indicadores de saúde da população: aplicações no diagnóstico de 
saúde, assim como na descrição da evolução da situação de saúde brasileira. 
7.1. Atividade: exercício para praticar cálculos e para interpretação das medidas 

apresentadas. 
 

Aula 8. Processo epidêmico: endemia, epidemia, surto epidêmico e pandemia. 
8.1. Aspectos diferenciais dos níveis de intervenção. 

 
NP1 
 

Aula 9. Epidemiologia geral das doenças transmissíveis. 



 109 

9.1. Estrutura epidemiológica dos problemas de saúde: agente, hospedeiro e 
ambiente; 

9.2. Portas de entrada, processo e vias de transmissão e eliminação. 
9.3. Características dos agentes infecciosos e suas relações com o hospedeiro; 
9.4. Fontes de infecção/infestação; 

 
Aula 10. Prevenção das doenças transmissíveis. 

10.1. Medidas referentes à fonte de infecção, às vias de transmissão e ao 
hospedeiro; 

10.2. Conceitos e tipos de imunidade. Imunidade ativa, passiva, natural e 
adquirida. 

 
Aula 11. Sistema de Vigilância Epidemiológica. 

11.1. Doenças de notificação compulsória; 
11.2. Notificação e controle de doenças;  
11.3. Apresentação de fichas de notificação e do SISVAN; 
11.4. Reflexão crítica e conhecimento técnico sobre os principais aspectos 

conceituais e operacionais da vigilância epidemiológica e sua aplicação no 
planejamento de ações de saúde. 

 
Aula 12. Epidemiologia hospitalar. 

12.1. Avaliação e controle de morbidade hospitalar; 
12.2. Atividade: Estudo de caso para estimular o raciocínio epidemiológico, 

fixar conceitos e desenvolver metodologia de investigação hospitalar. 
 

Aula 13. Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.  
13.1. Estudo transversal e estudo ecológico; 
13.2. Ênfase nos aspectos metodológicos e suas principais aplicações; 
13.3. Capacitação para a leitura crítica de artigos científicos geradores de 

conhecimentos utilizados na prática profissional. 
 

Aula 14. Epidemiologia analítica: estudos experimental e observacional.  
14.1. Estudo caso-controle e estudo de coorte; 
14.2. Ênfase nos aspectos metodológicos e suas principais aplicações; 
14.3. Medidas de associação. Risco atribuível, Risco relativo e Odds Ratio; 
14.4. Atividade: Estudo dirigido para estimular o raciocínio científico e 

instrumentalizar a crítica metodológica. 
 

Aula 15. Epidemiologia clínica. 
15.1. Aspectos metodológicos e práticos dos ensaios clínicos e da 

investigação de novos procedimentos diagnósticos; 
15.2. Sensibilidade, especificidade e valor preditivo; 
15.3. Capacitação para a leitura crítica de artigos científicos geradores de 

conhecimentos utilizados no âmbito clínico. 
 

NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME 
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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 transparência, 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. 
Cada prova valerá de zero a dez e terá peso 4 e as demais atividades, juntas, terão 
peso 2, compondo, assim, a nota do semestre. 
 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA, FILHO N. Epidemiologia e 
saúde. 6. Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

26 

PEREIRA M. G. Epidemiologia: teoria e prática. 11. Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 

10 

MEDRONHO, A. R. Epidemiologia - história e fundamentos. 2. 
Ed. São Paulo: Atheneu, 2009.  

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ALMEIDA FILHO, N. de; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à 
epidemiologia. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

09 

LESER, W.; BARBOSA, V.; BARUZZI, R. G.; RIBEIRO, M. B. D.; 
FRANCO, L. J. Elementos de epidemiologia geral. Rio de Janeiro: 
Atheneu, 2002. 

03 

FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.; FLETCHER, R. H. 
Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. Ed. São Paulo. 
Artmed, 2006. 

05 
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Sites Recomendados: 
 
Ministério da Saúde - www.saude.gov.br 
Datasus (Departamento de Informática do SUS) - www.datasus.gov.br 
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) - www.cdc.gov 
OMS/WHO (Organização Mundial da Saúde) - www.who.org 
OPAS (Organização Pan-americana da Saúde) - www.paho.org 
RIPSA (Rede Interagencial de informações para a Saúde) – www.ripsa.org.br 
Revista Brasileira de Epidemiologia - 
http://www.abrasco.org.br/Revistas/Epidemiologia/revista.htm 
 

http://www.saude.gov.br/
http://www.datasus.gov.br/
http://www.cdc.gov/
http://www.who.org/
http://www.paho.org/
http://www.abrasco.org.br/Revistas/Epidemiologia/revista.htm
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 

      DISCIPLINA: Práticas Educativas em Saúde 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 

 
I - EMENTA 

A prática da educação para a saúde. O educador-enfermeiro frente ao processo de 
trabalho educativo. Correntes pedagógicas e suas aplicações na saúde e na 
Enfermagem. O planejamento como instrumento de ação educativa na saúde. As 
práticas pedagógicas na perspectiva da promoção da saúde. A proposição de ações 
educativas articulando ensino-serviço-comunidade. 

 
II – OBJETIVOS GERAIS 
O aluno 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 ensino-
aprendizagem; 

 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 aluno 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 
 
Aula 01- Evolução histórica dos conceitos de educação em saúde - Vídeos para 
ilustrar o tema. 
Aula 02- Educação em saúde e sua relação com a promoção da saúde - Reflexões 
sobre situações reais. 
Aula 03- O profissional de saúde e o seu papel de educador em saúde: 
competências e implicações - Visita a Unidades Básicas de Saúde para observar 
grupos educativos e/ou atuação escolas, ou ainda, na Clínica de saúde da UNIP 
com colaboradores internos ou externos da instituição de ensino. 
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Aula 04-Teorias da educação: conhecimento e reflexão acerca dos diferentes 
modelos educacionais. 
Aula 05- Educação dialógica/emancipatória - Visita a Unidades Básicas de Saúde, 
escolas ou Clínica de saúde da UNIP para identificar possíveis temas de prática 
educativa. 
Aula 06- Instrumentos para desenvolvimento de um projeto educativo - Visita a 
Unidades Básicas de Saúde, escolas ou Clínica de saúde da UNIP para determinar 
o tema de prática educativa a ser trabalhado. 
Aula 07- Ensinar e aprender: desafios do educador em saúde - Desenvolvimento de 
um projeto de educação em saúde – justificativa do tema escolhido. 
NP1 
Aula 08- Planejamento educacional, de currículo e de ensino - Desenvolvimento de 
um projeto de educação em saúde – pesquisa de referências sobre o tema 
escolhido. 
Aula 9- Objetivos e conteúdos de ensino - Desenvolvimento de um projeto de 
educação em saúde – definir o objetivo da prática educativa. 
Aula 10- Procedimentos de ensino: aula expositiva, discussão e debate, seminário, 
estudo do meio - Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – 
desenvolvimento das estratégias. 
Aula 11- Recursos de ensino: os materiais educativos em saúde - Desenvolvimento 
de um projeto de educação em saúde – previsão e descrição dos recursos 
necessários. 
Aula 12- Avaliação educacional: aspectos epistemológicos - Desenvolvimento de um 
projeto de educação em saúde – aplicação. 
Aula 13- Avaliação do processo ensino-aprendizagem - Desenvolvimento de um 
projeto de educação em saúde – aplicação. 
Aula 14- Orientação para elaboração do relatório acerca da prática educativa 
desenvolvida - Desenvolvimento de um projeto de educação em saúde – descrever 
os resultados obtidos. 
Aula 15- Discussão sobre a prática educativa desenvolvida - Desenvolvimento de 
um projeto de educação em saúde – redigir relatório final da prática educativa. 
NP2 
Prova Substitutiva 
Exame 
 
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 

 Aulas dialogadas 

 Leitura e discussões em grupo 

 Reflexões sobre filmes e textos 

 Experiências práticas com a comunidade 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Participação nas atividades de aula 

 Provas escritas 

 Apresentação de projeto educativo 

 Aplicação do projeto educativo 
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VII – BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografia Básica EX 

Freire P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 31. Ed. São Paulo: Paz e Terra; 1996. 

04 

GIOVANELLA, Ligia. Politicas e sistema de saude no Brasil. Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2008. 

11 

Piletti N. Didática geral. 23. Ed. São Paulo: Ática; 2008. 05 

Bibliografia Complementar EX 

Alves R. Conversa com quem gosta de ensinar. 11. Ed. Cortez, 
São Paulo, 2009. 

01 

Brasil, Ministério da Saúde: http://www.saúde.gov.br/bvs. Oficina de 
Educação em Saúde e Comunicação: Fundação Nacional da 
Saúde, 2001. 

00 

Freire P. Pedagogia do Oprimido. 42. Ed. Paz e Terra, Rio de 
Janeiro, 2005. 

01 

Lefèvre F, Lefèvre AMC. Promoção de Saúde: a negação da 
negação. São Paulo: Ed. Barba Ruiva; 2007. Disponível em: 
http://jiasa.libertar. org. 

00 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo: Manual: Educando 
em Saúde: planejando as Ações Educativas – Teoria e prática – 
Manual de Operacionalização das Ações Educativas no SUS – 
São Paulo, 2001. 

00 

 

http://www.saúde.gov.br/bvs
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Bioestatística Aplicada à Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
A disciplina Bioestatística e Informática aplicada à enfermagem visam fornecer 
elementos para análise, compreensão e organização de dados de pesquisa, 
aplicando recursos da informática. Esses recursos irão colaborar na organização dos 
dados, na análise de gráficos, na pesquisa, assistência e gerenciamento em 
enfermagem e na saúde. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 Discutir a aplicação da bioestatística na prática de saúde; 
 Fornecer noções sobre organização e interpretação de dados de 

pesquisa; 
 Proporcionar o entendimento da informática como ferramenta para a 

produção do conhecimento para enfermagem e para a saúde; 
 Capacitar os alunos para utilização da informática como ferramenta tanto 

na elaboração como no gerenciamento dos recursos nas organizações 
de saúde; 

 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Colaborar na compreensão de população em pesquisa; 
 Fornecer elementos para levantamento e tabulação de dados; 
 Interpretar e analisar os dados em gráficos; 
 Apresentar as aplicações de informática como ferramenta no ensino 

pesquisa e assistência de enfermagem; 
 
 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Aula 1: Conceito de estatística e bioestatística; 
 Aula 2: Variáveis: qualitativa, ordinal, quantitativa: Definições e exemplos; 
 Aula 3: População e amostra: Definições e exemplos; 
 Aula 4: Técnicas de amostragem: Amostra casual simples, amostra 

sistemática, amostra estratificada e amostra de conveniência; 
 Aula 5: Instrumentos para levantamento de dados; 
 Aula 6: Apuração de dados: Definição e aplicações; 
 Aula 7: Apresentação e interpretação dos dados em tabelas: componentes 

das tabelas, tabelas de contingência, tabelas de distribuição de freqüências, 
seguir a construção das tabelas de acordo com as normas técnicas ditadas 
pela Fundação IBGE; 

 Aula 8: Apresentação dos dados em gráficos: gráficos de barras, gráficos de 
setores (pizza), histograma e polígonos de freqüências; 

 NP1 
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 Aula 9: Análise e Interpretação de gráfico: o aluno deverá saber tirar 
conclusões do gráfico, comparar; 

 Aula 10: Medidas de tendência central e dispersão: (média, mediana e moda) 
e (amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação); 

 Aula 11: Noções de probabilidade para variáveis categóricas: Conceitos, 
propriedades das probabilidades, operações com probabilidade (regra da 
soma, regra da multiplicação), probabilidade condicional. 

 Aula 12: Números índices: Definição de número índice, Vantagens de 
números índices, tipos de números índices, propriedades dos índices 
simples; 

 Aula 13: Noções sobre correlação: Diagrama de dispersão, correlação 
positiva e correlação negativa e coeficiente de correlação; 

 Aula 14: Conceitos de Teste X2 (Qui - Quadrado): Conceitos básicos, 
procedimentos usuais, teste X2 para aderência e para independência; 

 Aula 15: Uso da Internet junto do trabalho do enfermeiro, como forma de 
organização de dados, de pesquisa atualização e aperfeiçoamento; 

 Microsoft Excel, SPSS, SciELO - Scientific electronic library online. 
 NP2 
 Avaliação Substitutiva 
 Exame 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

 Aulas expositivas; 

 Exercícios teórico-práticos, os alunos resolvem exercício em sala e resolvem um 
exercício adicional; 

 Trabalhos de pesquisa. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas, apresentação de trabalhos em sala (discussão em sala) e entrega 
de exercícios referentes a cada aula. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA: EX 

VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 3. Ed. rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Campus, 1980. 

10 

VIEIRA, S. Bioestatistica: tópicos avançados. São Paulo: 
Campus, 2003 

11 

CRESPO, A. A. Estatística Fácil. São Paulo: 19. Ed. São Paulo: 
Saraiva 2009. 

30 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: EX 

MARIN, H. F. Informática em enfermagem. São Paulo: EPU, 1995. 
100p. 

09 

DORIA FILHO, U. Introdução à bioestatística: para simples 
mortais. São Paulo: Negócio editora, 1999. 

09 

ARANGO, H.C. Bioestatística teórica e computacional. 2. Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

07 

http://www.google.com.br/url?q=http://www.scielo.br/&ei=DK0XS4atMtDIlAe5mf3vAg&sa=X&oi=spellmeleon_result&resnum=2&ct=result&ved=0CAoQhgIwAQ&usg=AFQjCNHfFiHi2Iqca_1tgsn1ovMLEZDHkA
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE  
DISCIPLINA: Políticas de Saúde 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
 
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 – OBJETIVO GERAL 
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: Conceitos de Saúde e de Doença segundo a OMS e MS, conceito da 
História Natural da Doença. Síntese histórica da saúde da humanidade a partir da 
civilização ocidental cristã – os primórdios da humanidade, séc. VI ao IV a.C., os 
gregos e a medicina científica; Hipócrates e os humores do corpo; Idade Média: 
Feudalismo e a Medicina Religiosa; Idade Moderna: Renascimento – teorias 
miasmáticas; Idade Contemporânea: (séc. XIX) teorias bacteriológicas, 
unicausalidade, multicausalidade. 
Aula 2: 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 3: 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.  
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Aula 4: Principais conferências, plataformas e declarações internacionais 
relacionadas à promoção da saúde (Alma-Ata, Otawa, Adelaide, Sundsvall). 
Aula 5: Principais conferências, plataformas e declarações internacionais 
relacionadas à promoção da saúde (Bogotá, Jacarta, México, Bangkok e Buenos 
Aires). 
Aula 6: Sistemas de Saúde: origens, componentes e dinâmica – sistemas e 
proteção social; origem dos sistemas públicos de saúde; fronteiras dos sistemas de 
saúde. 
Aula 7: 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 8: Modelos de Sistemas de Saúde: análise comparada entre países – EUA, 
Canadá, Japão, Cuba e Espanha. 
NP1 
Aula 9: Conferências Nacionais de Saúde – da 8ª até a 13ª Conferência Nacional de 
Saúde. 
Aula 10: O Sistema Único de Saúde (SUS): princípios, diretrizes, organização, 
financiamento. 
Aula 11: 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 12: 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 13: 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 14: Modelos de Atenção à Saúde no Brasil: aspectos conceituais, modelo 
médico assistencial privatista, atenção gerenciada, campanhas sanitárias e 
programas especiais. 
Aula 15: Modelos de Atenção à Saúde no Brasil: Vigilância sanitária e 
epidemiológica, PACS/PSF, oferta organizada, distritalização, ações programáticas 
de saúde, vigilância da saúde, estratégia de saúde da família, acolhimento. 
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. 
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VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

GIOVANELLA, L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 

09 

FINKELMAN, J. Caminhos da saúde pública no Brasil. 20. Ed. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. 

11 

COHN A, Elias PE, Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e 
organização de serviços. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

10 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 41. Ed. 
São Paulo: IMESP; 2008. 

37 

BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde 
nos municípios. Ministério da Saúde, Conselho Nacional das 
Secretarias Municipais de Saúde. 3ª edição. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2009. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Saúde 
Suplementar. Integração do setor de saúde suplementar ao 
sistema de saúde brasileiro. Rio de Janeiro: ANS, 2001. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Psicologia Aplicada à Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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 sócio-culturais. 
 
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. 
NP1 
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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 – ESTATÉGIA DE TRABALHO 

 Aulas expositivas com incentivo à participação dos alunos no questionamento 
e discussões. 

 Discussões em grupo articulando os textos da bibliografia básica com textos 
complementares. 

 Discussões a partir de situações- problema. 

 Discussões da teoria articulada à realidade. 

 Projeção de vídeos. 

 Exercícios em sala de aula. 
 

 
VI – AVALIAÇÃO 
Provas escritas; Testes, Avaliação de exercícios; Seminários. 
 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Cória-Sabini, MA. Psicologia do desenvolvimento. 2. Ed. São 
Paulo: Ática, 2008.  

05 

Griffa, MC. Chaves para a psicologia do desenvolvimento. TOMO 
2, São Paulo: Paulinas, 2001. 

10 

Papalia, ED; Olds, SW. Desenvolvimento humano. 10. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009.  

10 

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Kovács, MJ. A morte e o desenvolvimento humano. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1992.  

01 

Moura, MLS. (org). O bebê do século XXI e a psicologia em 
desenvolvimento. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004.  (Coleção 
Psicologia e educação)  

01 

Rappaport, C. et al. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: 
EPU, c1981.  (4 Volumes). 
v. 1, 2001: 5 ex. 
v. 2, 2001: 6 ex. 
v. 3, 2002: 6 ex. 
v. 4, 2002: 6 ex. 

10 
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Schultz, DP; Schultz SH. História da Psicologia Moderna. 16. Ed. 
Martins Fontes.2002 

02 
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 

      DISCIPLINA: Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
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 saúde-
doença; 

 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 
 
AULA 1: Introdução: Conceito sobre: Processo Saúde/Doença; Sustentabilidade; 
Meio Ambiente. Repercussões das Mudanças Climáticas globais na saúde da 
população. 
AULA 2: Políticas Públicas em Saúde Ambiental: Evolução, O papel da 
Conferências Internacionais (Adelaide e Sundval), Contexto Nacional e Articulação 
com  a Saúde Pública ; ANVISA; COVISA; Vigilância Sanitária. 
AULA 3: Vigilância Sanitária: planejamento; atuação; Fiscalização, dados 
Epidemiológicos  e instrumentos de controle. 
AULA 4: Vigilância Sanitária: Qualidade dos medicamentos e Alimentos Seguros;  
Controle de Vetores e Saúde Pública Veterinária (Zoonoses). 
AULA 5: Educação em Saúde Ambiental: Instrumento auxiliar na formação da 
sociedade para o desenvolvimento sustentável – Alfabetização Ecológica –Capra.  
AULA 6: Repercussões das Mudanças Climáticas: Recursos Hídricos: Produção 
Segura e Proteção da água para o consumo.  
AULA 7: Repercussões das Mudanças Climáticas: Rede de Esgoto e 
Contaminação. 
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AULA 8: Repercussões das Mudanças Climáticas: Gerenciamento de 
Resíduos: Geração e destinação: processo de reciclagem e coleta seletiva e os 
mais diversos tipos de resíduos; consumo sustentável; minimização de resíduos.  
NP1 
AULA 9:  Repercussões das Mudanças Climáticas: Gerenciamento de 
Resíduos: planejamento urbano  e o uso do solo; Proteção do Solo. 
AULA 10: Segurança: Química e resíduos perigosos; Radiação Ionizante e não 
ionizante. Desastres. 
AULA 11: Transporte: Mobilidade e redução de CO2; Contaminação Atmosférica e 
Contaminação por ruído. 
AULA 12: Turismo e Saúde Ambiental: doenças endêmicas; contaminação de 
mananciais. 
AULA 13: Saúde e Segurança dos trabalhadores: Terceirização, precarização do 
trabalho e os efeitos para a saúde do trabalhador e o meio Ambiente. 
AULA 14: Organização da área de Saúde Ambiental no SUS: Considerando a 
sustentabilidade e as interfaces com outras áreas e outros setores. 
AULA 15: Instrumentos de 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. 
NP2 
Avaliação Substitutiva 
Exame 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

 Aulas expositivas 

 Exercícios práticos. 

 Leitura de textos e dinâmicas de grupo 

 Estudos de caso 

 Trabalhos de pesquisa 
 

VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas; Testes, Avaliação de exercícios; Seminários. 

 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Capra, F Alfabetização ecológica: A Educação das Crianças para 
um mundo sustentável. Editora: Cultrix, 2003. 

09 

BRANCO, Samuel. O meio ambiente em debate. São Paulo: 
moderna, 1997. 

18 

MORIN, Edgar Educar na era planetária: o pensamento complexo 
como método de aprendizagem pelo erro e incerteza humana. 
São Paulo: Cortez, 2003. 

10 
 

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Brasil. Lei nº 4281 de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei 
9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política de Educação 
Ambiental e da outras providências. Diário Oficial da União; 
Brasília 26 de junho de 2002. 

00 
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Brasil. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 23. Diário Oficial da 
União. Brasília, 9 de janeiro de 1977. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 

      DISCIPLINA: Fundamentos Históricos da Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
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 – OBJETIVO GERAL 
 

 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 
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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. 
NP1 
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 – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
As aulas teóricas desenvolvidas através de exposições orais, utilizando-se de 
projetores multimídia, quadro-de-giz, quadro branco e projetor de diapositivos. 
 

Demais recursos utilizados à serem utilizados: 

 Leitura prévia de textos para discussão em sala; 

 Apresentação de filme com posterior discussão em sala; 
 
VI – AVALIAÇÃO 
- Provas regimentais; 
- Resenhas de artigos científicos sobre a temática;  
- Elaboração de um trabalho em grupo que discuta um dos conteúdos dos módulos. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

ALFARO-LEFREVE, R. Aplicação do processo de enfermagem: 
um guia passo a passo. 7. Ed, Porto Alegre: Artmed, 2010.  

10 

ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamentos de 
enfermagem: introdução ao processo de enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.  

04 
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GEOVANINI, T. História da enfermagem: versões e 
interpretações. 2. Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. 

06 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 
2. Ed. São Paulo: EPU, 2003. 

08 

CIANCIARULLO, T. I. Sistema de assistência de enfermagem: 
evolução e tendências. 4. Ed. São Paulo: Ícone, 2008. 

01 

OGUISSO, T.; SCHIMIDT, M. J. O exercício da enfermagem: uma 
abordagem ético-legal. 3. Ed. São Paulo: LTR, 2010. 

04 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 5. 
Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   

17 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Homem e Sociedade  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
 Estudo das principais vertentes teóricas da origem do homem. Análise do 
significado da cultura na construção histórica da sociedade.  
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
 Instrumentalizar o corpo discente para analisar e interpretar a realidade social 
em suas dimensões antropológicas. 
 Oferecer aos alunos espaço para a discussão de temáticas que permitam a 
compreensão das manifestações culturais que ocorrem na sociedade 
contemporânea. 
 
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. 
 Enfatizar a importância das abordagens antropológicas na compreensão das 
diversas manifestações sociais. 
   
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. O HOMEM 
 - Principais visões sobre a origem humana: a ciência (evolucionismo) e a 

religião (criacionismo). 
 - O significado dos estudos arqueológicos. 

 
2. A CULTURA 

 - O significado do termo cultura: senso comum e cientifico. 
 - As principais características que identificam a cultura. 
 - A cultura como controle: usos, costumes e tradição. 
 - As trocas simbólicas: conhecimento; símbolos de linguagem. 
 - Alteridade. 
 - Imaginário social. 
 - A noção de Humanidade. 

 
3. A SOCIEDADE 

 - A organização social: Nação, Estado, Povo. 
 - As transformações culturais: principais processos de modificações. 
 - O conceito de civilização. 
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 - Culturas tradicionais: as necessidades. 
 - Culturas urbanas: as necessidades das sociedades contemporâneas. 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
 Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no 
questionamento e discussões. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação será realizada por intermédio de provas regimentais, trabalhos 
acadêmicos, participação em aulas e seminários. 
 
VII – BIBLIOGRAFIA 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: EX 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 
2. Ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

86 

DaMATTA, ROBERTO A. RELATIVIZANDO: Uma Introdução à 
Antropologia Social, Rio de Janeiro: ROCCO, 1987. 

15 

LARAIA, Roque de Barros. CULTURA: Um Conceito 
Antropológico. 19. Ed. Rio de Janeiro: JORGE ZAHAR, 2006. 

31 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: EX 

CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado. SP: Francisco 
Alves, 2003. 

07 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da teoria geral do Estado. 
29. Ed. São Paulo : Saraiva, 2010. 

30 

GUERRIERO, Silas (Org.).  Antropos e Psique: O outro e sua 
subjetividade.  7. Ed. São Paulo: Ed. Olho D’água, 2006. 

05 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. 7. Ed. Atlas, 1999. 32 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. SP: Brasiliense, 1999. 14 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Interpretação e Produção de Textos  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
 Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes 
linguagens. Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 

a) ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 
b) trabalhar e analisar textos orais e escritos sobre assuntos da atualidade; 
c) produzir na linguagem oral e escrita textos diversos; 
 

 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Ao término do curso, o aluno deverá: 
 
a) valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer; 
b) aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura; 
c) ler e analisar diversos estilos e gêneros discursivos com senso crítico; 
d) identificar as idéias centrais do texto; 
e) ampliar seu vocabulário ativo; 
f) 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: 
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 Aulas expositivas e interativas; 

 Seminários; 

 Leitura e análise de textos; 

 Oficina de leitura e produção de textos. 
 
 
VI - AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação será realizada de forma permanente, seja em trabalhos, 
seminários, provas e participação em aula, conforme Regimento da UNIP. 
 
VII - BIBLIOGRAFIA 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto: redação, 
argumentação e leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 

10 

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto 
para estudantes universitários. 14. Ed. Petrópolis: Vozes, 2001. 

17 

FÁVERO, Leonor. Coesão e coerência textuais. 10. Ed. São 
Paulo: Ática, 2005.  

18 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 20. Ed. 
São Paulo: Ática, 2002. 

28 

FERRARA, Lucrécia. Leitura sem palavras. 5. Ed. São Paulo: 
Ática, 2007.  

02 

GRION, Laurinda. Dicas para uma boa redação: como obter 
mais objetividade e clareza em seus textos. 2. Ed. São Paulo: 
Edicta, 2004. 

02 

LUFT, Celso Pedro. Moderna gramática brasileira. 15. Ed. Rio de 
Janeiro: Globo, 2002. 

02 

NUNES, Marina Martinez. Redação eficaz: como produzir textos 
objetivos. São Paulo: Sagra Luzzatto, 2000. 

01 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 1º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares II 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
 
 
 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 
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Pires, MTB; Starling, SV. Manual de urgências em pronto 
socorro. Guanabara Koogan. 9. Ed. 2010. 

07 

AIRES, M. de M. Fisiologia. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

12 

SOBOTTA, J; BECHER, H. Atlas de anatomia humana, 22. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

06 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SADLER, TW. Embriologia Médica. Guanabara Koogan. Rio de 
Janeiro Logman. 9. Ed. 2005. 

07 

FERREIRA, D. Manual de sociologia: dos clássicos à sociedade 
de informação. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

08 

CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 4. Ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.  

16 

EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e 
leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 

10 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 

      DISCIPLINA: Suporte Básico de Vida 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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.  
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AULA 6: Traumatismos cranioencefálico, torácico, abdominal  
AULA 7: Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses, 
Distensões. 
AULA 8: Emergências Obstétricas, hipertensivas e diabéticas 
NP1 
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 adultos e crianças, 
conscientes e inconscientes: técnicas e procedimentos 
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 

 Exercícios práticas em manequins simuladores 

 Leitura de textos e dinâmicas de grupo 

 Estudos de caso 

 Trabalhos de pesquisa 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas; Testes, Avaliação de exercícios; Seminários. 
 
VII- BIBLIOGRAFIA 
 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Huddleston, SS, Ferguson, S. Emergências clínicas: abordagens, 
intervenções e auto-avaliação. 3 ed. Edição Práxis. 

08 

Fortes, PAC. Ética e Saúde: questões éticas deontológicas e 
legais, tomada de decisões e autonomia e direitos do paciente. 
São Paulo. EPU, 1998. 

14 

Pires, MTB; Starling, SV. Manual de urgências em pronto socorro. 
Guanabara Koogan 9. Ed. 2010. 

07 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Angerami-Camon, V A. A ETICA na saúde. Editora Pioneira. 2002. 03 

Bennett, J C ; Plum, F. Cecil : tratado de medicina interna. 22. Ed.  07 
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Guanabara Koogan, 2005. 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Fisiologia 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
I – EMENTA 
 
Fisiologia dos sistemas cardiovascular, sanguíneo, respiratório, digestório, renal e 
urinário, abordando aspectos celulares, moleculares e sistêmico das funções destes 
sistemas, bem como sua regulação e seu papel na homeostasia. Conceitos 
fundamentais sobre atividades orgânicas, funções, meio externo e interno, 
homeostasia, sistema de regulação e integração. 
Definição e campo da fisiologia. Relações com outras ciências. 
 
II – OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de descrever o funcionamento destes sistemas, bem 
como suas implicações no exercício cotidiano do enfermeiro. Avaliar suas bases 
fisiológicas e descrever os mecanismos básicos envolvidos com a manutenção da 
homeostase. 
 

 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O aluno deverá ter uma visão geral dos processos básicos de controle das funções 
do organismo humano, sendo capaz de explicar o funcionamento dos sistemas e 
suas correlações entre si e com a futura profissão. O professor deverá, a cada tema 
em aula, promover o raciocínio do aluno atentando para esta integração fisiológica. 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 1: Sistema Cardiovascular 
Ciclo cardíaco. 
Grande e pequena circulação e suas respectivas concentrações de oxihemoglobina 
e carboxihemoglobina. 
Aula 2:  
Sístole e diástole. 
Endocárdio, miocárdio, epicárdio e pericárdio. 
Aula 3:  
Condução elétrica cardíaca. 
Inotropismo, cronotropismo e Lei de Frank-Starling. 
Aula 4: Sistema Sanguíneo 
Funções gerais do sangue. 
Componentes do sangue. 
Aula 5: 
Glóbulos vermelhos: destaque para eritropoiese e hemoglobinas. 
Glóbulos brancos: destaque para as funções de cada tipo. 
Aula 6:  



 139 

Plaquetas: destaque para a coagulação. 
Plasma: composição. 
Aula 7: Sistema Respiratório 
Vias aéreas superiores e inferiores. 
Trocas gasosas: respiração externa (alveolar) e interna (celular). 
Aula 8:  
Fisiologia dos músculos inspiratórios e expiratórios. 
Reflexo pneumotáxico. 
NP1 
Aula 9: 
Acidose e alcalose respiratória e metabólica. 
Volumes pulmonares. 
Aula 10: Sistema Digestório 
Digestão mecânica (mastigação e peristaltismo). 
Digestão química com destaque para carboidratos, proteínas e gorduras. 
Aula 11:  
Absorção de nutrientes – microvilos. 
Insulina e Glucagon. 
Aula 12:  
Sistema porta-hepático. 
Fisiologia da defecação. 
Aula 13: Sistema Renal e Urinário 
Constituição de um néfron: glomérulo, túbulo contornado proximal, alça de Henle, 
túbulo contornado distal. 
Fisiologia básica: filtração glomerular, reabsorção tubular renal, excreção tubular 
renal. 
Aula 14:  
Trajeto dos produtos de depuração desde glomérulo até a uretra. 
Fisiologia da diurese. 
Aula 15: 
Hemodiálise e diálise peritonial. 
NP2 
Avaliação Substitutiva 
Exame 
 
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Serão ministradas aulas expositivas teóricas, além de atividades intra e extraclasse, 
tais como questionários abrangendo o conteúdo das aulas, exercícios, trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos. Discussão de textos recomendados. 
Recursos áudio-visuais. 
Devido à facilidade de captação de textos prontos via eletrônica, considerar a 
possibilidade de todo e qualquer trabalho ou atividade entregue pelo aluno para ser 
avaliada deva ser manuscrita e não digitada. 
VI - AVALIAÇÃO 

As notas de provas bimestrais. Estudos dirigidos, questionários sobre o conteúdo 
programático, participação do aluno, trabalhos e seminários poderão ser 
consideradas no cômputo da média final do aluno não ultrapassando 30% do total 
de pontos disponíveis, sendo que todas as atividades devam ser estudadas como 
conteúdo de provas presenciais. 
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VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

AIRES, M. de M. Fisiologia. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

12 

GANNONG, W. F. Fisiologia médica. 19. Ed. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 1999. 

10 

GUYTON, A. C. Fisiologia humana. 6. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

09 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BERNE, R. M. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 04 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 04 

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10. Ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

13 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Anatomia  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas 
   
I – EMENTA 
  
A disciplina de Anatomia é composta pela introdução ao estudo da anatomia 
humana, sua terminologia e aos componentes anatômicos, estruturais e funcionais 
dos diversos órgãos que compõe os sistemas: esquelético, articular, muscular, 
cardiovascular, respiratório, sendo direcionada ao aprofundamento nos elementos 
anatômicos do corpo humano. Abrange a osteologia, artrologia, miologia e os 
sistemas cardiovascular, respiratório e digestório. 
  
II – OBJETIVOS GERAIS 
  
A disciplina de Anatomia 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 do corpo humano, bem como seu funcionamento e interações.  
 
 III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
A disciplina de Anatomia para o curso de Enfermagem tem como objetivo fornecer 
aos discentes meios de buscar conhecimentos básicos sobre a anatomia dos 
sistemas esquelético, articular, muscular, cardiovascular e digestório, utilizando a 
terminologia anatômica atual.  
Possibilitar a construção de uma base adequada de conhecimentos para que o 
discente possa interagir com outras disciplinas específicas e possibilitar a interação 
entre o enfermeiro e sua área de atuação. 
Conhecer a anatomia do corpo humano e identificar os órgãos (isoladamente e in 
loco), correlacionando-os com os demais órgãos e sistemas do restante do corpo.  
              
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Introdução ao estudo da anatomia humana  

- respeito ao cadáver 
- história da anatomia 
- terminologia anatômica 
- conceitos de normalidade, variação, anomalia e monstruosidade; 
- fatores gerais de variação em anatomia 
- divisão do corpo humano 
- planos de delimitação e de secção do corpo humano; termos de posição e 
de direção 
- princípios de construção do corpo humano (simetria, metameria, paquimeria 
e estratificação) 
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2. Sistema Esquelético – Osteologia 

- Generalidades sobre osteologia: função e divisão do esqueleto, classificação 
dos ossos, periósteo; substância óssea, medula óssea e número de ossos 

 
3. Sistema Articular 

- Generalidades sobre artrologia: articulações fibrosas (suturas, sindesmoses 
e gonfoses), articulações cartilaginosas (sincondroses e sínfises) e sinoviais 
(componentes anatômicos essenciais, componentes acessórios, classificação 
anatômica e funcional) 
  

4. Sistema Muscular 
- Generalidades sobre miologia: tipos de músculos; componentes, função e 
classificação dos músculos estriados esqueléticos, classificação funcional; 

 
5. Sistema Circulatório 

- conceito e divisão; 
- coração (morfologia externa e interna), pericárdio e vasos da base; 
- vasos sanguíneos: artérias (conceito, características, situação e ramos); 
veias (conceito, características, situação, tributárias, válvulas e bomba 
muscular); capilares (conceito e características); 
- sistema linfático: conceito e funções; linfonodos, tonsilas, baço e timo 
(conceito, características e situação); linfa, vasos e ductos linfáticos, 
circulação linfática; importância clínica e funcional do sistema linfático; 
- tipos de circulação: sistêmica, pulmonar, portal, fetal e coronária; 
  

6. Sistema Respiratório 
- conceito e divisão; 
- nariz: nariz externo (esqueleto ósseo e cartilaginoso) e cavidade do nariz (limiar, 
conchas nasais, meatos e comunicações) 
- seios paranasais (anatomia, localização, comunicação com a cavidade nasal) 
- faringe (limites, divisão, comunicações, componentes linfáticos e funções) 
- laringe (cartilagens, pregas, glote e função) 
- traquéia (posição, componentes anatômicos)  
- brônquios (principais, lobares e segmentares; bronquíolos)  
- pulmões e pleura (estrutura, divisões, morfologia e relações) 
- músculos respiratórios 
 
7. Sistema Digestório 
- conceito e divisão 
- cavidade oral (limites, vestíbulo da boca e cavidade própria da boca), faringe, 
esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso (estrutura, divisões, morfologia e 
relações); peritônio. 
- órgãos anexos: língua, dentes, glândulas salivares, pâncreas e fígado (vias 
biliares) 

  

Descrição das Atividades 
Aula 1: Teórica 
Apresentação do curso; Introdução ao Estudo da Anatomia (1ª parte): conceito e 
breve história da anatomia, terminologia anatômica, conceitos de normalidade, 
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variação, anomalia e monstruosidade; fatores gerais de variação em anatomia, 
divisão do corpo humano 
Aula Prática / Laboratorial 
Apresentação das normas de estudo em laboratório de anatomia e respeito ao 
cadáver 
Aula 2: Teórica 
Introdução ao Estudo da Anatomia (2ª parte): planos de delimitação e de secção do 
corpo humano; termos de posição e de direção, princípios de construção do corpo 
humano  
Aula Prática / Laboratorial 
Osteologia: identificação dos ossos do corpo humano e de suas principais estruturas 
anatômicas 
Aula 3:Teórica 
Osteologia – generalidades: função e divisão do esqueleto, número de ossos, 
classificação dos ossos, substância óssea, medula óssea, periósteo; 
Aula Prática / Laboratorial 
 Osteologia: identificação de estruturas anatômicas dos ossos 
Aula 4: Teórica Artrologia 
Aula Prática / Laboratorial 
 - Osteologia e Artrologia 
Aula 5: Prática 
Osteologia e Artrologia 
 Aula Prática / Laboratorial 
Osteologia e Artrologia 
Aula 6: Teórica 
Generalidades sobre miologia: tipos de músculos; componentes, função e 
classificação dos músculos estriados esqueléticos, classificação funcional 
Aula Prática / Laboratorial 
Aparelho locomotor 
Aula 7: Prática / Laboratorial 
Aparelho locomotor  
Aula 8: Teórica 
Miologia: identificação dos componentes dos mm estriados esqueléticos (exemplos 
de m. longo, curto, fusiforme, em leque, bíceps, tríceps, quadríceps, bicaudado, 
policaudado, digástrico e poligástrico) 
Aula Prática / Laboratorial 
Aparelho Locomotor 
NP1 
Aula 9: Teórica 
Sistema Circulatório: conceito e divisão, coração (morfologia externa e interna), 
pericárdio e vasos da base 
Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Circulatório 
Aula 10: Teórica 
Sistema Circulatório: morfologia externa e interna do coração; vasos da base. Tipos 
de circulação: sistêmica, pulmonar, portal, fetal e coronária; 
Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Circulatório 
Aula 11:Teórica 
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Vasos sanguíneos: artérias (conceito, características, situação e ramos); veias 
(conceito, características, situação, tributárias, válvulas e bomba muscular); 
capilares (conceito e características);  
Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Circulatório 
Aula  12:Teórica 
 Sistema Respiratório: vias aéreas superiores 
 Aula Prática / Laboratorial 
 Sistema Respiratório 
Aula 13: Teórica 
Sistema Respiratório: vias aéreas inferiores 
 Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Respiratório 
Aula  14:Teórica 
 Sistema Digestório: parte supra-diafragmática 
-Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Digestório 
Aula  15:Teórica 
Sistema Digestório: parte infra-diafragmática 
Aula Prática / Laboratorial 
Sistema Digestório 
NP2 

 

 V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
  
O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas teóricas 
do tipo expositivas ilustradas através de com recursos audiovisuais. As aulas 
práticas serão realizadas em laboratório, com a demonstração e estudo orientado 
dos principais elementos anatômicos de cada sistema, seguido de identificação 
individual pelos alunos em peças anatômicas previamente preparadas. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
  
As avaliações serão realizadas através de aplicação de provas teóricas e práticas. 
As avaliações teóricas serão compostas de questões dissertativas (40%) e de 
múltipla escolha (60%) contendo enunciados descritivos em cada questão. 
As avaliações práticas serão realizadas em laboratório de anatomia por meio de 
provas do tipo “gincana”, em sistema de rodízio diante às estruturas anatômicas, 
constando de 20 estruturas no mínimo, por prova. 
   
 
 
 
VII – BIBLIOGRAFIA  
  

Bibliografia Básica  EX 

DANGELO. J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica, 2. Ed. 
São Paulo: Atheneu. 2006. 

25 

HEIDEGGER, G.W. Atlas de Anatomia, 6. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2006. V. 1 

06 
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SOBOTTA, J; BECHER, H. Atlas de anatomia humana, 22. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

06 

  

Bibliografia Complementar EX 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana, 13. Ed. São Paulo: 
Artmed. 2000. 

15 

SPENCE, A. P. Anatomia humana básica, 2. Ed.  Barueri: Manole. 
1991. 

09 

GARDNER, L. Anatomia: estudo regional do corpo, 4. Ed. Rio de 
Janeiro, Guanabara-Koogan. 1988. 

16 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Biologia, Histologia e Embriologia 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
Durante o curso de Biologia/Histologia/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-lhas 
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 
Aula 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; Diferença entre as paredes Gram positivas e Gram negativas 
Aula 2 - Conceitos fundamentais de células eucariotas. Membrana plasmática 
(Composição e função; Transporte através da membrana; Transporte passivo - 
Difusão simples e facilitada; Osmose; Transporte ativo; Transporte vesicular).  
Aula 3 – Ribossomos - Composição, Estrutura e função. Citoplasma - Composição e 
função 
Aula 4 – 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; Proteossomos - Papel na degradação 
de proteínas;  
Aula 5 - Peroxissomos - Composição enzimática – papel da catalase; Mitocôndria 
Estrutura interna e externa; Características exclusivas – DNA mitocondrial; Função; 
Doenças mitocondriais; Lisossomos - Composição enzimática; Papel na digestão 
celular; Relação com a apoptose; Doença de Tay - Sachs 
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Aula 6 – Matriz Extracelular – Composição; Influencia nas características físico 
químicas dos tecidos. 
Aula 7 – Núcleo. Estruturas do núcleo; Função; Papel do material genético; 
Diferenças RNA e DNA 
Aula 8 – Divisão celular. Ciclo Celular – fases e relação com o câncer; Mitose - 
Características de cada fase; Função biológica; Meiose - Característica de cada 
fase; Função biológica 
NP1 
Aula 9 – Introdução ao estudo da histologia; Conceito de tecido; Importância do 
estudo da histologia. 
Aula 10 – 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 
Aula 11 –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 
Aula 12 – Sangue e Hematopoiese; Eritrócito e plaquetas; Granulócitos – 
eosinófilos, neutrófilos e basófilos; Agranulócitos – monócitos, mastócitos e linfócitos 
Aula 13 – Introdução a Embriologia; Gametogêneses - Células germinativas 
primordiais; Gametogênese feminina e masculina;  
Aula 14 – Fecundação - Fases da fecundação. Gastrulação e Organogêneses. 
Aula 15 – Noções de genética mendeliana. Conceito de genes dominante, recessivo 
e co-dominante (Fator Rh e Sistema ABO) 
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME 
 
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. Estudos dirigidos 
 
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 
 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA  EX 

DE ROBERT´S, E. M.F. Bases da Biologia Celular e Molecular. 
4. Ed. Guanabara Koogan: RJ, 2006. 

08 
 

JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. Ed  
Guanabara Koogan: RJ, 2008 

14 

MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N. Embriologia Clínica. 6. Ed.  
Guanabara Koogan: RJ, 2000. 

10 
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VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ALBERTS, B. & BRAY, D. & LEWIS, J. & RAFF, M. & ROBERTIS, 
K. & WATSON, J.D. Biologia Molecular da Célula. 4. Ed. 
Guanabara Koogan: RJ, 2004. 

09 

JUNQUEIRA LC, CARNEIRO J. Biologia Celular e Molecular. 8. 
Ed. Guanabara Koogan: RJ, 2005. 

21 

MELLO, R. de A. Embriologia Humana. Atheneu: RJ, 2000. 01 

SADLER, TW. Embriologia Médica. 9. Ed. Guanabara Koogan. 
Rio de Janeiro Logman. 2005. 

07 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Ciências Sociais 
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 
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 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 
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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 
 

 Aulas expositivas e seminários com incentivo à participação dos alunos no 
questionamento e discussões. 

 Deverá ser sempre, sugeridos materiais de leitura adicionais, como forma de 
estimular/orientar o desenvolvimento pessoal dos alunos 

 
VI– AVALIAÇÃO 
 
Serão respeitados os critérios de avaliação/aprovação definidos pela Universidade. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BARBOSA, A. F. O mundo globalizado: política, sociedade e 
economia. 4.ed. São Paulo: Contexto, 2008. 

16 

COSTA, C. Sociologia: introdução à ciências da sociedade. 2. 
Ed. São Paulo: Moderna, 2002. 

86 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as 
metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 13. Ed. 
São Paulo: Cortez, 2008. 

02 

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

FERREIRA, D. Manual de sociologia: dos clássicos à 
sociedade de informação. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

08 

MARTINS, C. B. O que é sociologia.  38. Ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 

34 

TOMAZII, N. D. (org.). Iniciação à sociologia. 2. Ed. São Paulo: 
Atual, 2000. 

01 

VIEIRA, L. Cidadania e globalização. 7. Ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2004. 

17 

VITA, Á. de. Sociologia da sociedade brasileira. 9. ed. São 
Paulo: Ática, 1999.  

15 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE  
DISCIPLINA: Bioquímica 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina fornecerá subsídios para o reconhecimento e compreensão da 
importância biológica de carboidratos, lipídios e proteínas. O aluno deverá 
reconhecer o funcionamento metabólico normal e seus possíveis distúrbios, além de 
identificar o processo de regulação metabólica do organismo, suas correlações e 
importância, além de identificar o processo de regulação metabólico do organismo, 
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 - Lípidios – classificação, estrutura, propriedades, digestão e absorção; 
Transporte de lipídeos, lipoproteínas, suas funções e disfunções 
NP1 
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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 EX 

CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 09 

FERREIRA, C. P. Bioquímica básica. 8. Ed. São Paulo: MNP, 
2008. 

12 

MARZZOCO, A. Bioquímica básica. 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007.  

25 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 4. Ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.  

16 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, K. Y.; COX, M. M. Lehninger: 
princípios de bioquímica. 4. Ed. São Paulo: Sarvier, 2006.  

11 

STRYER, L. Bioquímica. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1996. 

03 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Comunicação e Expressão 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
Leitura, texto e sentido; estratégias de leitura; sistemas de conhecimento e 
processamento textual; texto e contexto; intertextualidade; sofisticação do processo 
da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem como os tipos de 
argumentos; as informações implícitas. 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 

 Ampliar os conhecimentos e vivências de comunicação e de novas leituras do 
mundo; 

 Propiciar a compreensão e valorização das linguagens utilizadas nas 
sociedades atuais e de seu papel na produção de conhecimento; 

 Vivenciar processos específicos da linguagem e produção textual: ouvir e 
falar; ler e escrever – como veículos de integração social; 

 Desenvolver recursos para utilizar a língua não apenas como veículo de 
comunicação, mas como espaço constitutivo da identidade, nas produções 
acadêmicas; 

 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Ao término do curso, o aluno deverá ter desenvolvido: 

 Seu universo lingüístico, incorporando recursos de comunicação oral e 
escrita; 

 A capacidade de leitura e redação, a partir da análise e criação de textos; 

 O pensamento analítico e crítico, estabelecendo associações e correlações  
de conhecimentos e experiências; 

 Seus recursos pessoais para identificação, criação, seleção e organização de 
idéias na expressão oral e escrita; 

 A atitude de respeito ao desafio que constitui a interpretação e construção de 
um texto; 

 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 Concepções de leitura, interação autortextoleitor, leitura e produção de 
sentido, fatores de compreensão da leitura; 

 Conhecimento lingüístico, conhecimento enciclopédico ou conhecimento de 
mundo, conhecimento interacional; 

 Intertextualidade; 

 Texto e contexto, contextualização na escrita; 

 As informações implícitas (pressuposto e subentendido); 



 155 

 As condições de produção do texto: sujeito (autor/leitor), o contexto 
(imediato/histórico) e o sentido (interação/interpretação); 

 Os procedimentos argumentativos em um texto 

 O artigo de opinião e o texto crítico (resenha), enquanto gêneros discursivos. 
 
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
O curso será desenvolvido por meio de: 

 

 Leitura de textos; 

 Oficina de leitura e produção de textos. 

 Aulas expositivas e interativas; 

 Seminários; 

 Trabalhos dirigidos 
 
VI - AVALIAÇÃO 
 
A avaliação será realizada de forma permanente, seja em trabalhos, seminários, 
provas e participação em aula, conforme Regimento da UNIP. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes 
universitários. 14. Ed. Petrópolis: Vozes, 2001. (Capítulos 2, 6, 8, 
9, 10 e 13)  

17 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Para entender o texto: leitura e 
redação. 16. Ed. São Paulo: Ática, 2003.   (Lições 3, 4 e 44)  

33 

SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 
4. Ed. São Paulo: Ática, 2003.  (Lições 2, 9, 19 e 20)  

13 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e 
leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 

10 

FÁVERO, L. Coesão e coerência textuais. 10. Ed. São Paulo: 
Ática, 2005.  

18 

FERRARA, L. Leitura sem palavras. 5. Ed. São Paulo: Ática, 
2007. 

02 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a 
escrever, aprendendo a pensar. 23. Ed. Rio de Janeiro: Ed. da 
Fundação Getúlio Vargas, 2003.  

20 

LUFT, C. P. Moderna gramática brasileira. 15. Ed. Rio de Janeiro: 
Globo, 2002.  

02 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 2º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Nutrição aplicada à Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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. 
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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 

 Exercícios teóricos-práticos 

 Leitura de textos e dinâmicas de grupo 

 Estudos de caso 

 Trabalhos de pesquisa 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas; Testes, Avaliação de exercícios; Seminários. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

SANTOS, T. E. H. H. Nutrição em enfermagem. 2. Ed. São Paulo: 
Tecmedd, 2004. 

06 

DOVERA, T. M. D. da S. Nutrição aplicada ao curso de 
Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

08 

DUTRA de OLIVEIRA, J. E. Ciências nutricionais. 2.ed. São 
Paulo: Sarvier, 2008.  

08 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SILVA, S. M. C. S. da. Tratado de alimentação, nutrição e 
dietoterapia. 2. Ed. São Paulo: Roca, 2010. 

08 

EVANGELISTA, J. Alimentos um estudo abrangente. São Paulo: 
Atheneu, 2005. 

08 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares III 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Barros, ALBL et al. Anamnese e exame físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. Ed. Porto Alegre: 
ArtMed; 2010. 

06 

SOBOTTA, J; BECHER, H. Atlas de anatomia humana, 22. Ed.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

06 

GUYTON AC; HALL JE. Tratado de Fisiologia Médica. 10. Ed 
Elsevier, 2002. 

13 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BECKER, P. F. L. Patologia geral. São Paulo: Savier, 1997. 01 

MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

08 

SILVA, P. Farmacologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  

03 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas 
 
I - EMENTA 

 
A disciplina Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem tem como proposta 
subsidiar o aprendizado de conteúdos relativos à avaliação de Enfermagem em seus 
aspectos clínicos e psicossociais.  
 
II - OBJETIVO GERAL 
 
A disciplina visa capacitar o discente a realizar uma avaliação de Enfermagem que 
compreenda o cidadão como sujeito ativo no processo de atenção à saúde, 
abordando seus aspectos clínicos e psicossociais. 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Instrumentalizar o aluno para a compreensão da enfermagem como prática 
social; 

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

 Propiciar contato com os conceitos e práticas da consulta de Enfermagem 
como uma das possibilidades de atuação do enfermeiro; 

 Propiciar ao discente o desenvolvimento de habilidades para avaliar o ser 
humano em seu aspecto clínico, tendo como base os parâmetros vitais 
normais; 

 Propiciar ao discente um contato introdutório com conteúdos atualizados de 
atendimento pré-hospitalar; 

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

 
 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

Aula: 01- Promoção da Saúde: enfermagem como prática social. 
Aula 02- Abordagem psicossocial: prática necessária para uma avaliação integral do 
ser humano - Reflexões sobre situações reais de aplicação dessa abordagem. 
Aula 03- Relacionamento Interpessoal e Técnicas de Comunicação - Observação 
das mensagens não-verbais em locais públicos. 
 
Aula 04- Consulta de Enfermagem: conceito, legislações e possibilidades de 
atuação - Aplicação da consulta de enfermagem. 
Aula 05- Técnicas de entrevista - Aplicação de entrevista. 
Aula 06- Técnicas de exame físico - Laboratório de enfermagem para prática ou 
vídeo. 
Aula 07- Avaliação dos sinais vitais (incluir avaliação da dor), fita de vídeo - 
Laboratório de enfermagem para prática. 
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Aula 08- Avaliação do sistema neurológico (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
NP1 
Aula 09- Avaliação do sistema cárdio-circulatório (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
Aula 10- Avaliação do sistema respiratório (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
Aula 11- Avaliação do sistema renal-urinário (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
Aula 12- Avaliação do sistema gastro-intestinal (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
Aula 13- Avaliação do sistema tegumentar (fita de vídeo) - Laboratório de 
enfermagem para prática. 
Aula 14- Introdução à interpretação dos dados obtidos na avaliação clínica - Estudos 
de caso. 
Aula 15- Introdução à interpretação dos dados obtidos na avaliação clínica - Estudos 
de caso. 
NP2 
PROVA SUBSTITUTIVA 
EXAME 

  
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Aulas práticas em laboratório; 

 Apresentação de vídeos; 

 Leitura prévia de textos para discussão em sala; 

 Pesquisa pelos alunos junto ao acervo da biblioteca com posterior discussão 
em sala de aula. 

 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Provas escritas dissertativas e múltipla escolha 

 Provas práticas em laboratório de enfermagem 

 Participação em atividades de aula 
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VII - BIBLIOGRAFIA 
 

Bibliografia Básica EX 

Barros, ALBL et al. Anamnese e exame físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. Ed. Porto Alegre: 
ArtMed; 2010. 

06 

Silva MJP. Comunicação tem remédio: a comunicação nas 
relações interpessoais em saúde. 5. Ed. São Paulo: Gente, 1996. 

01 

Smeltzer SC, Bare B.G. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 
11. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

04 

  

Bibliografia Complementar EX 

Atkinson LD, Murray ME Fundamentos de enfermagem: 
introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 1989. 

05 

Potter PA, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 5. Ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier; 2004. 

17 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Anatomia dos Sistemas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas/aula 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina de Anatomia dos Sistemas é composta pelo estudo da anatomia 
humana, sua terminologia e aos componentes anatômicos, estruturais e funcionais 
dos diversos órgãos que compõe os sistemas digestório, nervoso, urinário, genital 
masculino, genital feminino e tegumentar, sendo direcionada ao aprofundamento 
nos elementos anatômicos do corpo humano. Abrange a neuroanatomia e anatomia 
dos sistemas digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e tegumentar. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
A disciplina de Anatomia 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 do corpo humano, bem como seu funcionamento e interações.  
 
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 dos sistemas digestório, nervoso, urinário, genital masculino, genital 
feminino e tegumentar; 

 possibilitar a construção de uma base adequada de conhecimentos para que 
o discente possa interagir com outras disciplinas específicas e possibilitar a 
interação entre o enfermeiro e sua área de atuação; 

 conhecer a anatomia do corpo humano e identificar os órgãos (isoladamente 
e in loco), correlacionando-os com os demais órgãos e sistemas do restante 
do corpo.  

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
1. Sistema Digestório 
- conceito e divisão 
- cavidade oral (limites, vestíbulo da boca e cavidade própria da boca), faringe, 
esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso (estrutura, divisões, morfologia e 
relações); peritônio. 
- órgãos anexos: língua, dentes, glândulas salivares, pâncreas e fígado (vias 
biliares) 
2. Sistema Nervoso 
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- introdução ao estudo da neuroanatomia: generalidades; noções de células do 
sistema nervoso (neurônios e neuroglia) 
- noções de embriologia do sistema nervoso 
- conceito e divisões (anatômica, funcional) 
- ventrículos encefálicos, produção, circulação e reabsorção do líquido cerebrospinal 
e meninges 
- anatomia do sistema nervoso central (cérebro – telencéfalo e diencéfalo; tronco 
encefálico – mesencéfalo, ponte e bulbo; cerebelo e medula espinal) 
- anatomia do sistema nervoso periférico: nervos (conceito e divisão; nervos espinais 
e cranianos); gânglios e terminações nervosas (segundo as classificações 
anatômica, funcional e fisiológica) 
3. Sistema Urinário  
- rins, ureteres, bexiga urinária e uretra masculina e feminina (estrutura, divisões, 
morfologia e relações)4 
4- Sistema Genital Masculino: órgãos genitais internos e externos (estrutura, 
divisões, morfologia e relações) 
5- Sistema Genital Feminino: órgãos genitais internos e externos (estrutura, divisões, 
morfologia e relações) 
6- Sistema Tegumentar: constituição e principais funções. 
 
Aulas Descrição das Atividades 
1 Aula Teórica 
  Sistema Digestório 
  Aula Prática / Laboratorial 
   Sistema Digestório 
2 Aula Teórica 
  Sistema Digestório  
  Aula Prática / Laboratorial 
   Sistema Digestório 
3 Aula Teórica 
  Introdução ao estudo da neuroanatomia 
  Aula Prática / Laboratorial 
   Sistema Nervoso 
4 Aula Teórica 
  Sistema Nervoso Central 
  Aula Prática / Laboratorial 
   Sistema Nervoso 
5 Aula Teórica 
   Sistema Nervoso Periférico 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Nervoso 
6 Aula Teórica 
  Sistema Neurovegetativo (Autônomo) 
  Aula Prática / Laboratorial 
   Sistema Nervoso 
7 Aula Teórica 
  Sistema Urinário  
 Aula Prática/Laboratorial 
 Sistema Urinário 
8 Aula Teórica 
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   Sistema Urinário 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Urinário 
NP1 
9 Aula Teórica 
  Sistema Genital Masculino 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Genital Masculino 
10 Aula Teórica 
  Sistema Genital Masculino 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Genital Masculino 
11 Aula Teórica 
  Sistema Genital Feminino 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Genital Feminino 
12 Aula Teórica 
  Sistema Genital Feminino 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Genital Feminino 
13 Aula Teórica 
  Sistema Tegumentar 
  Aula Prática / Laboratorial 
  Sistema Tegumentar 
14 Aula Prática / Laboratorial 
  Aparelho Urogenital 
15 Aula Prática / Laboratorial – Revisão Geral   
  Sistema Nervoso e Aparelho Urogenital 
NP2 
PROVA SUBSTITUIVA 
EXAME 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O curso será ministrado através de aulas teóricas e práticas, sendo as aulas teóricas 
do tipo expositivas ilustradas através de com recursos audiovisuais. As aulas 
práticas serão realizadas em laboratório, com a demonstração e estudo orientado 
dos principais elementos anatômicos de cada sistema, seguido de identificação 
individual pelos alunos em peças anatômicas previamente preparadas. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
As avaliações serão realizadas através de aplicação de provas teóricas e práticas. 
As avaliações teóricas serão compostas de questões dissertativas (40%) e de 
múltipla escolha (60%) contendo enunciados descritivos em cada questão. 
As avaliações práticas serão realizadas em laboratório de anatomia por meio de 
provas do tipo “gincana”, em sistema de rodízio diante às estruturas anatômicas, 
constando de 20 estruturas no mínimo, por prova. 
 
VII – BIBLIOGRAFIA  
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Bibliografia Básica  EX 

DANGELO. J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica, 2. 
Ed. São Paulo: Atheneu. 2006. 

25 

HEIDEGGER, G.W. Atlas de Anatomia, 6. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 2006. 

06 

SOBOTTA, J; BECHER, H. Atlas de anatomia humana, 22. Ed.  
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. 

06 

  

Bibliografia Complementar EX 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana, 3. Ed. São Paulo: 
Artmed. 2000. 

15 

SPENCE, A. P. Anatomia humana básica, 2. Ed.  Barueri: 
Manole. 1991. 

09 

GARDNER, L. Anatomia: estudo regional do corpo. 4. Ed. Rio 
de Janeiro, Guanabara-Koogan. 1988. 

16 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE  
DISCIPLINA: Fisiologia do Sistema Regulador 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
I - EMENTA 
 
Fisiologia do sistema nervoso, e sua interação com o sistema endócrino e reprodutor 
masculino e feminino. Correlacionar os conhecimentos com outras ciências.  
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 
 * Entender a unidade funcional e anatômica do sistema nervoso, endócrino e 
reprodutor; 
 * Conhecer o funcionamento destes sistemas; 
 * Discutir as implicações do conhecimento no exercício cotidiano do enfermeiro; 
 * Correlacionar o funcionamento do sistema nervoso com outros sistemas. 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 * Demonstrar a morfologia, disposição e a inter-relação das estruturas que 
compõem o Sistema Nervoso Central com o funcionamento e regulação com os 
outros sistemas; 
 * Dominar os processos de controle das funções do organismo humano; 
 * Conhecer a correlação entre os sistemas para manutenção da homeostase; 
 * Integrar os conhecimentos ao longo do tempo não só da enfermagem como de 
outras profissões afins. 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Sistema Nervoso 
Aula 1:  
Organização geral: sistema nervoso central e periférico. 
SN somático aferente e eferente 
SN visceral aferente e eferente 
Aula 2:  
Neurônios 
Oligodendrócitos 
Astrócitos 
Células de Shwann 
Fibras mielínicas e amielínicas. 
Aula 3:  
Potencial de ação (repouso, despolarização, repolarização). 
Aula 4:  
Potencial pós-sináptico excitatório (PPSE) e inibitório (PPSI). 
Sinapse química e elétrica 
Aula 5:  
Sensibilidade:  
-dor 
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-temperatura 
-tato 
-pressão 
-sentidos especiais 
-interoceptores 
-exteroceptores 
-proprioceptores 
Sensibilidade protopática e epicrítica 
Aula 6:  
Motricidade:  
-primeiro arco intra-segmentar 
-segundo arco inter-segmentar 
-terceiro arco supra-segmentar baixo 
-quarto arco supra-segmentar alto 
Associar com arquicinético, paleocinético, e neocinético.  
Função cerebelar no movimento paleocinético. 
Aula 7:  
Sistema Nervoso Autônomo Simpático e Parassimpático e suas respectivas 
atuações nos seguintes órgãos: pupila, glândula salivar, tubo digestório, tecido 
adiposo, fígado, bexiga, vasos da extremidade, glândulas sudoríparas, músculos 
eretores dos pêlos, coração, respiração, brônquios, sistema reprodutor masculino e 
feminino.  
Reação de luta ou de fuga (reação adrenérgica). 
Aula 8:  
Relação entre raciocínio, sistema límbico, hipotálamo e doenças psicossomáticas. 
NP1 
Sistema Endócrino 
Aula 9:  
Relação Hipotálamo – Hipófise  
Adenohipófise 
Neurohipófise 
Hipófise intermediária 
Mecanismo de feed-back no controle hormonal 
Hormônios hipofisiários com suas funções: 
TSH, ACTH, GH, FSH, LH, LTH 
MSH 
ADH, Ocitocina. 
Aula 10:  
Tireóide e Supra-Renal com seus respectivos hormônios e funções. 
Paratireóides. 
Aula 11: 
Sistema Reprodutor 
Espermatogênese 
Glândulas anexas 
Sêmen 
Ciclo ovariano 
Ciclo menstrual 
Menarca 
Menopausa 
Aula 12:  
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Estrógeno 
Progesterona 
Testosterona 
Aula 13: 
Gravidez 
Lactação 
Fisiologia do orgasmo masculino e feminino 
Aula 14:  
SISTEMA RENAL 
- Revisão Anatômica e Histológica 
- Estudo Geral da Filtração Glomerular; Reabsorção e Secreção Tubular 
- Funções de ureteres e da bexiga 
- Fisiopatologias 
Aula 15:.  
SISTEMA DIGESTÓRIO: DIGESTÃO, NUTRIENTES E ENERGIA 
- Revisão anatômica 
- Secreções: Componentes e Funções: a) Bucal; b) Gástrica; c) Biliar; d) Entérica; e) 
Pancreática 
- Movimentos Gastrintestinais 
- Digestão e Absorção de Carboidratos, Lipídeos e Proteínas 
- Funções do Intestino Grosso 
- Defecação 
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME 
 
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas expositivas 
Exercícios teóricos-práticos 
Leitura de textos e dinâmicas de grupo 
Estudos de caso 
Trabalhos de pesquisa 
 
Obs: devido à facilidade de captação de textos prontos via eletrônica, considerar a 
possibilidade de todo e qualquer trabalho ou atividade entregue pelo aluno para ser 
avaliada deva ser manuscrita, e não digitada. 
 
VI - AVALIAÇÃO 
 
Provas escritas; Testes, Avaliação de exercícios; Seminários. 
 
VII- BIBLIOGRAFIA 
 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

GUYTON A.C. & HALL J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 

13 

TORTORA G.J. & GRABOSWSKI S.R. Princípios de Anatomia e 
Fisiologia. 12. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2010. 

06 

KAWAMOTO, E E. Anatomia e fisiologia humana. 2. Ed. São 07 
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Paulo: EPU, 2003. 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BERNE RM. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 04 

CONSTANZO L. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 04 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Patologia dos Sistemas 
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 

 
1 

Plano de Ensino da Disciplina de Patologia Dos Sistemas. 
Etiopatogênese das doenças. Conceito de Regeneração Celular:  
Células lábeis,  estáveis e permanentes. 
 

 
2 

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. 
 

 Perturbações Circulatórias: Edema (causas do edema, formas de 
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3 

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 

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.  
 

 
6 

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). 
 

 
 

7 

Carcinogênese: bases moleculares da oncogênese. Oncogenes, 
proto-oncogenes e anti-oncogenes. Neoplasias: Conceitos gerais. 
 

 
8 

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

                         NP1 
 
 

9 

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

 
10 

 
Diabete melitus 
 

 
11 

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

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. 
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15 Tuberculose. 
Hepatites Virais. 
 

NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME 
 
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO  
 
Aulas expositivo-interativas, ilustradas com recursos áudio-visuais; 
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 EX 

BOGLLIOLO B.F. Patologia estrutural e funcional. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

04 

KUMAR V., ABBAS,A.K., FAUSTO,N. e MITCHELL,R.N. Robbins. 
Patologia Básica. 5. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1994. 

09 

SILBERNAGL, S e LANG, F. Fisiopatologia: Texto e Atlas. Porto 
Alegre: Artmed. 2006. 

11 

  

Bibliografia Complementar EX 

BECKER, P. F. L. Patologia geral. São Paulo: Savier, 1997. 01 

COTRAN; KUMAR e COLLINS. Patologia estrutural e funcional, 
6. Ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

04 

MONTENEGRO, M. R. et al. Patologia: processos gerais. 4. Ed. 
São Paulo: Atheneu, 2004. 

04 

FARIA, J. L. Patologia geral. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1971. 

11 

 
 
Sites recomendados: 
 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária: 
www.anvisa.gov.br 
 
Ministério da Saúde Brasil: 
http://www.saude.gov.br/ 
http://www.misau.gov.mz 
 
National Institute of Allergy and Infection Diseases: http://www3.niaid.nih.gov/ 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www3.niaid.nih.gov/
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PLANO DE ENSINO 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
Estudo da microbiologia, imunologia e parasitologia aplicada à saúde das 
populações. A Disciplina apresenta conceitos dos principais processos patológicos 
presentes nos diferentes tipos de doenças, estudando a evolução e o 
reconhecimento de sua fisiopatologia. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 

 Priorizar a formação e o conhecimento básico do futuro profissional da área de 
enfermagem nas áreas de patologia, microbiologia, imunologia e parasitologia. 

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

 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Priorizar a formação e o conhecimento básico do futuro profissional da área de 
enfermagem nas áreas de microbiologia, imunologia e parasitologia.  

 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 fisiopatologia para que o aluno possa desenvolver o 
raciocínio clínico adequadamente.  

 O estudo das doenças poderá ser desenvolvido pelo professor e/ou em forma de 
apresentações de seminários. 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
AULA: 1 Introdução ao estudo da bacteriologia geral 
Morfologia bacteriana: Pleomorfismo: cocos, bacilos e espirilos 
 
AULA 2: Principais estruturas bacterianas:Membrana citoplasmática, Materiais 
genéticos, Região do nucleóide, Plasmídeos, Parede celular de bactérias, Gram – 
positivas e Gram-negativas, Método de Gram (princípios do método e exceções á 
regra de Gram), Cápsula, Flagelo, Fímbrias e Endospóros. 
 
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 anaeróbias): Conceito de bactérias autotróficas e heterotróficas, Conceitos 
de respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação. 
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AULA: 4 Noções gerais de transferência de material genético: Conceitos de 
transdução e relação com resistência, conjugação e transformação, Mutações, 
Conceito de Bacteriófago. 
Bactéria Estafilococos: Staphylococcus aureus: Principais características do agente 
etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento. 
  
AULAS: 5 e 6 Bactéria Estreptococos: Streptococcus pyogenes, S. pneumoniae, S. 
agalactiae: Principais características do agente etiológico, Doenças associadas, 
Diagnóstico e Tratamento. 
 
AULA: 7  Bactéria do Gênero Neisseria: N. meningitides e Neisseria gonorrhoeae: 
Principais características do agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e 
Tratamento eProfilaxias. 
 
AULA: 8 Bactéria do Gênero Clamydia: Clamydia SSP: Principais características do 
agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento. 
 
NP1 
 
AULA: 9 Bactéria do Gênero Treponema: T. pallidum: Principais características do 
agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento e Profilaxias. 
Bactéria do Gênero Mycobacteryum: Mycobacterium tuberculosis: Principais 
características do agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento 
e Profilaxias. 
 
AULA: 10 Bactérias Enterobactérias: Salmonella ssp, Shiguella ssp e Escherichia 
coli: Principais características do agente etiológico, Doenças associadas, 
Diagnóstico e Tratamento, Profilaxias. 
 
AULA: 11 Bactéria do Gênero Vibrio: V. cholerae: Principais características do 
agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento, Profilaxias. 
Bactéria do Gênero Listeria: L. monocytogenes: Principais características do agente 
etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento, Profilaxias. 
 
AULA: 12 Bactéria do Gênero Pseudômonas: Pseudômonas ssp: Principais 
características do agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento 
e Profilaxias. 
Propriedades gerais dos vírus.   Principais grupos de vírus e doenças associadas: 
Transmissão, patogenia e profilaxia de infecções virais: HIV, HPV, hepatites, 
dengue, sarampo, rubéola, poliomielite, rotavírus e gripe. 
 
AULA: 13 Introdução ao estudo da micologia: Propriedades gerais dos fungos: 
Micoses superficiais, sistêmicas (principalmente Paracoccidiodomicose) e 
oportunistas (Candidíase). 
Introdução a imunologia: inata e adquirida, Òrgãos linfóides, Células do sistema 
imune.(tipos de LT , LB e células NK e céls acessórias), Resposta Imune Humoral, 
Anticorpos, Conceito de antígenos, imunogenicidade e antigenicidade, Resposta 
Imune Celular: conceito de moléculas de MHC,  Mecanismos imunes contra 
bactérias, vírus, fungos helmintos e protozoários. 
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AULA: 14 Introdução a Parasitologia: Conceito de forésia, simbiose, mutualismo e 
parasitismo, endo e ectoparasitismo. 
Protozoários: Doenças associadas: T. cruzi, Leishmania, Toxoplasma gondii e 
Plasmodium: Principais características do agente etiológico, Doenças associadas, 
Diagnóstico e Tratamento, Profilaxias. 
 
AULA: 15 Helmintos – nematóides: Ascaris ssp, Ancylostoma ssp, Enterobius SSP: 
Principais características do agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e 
Tratamento, Profilaxias. 
Helminto – cestóides: Taenia ssp e Schisstossoma manssoni: Principais 
características do agente etiológico, Doenças associadas, Diagnóstico e Tratamento, 
Profilaxias. 
 
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME  
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas expositivas, dialogadas, enriquecidas por projeções de imagens. Discussão de 
artigos científicos e casos clínicos a respeito de temas atuais relacionados aos 
assuntos abordados em aula. Estudos dirigidos. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
As avaliações bimestrais serão constituídas de questões dissertativas (mínimo de 
40%) e de múltipla escolha da matéria relativa ao bimestre. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

NEVES DP. Parasitologia Humana. 11. Ed. Ed Livraria Atheneu, 
2010. 

04 

STITES DP ET AL. Imunologia básica. Prentice Hall do Brasil. 
2008. 

04 

TRABULSI LR ET AL. Microbiologia. 3. Ed. Editora Ateneu. 1999 08 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

MIMS, C. et al. Microbiologia médica.  2. Ed. São Paulo: Manole, 
1999. 

06 

MURRAY, P. et al. Microbiologia médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

08 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C.L. Microbiologia. 8. Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 

02 

ABBAS AK ET AL. Imunologia Celular e Molecular. 6. Ed. 
Saunders & Company, 2008. 

09 

JAWETZ E ET AL. Microbiologia Médica. 24 ed. Editora 
Guanabara Koogan. 2009. 

10 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
PERÍODO: 3 semestre 
DISCIPLINA: Farmacologia  
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 

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 
 
Ao final do semestre o aluno deverá ser capaz de: 
- Definir os principais conceitos de Farmacocinética e Farmacodinâmica, incluindo: 
Conceitos Gerais, Noções de Formas Farmacêuticas, Noções de Vias de 
Administração, Absorção, Biotransporte, Distribuição, Biodisponibilidade, Mecanismo 
de Ação, Biotransformação, Eliminação, Efeitos Farmacológicos e Adversos. 
- Reconhecer: a) os principais grupos farmacológicos (abaixo descritos), seus usos e 
indicações; b) efeitos farmacológicos; c) efeitos adversos; d) contra-indicações; f) 
especialidades farmacêuticas; 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Aula 1: Definições Gerais: Farmacologia, Farmacognosia, Farmacotécnica, 
Medicamentos ou Fármacos, Remédios, Produto Farmacêutico ou Especialidade 
Farmacêutica, Fórmula Farmacêutica, Medicamento de Referência (ou Inovador, de 
Marca, ou Original), Medicamento Genérico, Medicamento Similar, Farmacocinética, 
Farmacoterapêutica ou Terapêutica Medicamentosa, Farmacopéia. 
 
Aula 2: Formas Farmacêuticas: Principais Formas (Formas Líquidas: Soluções, 
Suspensões, Emulsões, Xaropes, Elixir, Tintura, Colutório; Formas Sólidas: Pós 
Drágeas, Cápsula, Óvulos ou Supositórios, Pílulas; Formas Semi-Sólidas: Pomadas, 
Creme, Gel, Pastilhas; Formas Gasosas; Formas Especiais); vantagens e 
desvantagens; 
Vias de Administração (Usos, Cuidados, Vantagens, Desvantagens, Contra-
indicações): Vias Enterais (oral, sublingual, retal), Vias Parenterais (pulmonares, 
injetáveis: intramuscular, endovenosa,); Outras vias injetáveis (subcutânea, 
intradérmica, intratectal, peridural). 

 



 178 

Aula 3: Absorção: Tamanho das Partículas, Área de Absorção, Irrigação Local, 
Lipossolubilidade; Grau de Ionização, Condições Fisiopatológicas. 
Biotransporte: Mecanismos Passivos: a) Difusão Facilitada, b) Difusão por Poros; 
Mecanismos Especializados; Difusão por Transporte a) Co-transporte = Simporte, b) 
Contra-transporte (antiporte ou troca); Endocitose (Fagocitose, Pinocitose). 
Distribuição dos Medicamentos: Fatores que Alteram a Distribuição (Fluxo 
Sanguíneo, Permeabilidade Capilar, Ligação às Proteínas Plasmáticas); 
Biodisponibilidade, Fatores que Alteram a Biodisponibilidade; Formas Farmacêuticas 
e Biodisponibilidade. 
 
Aula 4:  Mecanismo de Ação das Drogas: Introdução e Conceito. 
Fármacos Estruturalmente Inespecíficos (Mecanismo Químico, Mecanismo Físico, 
Mecanismo Físico-Químico); Fármacos Estruturalmente Específicos (Especificidade 
Química, Especificidade Biológica, Afinidade, Eficácia).  
Receptores Farmacológicos; Tipos de Ligações, Fármaco-Receptor. 
Classificação dos Fármacos: Agonistas e Antagonistas. 
Interações Medicamentosas: Conceito, Tipos: Antagonismos, Sinergismos e 
Antidotismos (Antagonismos: Fisiológico, Farmacológico, Químico, Bioquímico; 
Sinergismos de Soma e Potenciação). 
Vantagens e Desvantagens Clínicas dos Antagonismos e Sinergismos 

 
Aula 5: Biotransformação: Conceito, Finalidades, Conseqüências, Locais de 
Biotransformação, Enzimas, Fases da Biotransformação, Fatores Modificadores 
(Dependentes do Fármaco, do Paciente); Estudo da Indução e Inibição Enzimática. 
Eliminação ou Excreção dos Fármacos: Renal, Hepática, Pulmonar, Salivar, 
Entérica, Biliar, Leite Materno, Lágrimas. 
Discussão sobre a eliminação renal: Papel da filtração, reabsorção e secreção renal. 
Usos desta eliminação frente ao uso abusivo de fármacos. 
 
Aula 6: Efeitos Farmacológicos dos Medicamentos: Conceitos, Variações 
Dependentes (Dose, Via, Relação Dose/Via de Administração), Variações 
Individuais (Idade, Peso, Gênero, Raça), Dependentes do Meio (Luz, Uso Individual, 
Dietas). 
Efeitos Adversos dos Medicamentos: Conceito Geral; Tipos: Colaterais; Secundários 
(Síndrome de Abstinência, Fenômeno de Rebote, Superinfecção); Teratogênicos; 
Hipersensibilidade/Alergia; Taquifilaxia; Idiossincrasia, Dependências (Psíquica e 
Física), Tolerância; Idiossincrasia. 
 
Aula 7: Diuréticos: Grupos Farmacológicos (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-
indicações e Efeitos Adversos): Diuréticos Osmóticos, Diuréticos Tiazídicos, 
Diuréticos de Alça, Diuréticos Poupadores de Potássio (De ação direta, Antagonistas 
da Aldosterona); 
Noções de Drogas de Uso no Sistema Cardiovascular. 

Grupos Farmacológicos (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-indicações e Efeitos 
Adversos): Glicosídeos = Cardiotônicos = Digitálicos – Usados na Insuficiência 
Cardíaca Congestiva (ICC): Drogas Inotrópicas (Digitoxina, Digoxina); Inibidores da 
Fosfodiesterase (Milrinona); Vasodilatadores: Inibidores da ECA (Captopril); 
Antiarrítmicos (Conceito): Antiarrítmicos da Classe I (Disopiramida, Procainamida, 
Quinidina, Lidocaína, Propafenona); Antiarrítmicos da Classe II (Esmolol, Nadolol, 
Metoprolol, Propranolol); Antiarrítmicos da Classe III (Sotalol, Amiodarona); 
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Antiarrítmicos da Classe IV: Antagonistas de Cálcio – Bloqueadores seletivos de dos 
canais de cálcio (Verapamil, Nifedipino, Diltiazem); Antianginosos (Generalidades 
sobre a Angina Pectoris): Beta-bloqueadores; Nitrovasodilatadores (Dinitrato de 
Isossorbida, Mononitrato de Isossorbida, Propatilnitrtato, Nitroglicerina); Anti-
hipertensivos: Simpatolíticos (Reserpina, Guanitidina), Agonistas Alfa-Adrenérgicos 
(Clonidina), Antagonistas Alfa-1 Adrenérgicos (Prazosina), Antagonistas Beta-
Adrenérgicos (Atenolol, Pindolol, Propanolol, Sotalol), Antagonistas de Cálcio 
(Verapamil, Diltiazem, Nifedipino), Vasodilatadores Direto (Nitroprussiato de Sódio), 
Inibidores da ECA (Captopril e outros). 
 
Aula 8:  Drogas Utilizadas no Processo de Dor, Febre e Inflamação. Mecanismos da 
Dor e Febre (Revisão). Mecanismos da Inflamação. Papel da Lipooxigenases e 
Ciclooxigenses. Grupos Farmacológicos (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-
indicações e Efeitos Adversos): Analgésicos Centrais = Hipnonalgésicos = 
Analgésicos Entorpecentes = Analgésicos Fortes = Opiáceos: Fentanil, Petidina = 
Meperidina, Morfina, Sulfentnil, Alfentanil, Metadona, Codeína, Loperamida, 
Hidromorfina, Propoxifeno, Tramadol, Pentazocina); Antitérmicos = Antipiréticos – 
Analgésicos de Ação Periférica (Salicilatos, Acetaminofeno = Paracetamol, Derivados 
da Pirazolona). 
 
NP1 
 
Aula 9: Drogas Utilizadas no Processo de dor, Febre e Inflamação (Continuação). 
Antiinflamatórios Não Esteroidais (AINES) - (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-
indicações e Efeitos Adversos): Não Seletivos (Derivados da 5-Pirazolona, 
Derivados do Heteroarilacético, Derivados do Ácido Arilpropiônico, Derivados de 
Ácidos Indolacéticos, Fenamatos, Oxicans, Sulfonamidas, Compostos Heterocíclicos 
não Ácidos, Alcanonas); Seletivos (Seletivos de COX-2). 
Antiinflamatórios Esteroidais (AIES) = Antiinflamatórios Hormonais (Mecanismo de 
Ação, Usos, Contra-indicações e Efeitos Adversos): Beclometasona, Betametasona, 
Budesonida, Cortisona, Dexametasona, Hidrocortisona, Metilprednisolona, 
Prednisolona, Prednisona, Trincinolona). 
 
Aula 10: Drogas que Atuam no Sistema Hematopoiético: Grupos Farmacológicos 
(Mecanismo de Ação, Usos, Contra-indicações e Efeitos Adversos): Drogas 
Hematopoiéticas/Antianêmicos (Revisão Anemias, Eritrônio, Eritropoiese): Agentes 
Antimicrocíticos ou Hematínicos (Ferroprotinato, Sulfato Ferroso); Agentes 
Antimacrocíticos (Cianocobalamina, Hidroxicobalamina, Ácido Fólico); Antianêmicos 
Renais (Eritropoetina, Oprevelcina, Epoetina alfa); Estimulantes para Colônias de 
Granulócitos/Macrófagos (Filgrastim, Lenogastrim, Molgramostim); Drogas que 
Atuam na Coagulação Sanguínea (Revisão de Hemostasia): Anticoagulantes 
(Heparina, Varfarina) e Antiplaquetários: Inibidores do Tromboxano A2 (AAS), 
Antagonistas dos Receptores do ADP (Ticlopidina), Antagonistas dos Receptores 
das Glicoproteínas IIb/IIIa (Abciximabe), Inibidor da Fosfodiesterase (Cilostazol). 
 
Aula 11: Drogas que Atuam no Sistema Hematopoiético: Grupos Farmacológicos 
(Mecanismo de Ação, Usos, Contra-indicações e Efeitos Adversos) Continuação: 
Antitrombóticos = Trombolíticos (Alteplase, Estreptoquinase); Hemostáticos de Ação 
Sistêmica: Derivados do Adrenocromo (Adrenalina), Derivados da Vitamina K 
(Fitomenadiona, Vitamina K), Derivados do Etansilato, Derivados de Hormônios 
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Femininos (Estriol, Estrógenos Conjugados), Antifibrinolíticos (Ácido Épsilon-
Aminocapróico, Ácido Tranexâmico); Outras medidas hemostáticas: mecânicas, 
Químicas (gelatina animal, fibrina animal). 
Anti-sépticos e Desinfetantes (definições de anti-sépticos e desinfetantes, definições 
Usadas no Controle de Infecção: Descontaminação, Germicida, Anti-sepsia, 
Assepsia, Limpeza, Desinfecção, Esterilização, Degermação, Cadeia de Infecção). 
 
Aula 12: Anti-sépticos e Desinfetantes (Continuação). 
Classificação do Material para Assepsia: Crítico ou de Alto Risco, Semi-crítico ou de 
Risco Intermediário, Não Crítico ou de Baixo Risco. 
Propriedades de um Anti-séptico e Desinfetante Ideal 
Mecanismo de Ação, Vantagens e Desvantagens dos Anti-sépticos: Alcoóis, 
Gluconato de Clorexidina, Iodóforos, Hexaclorofeno, Triclosana, Quaternário de 
Amônio, Cloroxilenol. 
Mecanismo de ação, Propriedades, Indicações de Uso dos Desinfetantes: Alcoóis, 
Compostos Clorados, Glutaraldeído, Iodóforos, Peróxido de Hidrogênio, Ácido 
Peracético, Fenólicos, Quaternário de Amônio. 
 
Aula 13: Drogas que Atuam no Sistema Nervoso Central: Ansiolíticos, Drogas para o 
Transtorno do Humor, Antiparkinsonianos, (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-
indicações e Efeitos Adversos). 
 
Aula 14: Drogas que Atuam no Sistema Nervoso Central (Continuação): 
Tranqüilizantes Maiores, Anticonvulsivantes (Mecanismo de Ação, Usos, Contra-
indicações e Efeitos Adversos). 
 
Aula 15: Antibióticos: Conceito, Características de um Antibiótico Ideal, 
Classificação Segundo a Ação Biológica e Mecanismo de Ação. 
Principais Antibióticos (Características, Mecanismo de Ação, Efeitos Adversos, 
Eficácia e Ineficácia, Especialidades Farmacêuticas): A) Antimicrobianos 
Betalactâmicos (Penicilinas: Naturais, Penicilinases Resistentes, Aminopenicilinas, 
de Espectro Ampliado), Cefalosporinas, Betalactâmicos Não Clássicos: 
Carbapenêmicos, Monopenêmicos; B) Aminoglicosídeos; C) Tetraciclinas; D) 
Macrolídeos; E) Anfenicóis, F) Lincosamidas; G) Glicopeptídeos; H) Quinolonas; I) 
Antigúngicos. 
 
NP2 
Avaliação Substitutiva 
Exame 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
- Aulas Teóricas Expositivas, 
- Seminários com Apresentação de Grupos; 
- Discussão de Textos Recomendados; 
- Retroprojeções. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
- Provas Bimestrais (Oficiais); 
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- Apresentação de Trabalhos e Seminários. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

MYCEK, M. J.; HARVEY, R. A. Farmacologia ilustrada. 3. Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008.   

08 

RANG H P.; FLOWER, R. Farmacologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,  1997.  

16 

PAGE, C. et al. Farmacologia integrada. 2. Ed.São Paulo: Manole, 
2004.  

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SILVA, P. Farmacologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  

03 

CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia moderna: com 
aplicações clínicas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

05 

GILMAN, A. G.; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. As bases 
farmacológicas da terapêutica. 11. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  

09 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Métodos de Reprocessamento de Artigos Hospitalares 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
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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NP1 
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 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 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Padoveze MC, Graziano KU. Limpeza, desinfecção e 
esterilização de artigos em serviços de saúde. São Paulo: 
APECIH – Associação Paulista de estudos e Controle de Infecção 
Hospitalar, 2010. 

11 

Possari JF. Centro de Material e esterilização: Planejamento e 
gestão. 4. Ed. São Paulo: Iátria, 2010. 

11 

Limpeza, desinfeccao e esterilizacao de artigos em servicos de 11 
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saúde. São Paulo: Apecih, 2010. 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

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. 

00 
 
 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR ISSO 
14937: Esterilização de Produtos para saúde: requisitos gerais 
de caracterização do agente esterilizante e desenvolvimento, 
validação e controle de rotina de processo de esterilização de 
produtos para saúde. Rio de Janeiro: 2008. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Biossegurança e Ergonomia 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
Conhecer e analisar a prevenção de riscos gerados pelos agentes químicos, físicos 
associados ao risco biológico presentes na atuação do enfermeiro 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. 

 
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 onde 
haja a atuação do enfermeiro; 

 Identificar os riscos ambientais e a participação do enfermeiro 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 do enfermeiro nos programas de biossegurança 
Aula 5:Níveis de Biossegurança 
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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 à Industrias, Hospitais e Medicina do Trabalho institucionais. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas regimentais, estudos de caso, apresentação de seminários e trabalhos em 
grupo. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HIRATA, M & MANCINI FILHO, J. Manual de Biossegurança. São 
Paulo; Manole; 2002. 

03 

VIEIRA, J. L. Lei de biosseguranca : lei nº 11.105, de 24 de marco 
de 2005 : clonagem e transgenicos : normas complementares, 
acordos e protocolos internacionais. São Paulo:Edipro, 2005. 

10 

MASTROENI, M. Biossegurança: aplicada a laboratórios e 
serviços de saúde. São Paulo: Atheneu; 2004. 

11 

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ROCHA, GERALDO CELSO. Trabalho, Saúde e Ergonomia. 
Relação entre aspectos legais e Médicos. 1º Ed.; Juruá: 2007. 

11 

BINSFELD, Pedro Canisio. Biosseguranca em biotecnologia. Rio 
de Janeiro: Interciencia, 2004. 

06 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 3º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Acadêmico 
CARGA HORÁRIA MENSAL: 40 horas 
 
I - Ementa 
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 
conceituação de ciência e de seus objetivos. Dar conhecimento da relação da 
produção científica e o contexto histórico social. Fornecer instrumental básico para a 
realização adequada da pesquisa bibliográfica e organização de trabalhos pautados 
por princípios científicos. Fornecer fundamentação teórico-científica para a 
realização de trabalhos acadêmicos.  
 
II - Objetivos 
Introduzir o aluno na linguagem científica por meio de uma visão geral das várias 
formas de planejamento de pesquisa, tendo como objetivo fornecer ao aluno 
instrumentos para elaborar um projeto de pesquisa, redigir e apresentar relatórios e 
trabalhos acadêmicos.  
 
III - Conteúdo Programático 
 
Aula 1: Introdução a Disciplina  
Conceito de Ciência e de Trabalho Científico. 
Aula 2: História da ciência e das universidades: determinação histórica na produção 
do conhecimento 
Aula 3: O papel da ciência na sociedade atual (Exercício Crítico-Reflexivo) 
Aula 4: A ciência e a pós-modernidade. (Exercício Crítico-Reflexivo) 
Aula 5: Os tipos de conhecimento: popular, filosófico, religioso e científico. 
Conhecimento científico versus senso comum. 
Aula 6: Iniciação à pesquisa científica: Pesquisa teórica versus pesquisa empírica. 
Aula 7: Iniciação à pesquisa científica: aprendendo a analisar a estrutura e o 
conteúdo teórico / conceitual de artigos científicos. 
Aula 8: Iniciação à pesquisa científica: Elaborando uma Resenha Critica Reflexiva 
NP1 
Aulas 9 e 10: Estruturação do trabalho acadêmico: as fases do projeto de pesquisa 
Aula 11: Teorias, Abordagens e Métodos e de Pesquisa: uma visão geral. 
Aula 12: Levantamento bibliográfico como subsídio para a elaboração de trabalhos 
acadêmicos: organização, funcionamento e uso da biblioteca. (Aula Prática: visita à 
biblioteca) 
Aula 13: Busca bibliográfica em bases de dados científicas on-line: ferramentas 
(Aula Prática no Laboratório de Informática) 
Aula 14: Exercício Teórico: Identificando as fases, o raciocínio / lógica empregado e 
o conteúdo de pesquisas científicas. Construindo um projeto de pesquisa: escolha 
do tema, delimitação da questão da pesquisa e construção de uma argumentação 
teórica e prática. 
Aula 15: Construindo um projeto de pesquisa: definição de objetivos, do caminho 
metodológico, dos possíveis resultados, do tempo e dos custos da pesquisa. 
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Aspectos éticos, formais e normatização para formatação e apresentação de 
trabalhos acadêmicos. 
NP2 
Avaliação Substitutiva 
Exame 
 
IV - Estratégia de trabalho 
Aulas teóricas expositivas destinadas a ministrar o programa da disciplina. 
 
V - Avaliação 
Provas bimestrais e trabalhos. 
 

VI - Bibliografia Básica EX 

LAKATOS, E. Maria & MARCONI, Marina de Andrade. 
Fundamentos de Metodologia Científica. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 

08 

ALVES, Rubem. Filosofia da ciência, 13. Ed. São Paulo, Ars 
Poética, 2000. 

20 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. 
São Paulo: Cortez, 2003. 

47 

VII - Bibliografia Complementar EX 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do 
trabalho científico; elaboração de trabalhos na graduação. 7 
Ed. São Paulo: Atlas, 2006 

13 

MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São 
Paulo: Pioneira Thomson, 2004. 

11 

MARTINS, Gilberto de Andrade e THEOPHILO, Carlos Renato. 
Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais 
Aplicadas. 2. Ed. São Paulo, Atlas, 2009.  

01 

 
 
Textos da Internet 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Resolução 196/1996 
que dispões sobre o código de ética em pesquisa com seres humanos. 
http://conselho.saude.gov.br/docs/reso-196.doc 

CARVALHO J.E.C, THIERS, V. O. e ZAVATARRO, H.A. Informações para a 
elaboração de projetos e relatórios científicos. São Paulo: CEPPE-UNIP. 
(www.unipobjetivo.br/websites /psicologia/ceppe/index.asp) 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Resolução 196/1996. 
http://conselho.saude.gov.br/docs/reso-196.doc 
 
 
 
 
 

 

http://conselho.saude.gov.br/docs/reso-196.doc
http://www.unipobjetivo.br/WebSites/psicologia/ceppe/index.asp
http://conselho.saude.gov.br/docs/reso-196.doc
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Bases de Dados 
 
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES (USP) 
http://www.teses.usp.br/ 
 
REVISTAS ELETRONICAS DE ACESSO GRATUITO (UNIFESP) 
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas 
 

SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE - SCIELO Brasil 
www.scielo.br 
 

 

http://www.teses.usp.br/
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas
http://www.scielo.org.br/
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares IV 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

FISCHBACH, F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e 
diagnósticos. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

11 

Carvalho R; Bianchi ERF et al. Enfermagem em centro cirúrgico 
e recuperação anestésica. São Paulo: Manole, 2007. 

11 

GIOVANELLA, L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 

09 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

KLUBER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer. 8. Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

02 

CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia moderna: com 
aplicações clínicas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

05 

OGUISSO T, SCHIMIDT MJ. O exercício da enfermagem: uma 
abordagem ético-legal. 3. Ed. São Paulo: LTR, 2010. 

04 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 

06 
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PLANO DE ENSINO 
 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Enfermagem do Idoso 
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 
AULA 2: Fisiologia das descompensações clínicas e do envelhecimento 
AULA 3: Conceitos de Autonomia e Independência – Avaliação Funcional 
AULA 4: Alterações laboratoriais  
AULA 5: Farmacologia: importância para a enfermagem (Polipatologia e 
polifarmácia) e especificidade do idoso 
AULA 6: Contexto Familiar e Qualidade de Vida/ História de Vida 
AULA 7: Doenças Crônico-Degenerativas  
AULA 8: O processo de Institucionalização 
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NP1 
AULA 9: Rede de Apoio Social, Políticas e Legislação  
AULA 10: Assistência Domiciliária e identificação de cuidadores 
AULA 11: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 
SUB 
EXAME 
 
V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 
- Aulas expositivas-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. 
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VII - BIBLIOGRÁFICA BÁSICA EX 

CARVALHO FILHO, E.T. Geriatria: fundamentos, clinica e 
terapêutica. São Paulo: Atheneu, 2006. 

04 

FISCHBACH, F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e 
diagnósticos. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

11 

FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

11 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Fisiologia humana e mecanismos 
das doenças. 6. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

06 

PORTO, C. C. Exame clínico. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008.  

11 

SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: a comunicação nas 
relações interpessoais em saúde. 7.ed. São Paulo: Gente, 2002.  

09 
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PLANO DE ENSINO 
Curso: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde do Adulto 
CARGA HORÁRIA MENSAL: 80 horas 
 
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 - OBJETIVO GERAL 
 

 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 família- 
Processo de enfermagem 
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Prática: Revisão da técnica do exame físico geral 
Aula 3: Teoria: Necessidades humanas básicas: oxigenação 
Prática: Oxigenoterapia: cateteres, máscaras, aspiração 
Aula 4: 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 5: 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 
Aula 6: 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, administração de medicação VO 
Aula7: Teórica: Necessidades humanas básicas: nutrição e eliminação  
Prática: SNE, SNG, jejunostomia, ileostomia, colostomia 
Aula 8: 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, 
administração de medicação enteral/retal 
NP1: teórica e prática 
Aula 9:  
Teórica: Necessidades humanas básicas: eliminação 
Prática: passagem de sonda vesical de alívio e de sonda vesical de demora 
Aula 10:  
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, 
administração de medicação via subcutânea 
Aula 11: 
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema 
neurológico: acidente vascular encefálico 
Prática: Avaliação clínica e discussão de caso com enfoque no sistema neurológico, 
escala de autonomia, dependência, independência, administração de medicação IM 
Aula 12: 
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema 
tegumentar: úlceras de pressão 
Prática: necessidades humanas básicas de manutenção e recuperação de 
integridade cutâneo-mucosa: realização de curativos 
Aula 13:  
Teórica: Assistência de enfermagem aos portadores de afecções do sistema 
endócrino: diabetes mellitus 
Prática: administração de medicação via endovenosa 
Aula 14:  
Teórica: Assistência de enfermagem domiciliar 
Prática: Administração de medicação via endovenosa 
Aula 15: 
Teórica: Necessidades humanas básicas: higiene e conforto 
Prática: realização de banho no leito e mudança de decúbito 
NP2: teórica e prática 
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Avaliação Substitutiva: teórica e prática  
Exame 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

 Aulas expositivas; 

 Leitura prévia de textos; 

 Pesquisa em biblioteca 
 
OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESTUDOS CLÍNICOS 

 
DEFINIÇÃO: está baseada na construção do conhecimento a partir da elaboração 
de dados biopsicossociais contidos nos casos clínicos. 

 
OPERACIONALIZAÇÃO:  
As avaliações clínicas deverão ser realizadas no Laboratório de Enfermagem 
utilizando os simuladores (manequim) com posterior discussão do caso, com a 
aplicação do processo de enfermagem.  
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: diagnósticos 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. 

 

VII — BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BARROS ALBL de et al. Anamnese e Exame Físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. Ed. Porto Alegre, 
Artmed, 2010. 

06 

PORTO, C. C. Exame clínico. 5. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004.  

11 

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner & Suddarth. Tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 11. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. V. 2  

05 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamentos de 
enfermagem: introdução ao processo de enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.  

05 

SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: a comunicação nas 01 
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relações interpessoais em saúde. 5. Ed. São Paulo: Gente, 1996.  

HERMIDA, PMV. Desvelando a implementação da 
Sistematização da Assistência de Enfermagem. Rev. bras. 
enferm. [online]. 2004, vol.57, n.6, pp. 733-737. 

00 

VARGAS RS, SILVA AND FRANÇA, R, VASCONCELOS F C. 
Processo de Enfermagem aplicado a um portador de Cirrose 
Hepática utilizando as terminologias padronizadas NANDA, NIC 
e NOC. Rev. bras. enferm.[online], Jun 2007, vol.60, no.3, p.348-
352. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE  
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde do Adulto 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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 controle das doenças crônicas não transmissíveis: 
hipertensão arterial. 
Aula 8: Sistemas de informação em saúde: manuseio de bancos de dados 
secundários (Datasus, SINAN, SIAH, entre outros). 
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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; 

 Apresentação de filme com posterior discussão em sala de aula; 

 Pesquisa em biblioteca 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Provas escritas 

 Discussões em grupo 
 

VII – BIBLOGRAFIA BÁSICA EX 

CARVALHO, M. L. et al. Vigilância sanitária: teoria e prática. 
São Carlos: Rima, 2006.  

11 

FIGUEIREDO, N. M. A. de. Ensinando a cuidar em saúde 
pública. São Caetano do Sul: Yendis, 2008.  

01 

GIOVANELLA, L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2008. 

09 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

FUKUDA, I. M. K. Enfermagem psiquiátrica em suas 
dimensões. São Paulo: Manole, 2008. 

11 

COHN A, Elias PE, Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e 
organização de serviços. 5. Ed. São Paulo; Cortez; 2003 

10 

DANIEL, L. F. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 
Paulo: EPU, 1983.  

02 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de 
transtornos mentais e de comportamento da CID-1O. Porto 
Alegre: Artmed, 1993.  

01 

Outros acessos:  

BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Reorganização da 
Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus: manual 
de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília – DF; 2001. 
Disponível em <URL: http//hiperdia.datasus.gov.br. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da 00 
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Atenção Básica. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Cadastramento e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos. Brasília – DF. 
Disponível em: http//hiperdia.datasus.gov.br. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema 
Único de Saúde. Notícias, produtos e serviços, dados sobre a 
saúde do Brasil. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br  

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Enfermagem da Família 
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. 
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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 EX 

CARTER, B.; MCGOLDRICK, M. As mudanças no ciclo de vida 
familiar: uma estrutura para a terapia familiar. 2. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 1995.  

03 

MELLO FILHO, J. de; BURD, M. (Org.). Doença e família. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

11 

WRIGHT, L. M.; MAUREEN, L. Enfermeiras e famílias: um guia 
para avaliação e intervenção na família. 4. Ed. São Paulo: Rocca, 
2008.  

03 

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

KLUBER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer. 8. Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

02 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva, Núcleo 
Técnico da Política Nacional de Humanização. Humaniza SUS: 
Acolhimento nas práticas de produção de saúde. Brasília, DF, 

00 
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2004 e 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção 
Básica. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Cadastramento e 
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos. Brasília – DF. 
Disponível em: http//hiperdia.datasus.gov.br. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de 
Saúde. Notícias, produtos e serviços, dados sobre a saúde do 
Brasil. Brasília – DF. Disponível em 
<URL:http://www.datasus.gov.br  

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE  
DISCIPLINA: Enfermagem em Centro Cirúrgico 
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 à 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 sobre os problemas identificados no período perioperatório; 
• 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, 
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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, inter-relacionamentos, 
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 
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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 EX 

Carvalho R; Bianchi ERF et al. Enfermagem em centro cirúrgico 
e recuperação anestésica. São Paulo: Manole, 2007. 

11 

Possari, J.F. Centro Cirúrgico: planejamento, organização e 
gestão. 5. Ed. São Paulo: Iatria, 2011. 

11 

Rothrock, J.C. A. Cuidados de Enfermagem ao paciente 
Cirúrgico. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na prevenção e controle da 
infecção hospitalar. São Paulo:Iatria, 2003. 

08 

MELLO FILHO, J. de; BURD, M. (Org.). Doença e família. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

11 
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 PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Farmacologia Aplicada a Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina farmacologia aplicada estabelece um elo entre os conhecimentos de 
farmacologia e fisiopatologia, destacando o tratamento de patologias, a prescrição e 
a interação dos fármacos. 
 
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 adultos, gestantes, recém-nascidos e idosos. Para tais 
alterações, o acadêmico deverá dominar a aplicação da farmacocinética clínica. 
 
 IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Aulas Descrição das Atividades 

1 
 

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 
 

2 
 

Farmacocinética clínica com abordagem das etapas farmacocinéticas 
e a relação clínica, ressaltando pacientes portadores de insuficiência 
renal e hepática, recém-nascidos, idosos e gestantes 
 

3 
 

Farmacocinética clínica com abordagem de índice terapêutico, 
potência e realização de cálculos com aplicação clínica de: tempo de 
meia-vida, volume de distribuição, concentração em estado de 
equilíbrio estável, depuração 

4 
 

Introdução à Interações Medicamentosas: Histórico, Conceitos, 
Introdução no Mercado de Produtos Mais Ativos e Prescrição 
Simultânea de Diversos Medicamentos  

 
5 Mecanismos Farmacocinéticos das Interações 

 Mecanismos Farmacodinâmicos das Interações 
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6 

 
7 Toxicidade Combinada 

 
8 

 
Classificação dos Medicamentos segundo seu caráter: Ácido ou 
Básico  

 
NP1 

9 
 

 
Generalidades das Interações Medicamentosas: Tipos de 
Associações, Fixadas nos Produtos, Fixadas pelos Médicos, 
Ocasionais/ Automedicação 

10 
 

 
Associações Admitidas com Exemplos e Seus Mecanismos, 
Associações para Melhora Terapêutica, Associações para Corrigir 
Efeitos Secundários 

11 
 

 
Nível de Ação das Interações Medicamentosas, Interações Físico-
Químicas Diretas - Estabilidade dos Produtos, Preparo das 
Soluções e Inativação por Diferentes Agentes 

12 
 

 
Interações com alimentos, Interações por inibição da absorção 
digestiva dos medicamentos, Interações por aceleração da absorção 
digestiva dos medicamentos, Interações medicamentosas que alteram 
a distribuição dos fármacos no organismo 

13 
 

 
Interações por Competição nos Receptores Celulares, 
Antagonismo Funcional, Antagonismo Competitivo, Potencialização 
ou Efeito Aditivo  

14 
 

 
Interações por Competição pelos Depósitos Teciduais, Interações 
Farmacocinéticas que alteram a biotransformação 

15 
 

 
Interações por Indução ou Inibição Enzimática, Exemplos das 
Interações e Seus Mecanismos, Grau de Atividade dos Metabólitos, 
Interações por competição pela excreção dos medicamentos 

NP2 
Prova Substitutiva 
Exame 
 
VI - ESTRATÉGIA DE TRABALHO  
O curso contará com aulas expositivas utilizando recursos audiovisuais além de 
exercícios e discussão de casos. 
 
VII - AVALlAÇÃO 
A avaliação será feita através de provas escritas bimestrais (NP1 e NP2) e 
atividades em sala de aula como: exercícios, discussão de casos e artigos 
científicos. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 
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MYCEK, M. J.; HARVEY, R. A. Farmacologia ilustrada. 3. Ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2008.   

08 

RANG H P.; FLOWER, R. Farmacologia. 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan,  1997.  

11 

SILVA, P. Farmacologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia moderna: com 
aplicações clínicas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

05 

GILMAN, A. G.; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. As bases 
farmacológicas da terapêutica. 11. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006.  

09 

PAGE, C. et al. Farmacologia integrada. 2. Ed. São Paulo: 
Manole, 2004.  

02 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (optativa) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 
 
I – EMENTA 
 
Fornecer subsídios teóricos e práticos na área da surdez, propiciando ao aluno um 
conhecimento amplo do indivíduo surdo para atuar em sua área de especialidade; os 
pontos críticos do ensino de Português a usuários de LIBRAS; as estratégias de 
aprendizagem e as especificidades do aluno surdo. 
 

II - BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BRASIL. Decreto-lei nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. 
Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 
da Lei nº  10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da 
República Federativa do Brasil. Brasília, 23 dez. 2005. 

00 

GOES, M.C.R. Linguagem, surdez e educação. 3. Ed. 
Campinas: Autores Associados, 2002. 

11 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua Brasileira de Sinais: 
estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

11 

  

III – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. 
Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2008.  

01 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Marketing Pessoal (optativa) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 
 
EMENTA 
 
As técnicas de marketing para melhorar a própria imagem e com isso atrair e manter 
relacionamentos pessoais e profissionais. Desenvolver a habilidade de mostrar o 
melhor de si, de saber valorizar, construir e expor um diferencial 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. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: EX 

OLIVEIRA, D de P R de. Planejamento Estratégico. 20. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 

08 

SANTOS, AH. Planejamento Pessoal – Guia para Alcançar suas 
metas. Editora: VOZES, 2009. 

01 

RAMPERSAD, HK. O DNA da sua marca pessoal: um novo 
caminho para construir e alinhar uma marca. Editora: CAMPUS, 
2008. 

11 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: EX 

ALVES, T. Comunique-se e Vença. 3. Ed. Editora: TOTALIDADE, 
2007. 

01 

RAMPERSAD, HK. Balanced Scorecard Pessoal – O caminho da 
Felicidade Individual. Editora: QUALITYMARK, 2006. 

02 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=154032&nautor=179033&refino=1&sid=189799511154554466206674&k5=2F9CC96E&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=154032&tipo_pesq=editora&neditora=3265&refino=2&sid=189799511154554466206674&k5=2F9CC96E&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153244&nautor=134118&refino=1&sid=189799511154554466206674&k5=27B6E242&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153244&tipo_pesq=editora&neditora=3234&refino=2&sid=189799511154554466206674&k5=27B6E242&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153324&nautor=368952&refino=1&sid=189799511154554466206674&k5=36FF5E65&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153324&tipo_pesq=editora&neditora=3808&refino=2&sid=189799511154554466206674&k5=36FF5E65&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153145&nautor=134118&refino=1&sid=189799511154554466206674&k5=28623DA2&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=153145&tipo_pesq=editora&neditora=3617&refino=2&sid=189799511154554466206674&k5=28623DA2&uid=
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Gestão e Empreendedorismo (optativa) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 
I - EMENTA 
 
Empreendedorismo. Comportamentos e atitudes empreendedoras. Planos de 
Negócios. Empreendedorismo Corporativo. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Permitir que os estudantes de quaisquer áreas de conhecimento possam adquirir 
conhecimentos sobre os fundamentos da gestão e do empreendedorismo. 
 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a busca por autoconhecimento e percepção de si mesmo, através 
de questionamentos colhidos da experiência concreta individual e coletiva.  

 Conhecimento dos principais comportamentos e atitudes normalmente 
observados em Empreendedores de sucesso. 

 Conhecimento do processo de criação de um novo empreendimento e do 
desenvolvimento do Plano de Negócio como apoio. 

 Conhecimento dos comportamentos e atitudes freqüentemente encontrados 
em empreendedores corporativos. 

 Conhecimento introdutório ao estudo da Liderança Empreendedora. 

 Conscientização da importância de praticar na vida os conteúdos adquiridos 
no curso, para que as competências mencionadas nos objetivos gerais deste 
plano sejam plenamente desenvolvidas. 

 Estimular o desenvolvimento de comportamentos e atitudes empreendedoras 
nos alunos. 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

 Definições e histórico de empreendedorismo; 

 Discussão em classe “Empreendedorismo pode ser aprendido?”  

 Estudo das mais freqüentes e consagradas1 competências e comportamentos 
dos empreendedores de sucesso: 

- Perseverança; 
- Iniciativa; 
- Criatividade; 
- Protagonismo; 
- Energia; 
- Rebeldia a padrões impostos; 
- Capacidade de diferenciar-se; 
- Comprometimento; 
- Capacidade incomum de trabalho; 
- Liderança; 

                                                 
1
  Conforme Dolabela, Fernando,  Pedagogia Empreendedora, Ed. Cultura, 2003, 1ª ed., pág. 58 
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- Orientação para o futuro; 
- Imaginação; 
- Proatividade; 
- Tolerância a riscos moderados; 
- Alta tolerância a ambigüidades e incertezas. 
 

 Planos de Negócios: 
- O que é e para que serve; 
- Estrutura do Plano de Negócios; 
- Pesquisa de Mercado; 
- Planejamento de Marketing; 
- Planejamento Financeiro; 
- Plano de Gestão empresarial; 
- Desenvolvimento de um Plano de Negócios. 
 

 Empreendedorismo Corporativo: 
- Definição e conceitos; 
- Diferenças e semelhanças entre Empreendedorismo corporativo e de start-up; 
- Aplicação empresarial. 

   
V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
É essencial para que os objetivos deste plano sejam alcançados:  

 Estudos dinâmicos (não lineares) do conteúdo, aproveitando as oportunidades 
de aprendizado destacadas pelos alunos; 

 Aulas expositivas dialogadas e abertas, propensas ao desenvolvimento da 
criticidade dos alunos; 

 Análise de casos que exprimam o conteúdo estudado, na prática; 

 Seminários e debates em classe; 

 Observações de comportamentos dos alunos, do professor, de pessoas com as 
quais trabalham de familiares, etc., associando-os com os comportamentos 
empreendedores; 

 Dinâmicas de grupo que estimulem reflexões sobre as competências; 

 Jogos cooperativos, principalmente para o desenvolvimento da consciência ética 
e social; 

 Vídeos, filmes, artigos e textos que estimulem a reflexão sobre si mesmo, seus 
objetivos e sua vida atual. 

 
VI – AVALIAÇÃO 
 

Todas as avaliações deverão ser consideradas como mais uma oportunidade 
de aprendizado para os alunos, estimulando-os sempre à reflexão e à criticidade. 
Algumas das avaliações propostas (sem prejuízo das avaliações definidas pela 
Instituição):  

 Avaliação contínua dos alunos através de trabalhos em grupos, participação 
em aula, seminários, debates e análises de casos, fornecendo-lhes os 
feedbacks necessários ao seu aprimoramento pessoal; 

 Provas bimestrais escritas, aplicadas preferencialmente em duplas, com 
questões dissertativas, instigantes e reflexivas, focando, principalmente, o 
Livro texto (“O Segredo de Luísa”) e práticas empresariais. 
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 Estímulo ao desenvolvimento de uma Feira de Empreendedorismo, a ocorrer 
no final do semestre (anexo I), na própria universidade, que deverá ser 
avaliada por todos os professores e alunos do curso. 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

COVEY SR. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 38. 
Ed. São Paulo: Best Seller, 2010.  

10 

DOLABELA F. O segredo de Luísa. 30. Ed. São Paulo: Cultura, 
2006.  

19 

DORNELAS JCA. Empreendedorismo corporativo. São Paulo: 
Campus, 2003. 

05 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

ANGELO EB. Empreendedor corporativo. 4. Ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003.  

07 

CHIAVENATO I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004.  

53 

COVEY SR. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. 38. 
Ed. São Paulo: Best Seller, 2010.  

10 

COVEY SR. O 8º hábito: da eficácia à grandeza. 10. Ed. São 
Paulo: Campus, 2005.  

09 

DORNELAS JCA. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negocios. 2. Ed. São Paulo: Campus, 2005.  

11 

CHIAVENATO I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. Rio de Janeiro: Saraiva, 2006. 

01 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Educação e Movimentos Históricos (optativa) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 
 
I – EMENTA 
 
A prática educativa como resultante do processo histórico, que se desenvolve de 
forma diferenciada e sua relação social para com as mulheres, negros, imigrantes e 
formação da cultura brasileira. 
 
II – Objetivos Gerais - COMPETÊNCIAS 
 
Compreender o processo de construção do conhecimento no indivíduo inserido no 
seu contexto social. 
 
Dominar princípios teóricos metodológicos das áreas de conhecimento que se 
constituam objeto de sua prática pedagógica. 
 
Compreender a educação como processo, resultante das inter-relações com o 
econômico, o político e o sociocultural, através da reflexão sobre a prática educativa 
desenvolvida pelo ser humano no seu processo de desenvolvimento histórico. 
 
Analisar e avaliar os aspectos fundamentais da educação através dos movimentos e 
agentes sociais que permeiam o pensamento ocidental. 
 
III – Objetivos Específicos - HABILIDADES 
 
Identificar os aspectos relevantes que caracterizam o ser humano como 
transformador da natureza, criador de cultura e participante de sua auto-construção 
histórica.  
 
Identificar as diferenças da educação nas diferentes esferas sociais. 
 
Comparar a diversidade educacional nas diferentes esferas sociais, estabelecendo 
semelhanças e diferenças na educação de ambas.  
 
Identificar e analisar a educação feminina, a educação do negro e a educação das 
massas no processo histórico brasileiro. 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
A Importância da História da Educação. 
 
A educação feminina. 
 
O negro e a educação. 
 
A educação dos imigrantes. 
 
V - ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

- Aulas expositivas; 
- Leitura e discussão dos textos; 
- Debates e painéis para sínteses de discussões grupais; 
- Projeção de vídeos. 
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VI - AVALIAÇÃO 
Os alunos serão avaliados de acordo com normas regimentais, comunicados 

de Reitoria e Direção de ICH, orientações normativas da Coordenação Geral do 
Curso e critérios específicos de Professores, Disciplina, utilizando-se, no todo ou em 
parte, dos seguintes instrumentos: 

 
 Provas objetivas individuais. 
 Provas dissertativas individuais. 
 Provas Institucionais individuais. 
 Provas Integradas individuais. 
 Trabalhos em grupos, em sala e extra-sala de aula. 
 Relatórios. 
Valores e pesos na composição da avaliação, por bimestres, serão oportunamente 

comunicados. 
 
VII - BIBLIOGRAFIA 
 
Bibliografia Básica EX 
BASTOS, M.H.C. Historias e memorias da educacao no Brasil: 
seculo XX. São Paulo: Vozes, 2005. 

05 

PRIORE, Mary Del. (org.). História das Mulheres no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 1997. 

08 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação e da 
Pedagogia. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2006. 

11 

  
Bibliografia Complementar EX 
CHIRALDELLI JUNIOR, P. Filosofia e historia da educacao 
brasileira. São Paulo: Manole, 2003. 

05 

VIDAL, D G; FARIA FILHO, L M de. As lentes da história: 
estudos de história e historiografia da educação na Brasil. 
Autores Associados, 2005. 

05 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. 2. Ed. 
São Paulo: Moderna, 1996. 

01 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Ética em Enfermagem e Exercício da Profissão 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina Ética e Exercício da Profissão busca fornecer elementos para a 
capacitação para a tomada de decisão éticolegal no exercício da profissão. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de construir significados à 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; 
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 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 
 
1-Aula - Fundamentos da Ética 
1.1 Consciência e sentido da pessoa;  
1.2 Significado de valores, vontade e escolha;  
1.3 Concepções sobre autonomia e liberdade;  
1.4 Responsabilidade e verdade,  
1.5 Respeito e reciprocidade. 
 
2-Aula - Ética e Moral 
2.1 Distinções entre ética e moral; 
2.2 Apontar as convergências e divergências entre moral e direito; 
2.3 Conhecer a diferença entre moral e direito; 
2.4 Situar a enfermagem diante do ato ético decisório. 
 
3-Aula - Ética Profissional 
3.1 Diferenças entre a ética profissional e a deontológica; 
3.2 Reconhecimentos entre problemas e dilemas éticos no cotidiano da prática 
profissional; 
3.3 Apresentação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem - Resolução 
COFEN nº 3111/2007.  
3.4 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; 
 
4-Aula - Ética Profissional 
4.1 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. 
 
5-Aula - Responsabilidades ética e legal do profissional de enfermagem 
5.1 Principais fundamentos da ética e da responsabilidade profissional; 
5.2 Organização do Poder Judiciário no Brasil; 
5.3 Responsabilidade Civil; 
5.4 Responsabilidade Penal; 
5.5 Responsabilidade Ético-profissional; 
5.6 Distinção entre imperícia, negligência e imprudência no exercício da 
enfermagem. 
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6-Aula - Orgãos regulamentadores da Enfermagem no Brasil: 
6.1 Sistema COFEn e COREn; 
6.2 Lei 5.905-12/07/1973- Dispõe sobre a  Criação do Conselho Federal e Regionais 
de Enfermagem e dá outras providências;  
6.3 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. 
 
7-Aula - Bioética 
7.1 Gênese e a trajetória da bioética; 
7.2 Conceituações de bioética; 
7.3 Abrangência e especificidade de temática em bioética; 
7.4 Interfaces dos diversos enfoques no diálogo bioético.   
 
8-Aula - Autonomia, privacidade e confidencialidade 
8.1 Conceitos; 
8.2 Diferenças e as inter-relações; 
8.3 Requisitos para a manifestação da autonomia dos usuários dos serviços de 
saúde; 
8.4 Reconhecimento das condições limitantes da autonomia; 
 
NP1 
 
9-Aula - Autonomia, privacidade e confidencialidade 
9.1 Riscos de violação de privacidade e confidencialidade; 
9.2 Incentivos à cultura institucional de saúde na valorização da privacidade e da 
Confidencialidade; 
9.3 Possibilidades de rompimento do sigilo 
9.4 Direitos do paciente; 
9.5 Direitos do consumidor; 
 
10-Aula - As Práticas Institucionalizadas e o Desenvolvimento da Enfermagem 
Trabalho em Equipe: conceito e operacionalização. 
 
 
11-Aula - Atuação ética e legal do enfermeiro em ações do cotidiano 
10.1 Eutanásia; 
10.2 Aborto; 
10.3 Transplante de órgãos; 
10.4 Planejamento familiar; 
10.5 Reprodução assistida;  
10.7 Morte e os preceitos éticos. 
 
12-Aula - Comissão de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos e a 
enfermagem  
12.1 História 
12.2 Constituição nacional: SISNEP, CONEP, CEP e suas implicações; 
12.3 Segurança do profissional e do sujeito de pesquisa; 
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12.4 Diretrizes para realização de pesquisa envolvendo seres humanos na 
enfermagem. 
 
13-Aula - Comissão de Ética de Enfermagem 
13.1 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. 
 
14-Aula - Comissão de Ética de Enfermagem 
Resolução do COFEN 172/1994. Normatiza a criação de Comissão de Ética de 
Enfermagem nas Instituições de Saúde. 
 
15-Aula – 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 EX 

OGUISSO T, SCHIMIDT MJ. O exercício da enfermagem: uma 
abordagem ético-legal. 3. Ed. São Paulo: LTR, 2010. 

11 

ANGERAMI-CAMON VA. A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 
2002. 

03 

FORTES PA de C. Ética e saúde, questões éticas, 
deontológicas e legais, tomada de decisões, autonomia e 
direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: EPU, 1998. 

14 

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

PESSINI L BARCHIFONTAINE C de P de. Problemas atuais de 
bioética. São Paulo: Loyola, 1994.  

11 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO - 
COREN. Principais legislações para o exercício da 
enfermagem. São Paulo: COREN, 2007. 

00 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. Resolução 
COFEN nº 3111/2007. Aprova a reformulação do Código de 

00 
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Ética dos Profissionais de Enfermagem. Rio de Janeiro, 08 de 
fevereiro de 2007. 

BRASIL. Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986 que dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras 
providências. Brasília- DF, DOU: 26/06/1986. Seção I-fls 9273 a 
9275. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Gerenciamento de Pessoas e Serviços da Área da Saúde 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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 
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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 – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
Aulas expositivo-interativas são desenvolvidas através de exposições orais, 
utilizando-se de projetores multimídia, quadro-de-giz, quadro branco e projetor de 
diapositivos com leitura prévia das referências bibliográficas. Ainda contempla 
Seminários e trabalhos de pesquisa, Relatórios de pesquisa, Resoluções de casos 
gerenciais e Discussão em grupo. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
Avaliação teórica: provas escritas, através de perguntas discursivas e/ou testes de 
múltipla escolha.   
Avaliação dos trabalhos realizados 
Avaliação do Relatório de Pesquisa 
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VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004.  

06 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das 
organizações. 8. Ed.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

04 

MARQUIS, B. L. Administração e liderança em enfermagem: 
teoria e prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

11 

  

VIIIX – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CHIAVENATO, I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 

53 

ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas.  
São Paulo: Saraiva, 2001. 

15 

KURCGANT, P. Administração em enfermagem. São Paulo: 
EPU, 1991. 

11 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Bases Diagnósticas 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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 
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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 
 
NP1 
 
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 expositivo-interativas  
Discussão em grupo 
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VI – AVALIAÇÃO 
Avaliação escrita 
Avaliação dos trabalhos científicos realizados 
 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

HENRY, J. B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos 
Laboratoriais. 20 ed. São Paulo: Manole, 2008. 

11 

FISCHBACH, F. Manual de Enfermagem: Exames laboratoriais e 
diagnósticos. 7 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 

11 

OLIVEIRA, M. R. A. A. Hematologia Básica. 4 ed. São Paulo: 
Luana, 2008. 

11 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

GAIDZINKI, R R. et al. Diagnostico de enfermagem na prática 
clínica. Porto Alegre: Atrmed, 2008. 

04 

DEVLIN, T M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 
6. Ed. São Paulo: Edgar Blucher, 2007.  

02 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 4º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Métodos de Pesquisa 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40horas 
 
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.  
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Possibilitar o conhecimento das diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa 
bibliográfica até à redação de um trabalho. 
 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 1. Recepção aos alunos 
Objetivos da disciplina, conteúdo, bibliografia, sistemática de avaliação, regras de 
conduta etc 
 
Aula 2. A pesquisa como produção de conhecimento 
Ciência e tecnologia 
 
Aula 3. A pesquisa como produção de conhecimento 
Pesquisa e desenvolvimento 
 
Aula 4. Noções gerais 
Conceitos e etapas do projeto de pesquisa.  
 
Aula 5. Tipos de pesquisa 
Estudos de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, 
pesquisa correlacional.  
 
Aula 6. Estudos prospectivos e retrospectivos, experimentais, de grupo, de 
sujeito único e estudos comparativos. 
Pesquisa quantitativa e qualitativa 
 
Aula 7. Estrutura do trabalho de pesquisa 
Escolha do tema de pesquisa. Justificativa. 
 
Aula 8. Delimitações do assunto de pesquisa 
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Objetivos gerais e objetivos específicos. Materiais e métodos. 
 
NP1 
 
Aula 9. Coleta dos dados 
Amostragem, coleta de dados em campo, pesquisa bibliográfica e documental 
 
Aula 10. Apresentação dos dados  
Gráficos, tabelas e figuras. 
 
Aula 11. Análise dos dados 
Tratamento estatístico. A discussão sobre os dados apresentados.  
 
Aula 12. Interpretação dos dados. 
Avaliação qualitativa e quantitativa. Apresentação dos resultados e conclusões. 
 
Aula 13. O relatório da pesquisa.  
Seções do relatório da pesquisa. 
 
Aula 14. A divulgação da pesquisa.  
Comunicação científica oral e escrita.  
 
Aula 15. A divulgação da pesquisa.  
Normas de citações e referências bibliográficas  
 
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

EXAME 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Aulas teóricas e expositivas. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Provas regimentais 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2003.  

15 

ANDRADE MM de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2006.  

13 

MINAYO MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 12. Ed. São Paulo-Rio de Janeiro, 
Hucitec/Abrasco, 2010.   

11 

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

GIL AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  

20 

LAKATOS EM, MARCONI MA. Fundamentos de metodologia 08 
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científica. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

ALVES R. Filosofia da ciência. 13. Ed. São Paulo: Loyola, 2000.  20 

 
Bases de Dados 
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES (USP) 
http://www.teses.usp.br/ 
REVISTAS ELETRONICAS DE ACESSO GRATUITO -TEXTO COMPLETO 
(UNIFESP) 
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas 
SCIENTIFIC ELETRONIC LIBRARY ONLINE - SCIELO Brasil 
www.scielo.br 

 

http://www.teses.usp.br/
http://www.unifesp.br/dis/bibliotecas
http://www.scielo.org.br/
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares V 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BARROS SMO; MARIN HF; ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. 2. Ed. 
São Paulo: Roca, 2009. 

11 

Alfaro-Lefreve, Rosalinda. Cap 3: Diagnóstico. Aplicação do 
Processo de Enfermagem: promoção do cuidado colaborativo. 
5. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

05 

Rezende J, Montenegro ACB. Obstetrícia fundamental. 9. Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 

04 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

GOMES, A. M. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3. 
Ed. São Paulo: EPU, 2008.  

11 

Colombrini MRC, Marchiori AGM, Figueiredo RM de. Enfermagem 
em Infectologia.  2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 

11 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde da Mulher 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
Esta disciplina visa fornecer 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 – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
Aulas expositivas 
Seminários 
Leitura programada de textos e discussão em sala 
VI – AVALIAÇÃO 
Provas regimentais 
Seminários 
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VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BARROS SMO; MARIN HF; ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. São 
Paulo: Roca, 2002. 

11 

PASSINI, L.; BARDRIGONTAINE, C. P. Problemas atuais de 
bioética. 9. Ed. São Paulo: Loyola, 2010. 

11 

Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. Secretaria de Atenção 
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 
Brasília, 2004. 

00 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar. 
Manual Técnico. Secretaria de Políticas de Saúde. Área técnica de 
Saúde da Mulher. Brasília, 2002. 

00 

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. 

00 

BRASIL. Ministério Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência 
humanizada à mulher. Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas  
 
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 da UNIP realizando assistência e promovendo ações educativas em 
saúde junto ao adulto. 
 
V – ESTRATÉGIAS DE AULAS 
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- 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 da UNIP 
 
VI – AVALIAÇÃO 
- Atividades Desenvolvidas na Clínica de Enfermagem e em Unidades: nesse item 
serão avaliados os conteúdos: Conceitual, Procedimental e Atitudinal. 
- Preenchimento da Agenda da Prática Clínica 
- Elaboração de relatórios das visitas técnicas 
- Desenvolvimento de estudos de caso 
- Provas regimentais 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Alfaro-Lefreve, Rosalinda. Cap 3: Aplicação do Processo de 
Enfermagem: promoção do cuidado colaborativo. 5. Ed, Porto 
Alegre: Artmed, 2005. 

05 

Dochterman, Joanne McCloskey e Bulechek, Gloria M. 
Classificação das intervenções de enfermagem. 5. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010.  

04 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

03 

Moorhead, Sue, Johnson, Marion e Maas, Meridean. Classificação 
dos resultados de enfermagem (NOC). 4. Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004.  

04 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CARPENITO, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à 
prática clínica. 8. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 

05 

CARPENITO-MOYET, L. J. Compreensão do processo de 
enfermagem: mapeamento de conceitos e planejamento do 
cuidado para estudantes. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

11 

GAIDZINSKI, R. R. Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. 
Porto Alegre: Artmed, 2008.  

04 

HORTA, W. A. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2001.  11 

 
- REVISTAS/PERIÓDICOS DA ÁREA DE ENFERMAGEM 
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 PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Cuidados à pessoa / Família na Saúde Mental e Psiquiátrica  
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; 
NP1 
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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 (anti-social 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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 240 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

DANIEL, L. F. Atitudes interpessoais na enfermagem. São 
Paulo: EPU, 1983.  

02 

SADOCK BJ; SADOCK VA. Compêndio de psiquiatria: ciência 
do comportamento e psiquiatria clínica. 9. Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.  

11 

LOUZA NETO, M. R.; ELKIS, H. Psiquiatria básica. 2. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007.  

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

MUNARDI, D. B. Enfermagem e grupos. 2.ed. Goiânia: AB, 2003.  11 

SILVA, M. J. P. da. Comunicação tem remédio: a comunicação 
nas relações interpessoais em saúde. 5. Ed. São Paulo: Loyola, 
1996.  

01 

TOWNSED, M. C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos e 
cuidados. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

11 

 
 

 
Acesso via WEB: 
Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001 
Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
 
Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 
Estabelece as modalidades de serviço CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad 
para os Centros de Atenção Psicossocial e define a forma de financiamento dos 
procedimentos realizados. 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da Mulher 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas 
 
I – EMENTA 
A disciplina oferece embasamento teórico e prático visando a 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 gravídico-puerperal. 

 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 
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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. 
 
NP1 
 
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. 
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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 – ESTRATÉGIAS DE AULAS 
 
Aulas expositivas. 
Leitura programada de textos e discussão em sala de aula. 
Simulação prática no laboratório de Enfermagem. 
 
VI – AVALIAÇÃO 
 
Avaliação teórica: provas escritas, individuais, contendo 60% de questões de 
múltipla escolha e 40% de perguntas discursivas.   
Seminários. 
Participação em atividades práticas no laboratório de Enfermagem. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Neme B. Obstetrícia básica. 3. Ed. São Paulo: Sarvier; 2005. 11 

Rezende J, Montenegro ACB. Obstetrícia fundamental. 9. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2003. 

10 

Barros SMO (Org). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. 
São Paulo: Manole; 2006. 

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Barros SMO, Marin HF, Abrão ACFV (Org). Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para prática assistencial. 
São Paulo: Roca; 2002. 

11 

Ricci SS. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2008. 

01 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área 
Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: atenção 
qualificada e humanizada: Manual Técnico. Brasília: 
Ministério da Saúde; 2006. 

00 

Fernandes RAQ, Narchi NZ (Org). Enfermagem e saúde da 
mulher. São Paulo: Manole; 2007. 

05 

Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas. 3.  
Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

01 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Atenção à Saúde da Pessoa/Família em Situação de Risco 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 60 horas 
 
I – EMENTA 
 
A disciplina Atenção à Saúde da Pessoa/Família em Situação de Risco tem a 
proposta de capacitar o 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 genito-urinário: 
insuficiência renal aguda e crônica, métodos dialíticos, equilíbrio hidro-eletrolítico. 
AULA 7: Equilíbrio ácido-base. 
AULA 8: Assistência de enfermagem ao paciente politraumatizado. 
 
NP1 
 
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. 



 245 

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 EX 

HUDAK, CM; GALLO BM. Cuidados criticos de enfermagem – 
uma abordagem holística. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
1997. 

11 

GOMES, A. M. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3. 
Ed. São Paulo: EPU, 2008.  

11 

BACCARINI PIRES, MT; STARLING, SV. Manual de Urgências 
em Pronto Socorro. 9. Ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2010 

09 

  

VIII- BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CARVALHO, C.R.R. Ventilação mecânica: Básico. São Paulo, 
Astra Zeneca, 2003. 

01 

KNOBEL, E. et aI Condutas no paciente grave. 3. Ed. São Paulo, 
Atheneu, 2006. 

04 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prática Gerencial em Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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, os conteúdos relativos às 
particularidades do cuidar e da administração da assistência. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
 Instrumentalizar o aluno para o uso crítico dos conceitos e métodos presentes no 
corpo de disciplinas cursadas nos semestres anteriores; 
 Associar à responsabilidade do cuidar a dimensão da estrutura administrativa 
nos diferentes locais de trabalho. 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 
 Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o 
desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre essas disciplinas; 
 Levar o aluno a um raciocínio clínico; 
 Propiciar o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. 
 Desenvolver habilidades de gerenciar com pensamento crítico. 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
AULA 1: Principais tópicos dos conteúdos programáticos das disciplinas gerenciais 
dos semestres anteriores; 
 
AULA 2: Associação das demandas técnicas de cuidar à conformação 
administrativa, utilizando as atividades práticas como subsídios para a construção de 
Casos Clínicos; 
 
AULAS 3 a 8: Casos Gerenciais abordando: 
a) Supervisão de enfermagem (Processo de enfermagem, rotinas administrativas, 
escalonamento de pessoal) 
b) Processo de tomada de decisão 
c) Liderança  
 
NP1 
 
AULAS 9 a 15: Casos Gerenciais abordando: 
a) Supervisão de enfermagem (Processo de enfermagem, rotinas administrativas, 
escalonamento de pessoal) 
b) Processo de tomada de decisão 
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c) Liderança  
 
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA  
EXAME 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO  
 
- Aulas Expositivas-Interativas 
- Construção de Mapas Clínicos  
- Exposição de Casos Clínicos que possam criar redes de relações entre as 
técnicas e o julgamento clínico e a tomada de decisão. 
 
Metodologia de Elaboração dos Mapas de Correlações Clínicas 
 

O Mapa de Correlações clínicas é um método que visa desenvolver no aluno a 
capacidade de somar vários conteúdos relativos a uma descrição clínica e, com isso, 
propiciar a construção de hipóteses diagnósticas, possibilidades de intervenções e 
desfechos. 

Parte-se da apresentação de um caso clínico, contendo informações e, a 
partir dos dados, os alunos constroem os desdobramentos. Todas as informações 
buscadas em literatura e inferências feitas pelo aluno devem ser colocadas no 
mapa. Devem ser privilegiadas também as Fases do Processo de Enfermagem. 

Considera-se na correção: 
- Capacidade de busca em literatura especializada, 
- Capacidade de articulação gerencial, 
- Capacidade de interpretação, 
- Integração dos dados. 
 
VI - AVALIAÇÃO  
 
Provas regimentais; 
Exercícios em sala de aula; 
Participação em trabalhos individuais e em equipe. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

KURCGANT P. Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 
1991. 

11 

MARQUIS BL. Administração e liderança em enfermagem: 
teoria e prática. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

11 

CERTO S, Peter JP. Administração estratégica: planejamento e 
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. 

19 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BORBA VR. Do planejamento ao controle de gestão hospitalar. 
São Paulo: Qualitymark, 2006. 

11 

CHIAVENATO I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Elservier, 2004. 

05 

ROBBINS SP. Administração: mudanças e perspectivas.  São 
Paulo: Saraiva, 2001. 

15 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Auditoria em Enfermagem 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I – EMENTA 
A disciplina Auditoria em Enfermagem capacita e prepara futuros profissionais para 
atuar 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 
 
Aulas 1, 2, 3: Aspectos gerais e regulamentários da Lei dos Planos de Saúde. 
Aspectos gerais da Lei de Criação da ANS. Operadoras e Seguradoras de Planos de 
Saúde. Taxa de Saúde. Cadastro de Beneficiário. Documento de Informações 
Periódicas. Sistema de Informações de Produtos. Ressarcimento ao SUS. Rol de 
Procedimentos. Troca de Informações em Saúde Suplementar. Processo 
administrativo-fiscal. Infrações e penalidades.  Produtos (novos e antigos). 
Contratualização. Demitidos e aposentados. Garantias Financeiras. Administradores. 
Convênios/contratos para oferta de rede credenciada. Intervenção e liquidação. 
 
 
 
Aula 4: A Comunicação no processo de negociação. Estilos negociais. Gestão de 
Conflitos (centralismo, paralelismo, egocentrismo e fundamentalismo). Formação da 
Rede de Prestadores de Serviços (critérios e parâmetros). Aplicação de Cases. 
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Aulas 5, 6, 7 e 8: Indicadores de Saúde - as empresas e as informações.  A 
importância dos indicadores na gestão de um plano de saúde. Conceito de 
indicadores de saúde.  Os indicadores de saúde no mercado mundial. Os 
indicadores de saúde no Sistema Único de Saúde. Os indicadores de saúde no 
Sistema de Saúde Suplementar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e 
os indicadores de Saúde: SIP, SIB e DIOPS. A tomada de decisão baseada em 
indicadores de saúde. O indicador e as negociações com prestadores de serviços. O 
indicador e a auditoria em serviços de saúde. O indicador no planejamento da 
empresa. Equilíbrio econômico-financeiro. Planejamento das ações em saúde. 
Fontes de informações em saúde. A importância do banco de dado. 
 
NP1 
 
Aulas 9 e 10: Modelos internacionais de assistência à saúde - Conceitos, tipologia e 
"modelos" dos sistemas sanitários; a reforma do Estado e o processo de reforma dos 
sistemas de saúde; Relatos de casos: Inglaterra, Canadá e Espanha 
(Universalistas), Alemanha e França (Contributivos); o sistema liberal clássico dos 
EUA; e Argentina, Uruguai e Paraguai (Mercosul); perspectivas e desafios dos 
sistemas internacionais de saúde. 
 
Aulas 11 e 12. Tipos de Auditoria (prospectiva, concorrente, retrospectiva). Auditoria 
em Enfermagem. Aspectos na Auditoria Médica, OPME. Relatórios Gerenciais e de 
Indicadores. 

 
 
Aulas 13, 14, 15: Modelos de atenção à Saúde - apresentar os diferentes modelos - 
Seguridade Social, Serviço Nacional de Saúde e os mistos. Sobre cada um discorrer 
sobre o modelo de financiamento, modo de relacionamento com o setor público e 
com o setor privado, relacionamento de pagamentos de serviços prestados e 
organização da regulação sanitária.  
 
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 EX 

PORTER M, TEISBERG E.O. Repensando a Saúde. Estratégias 11 
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para melhorar a Qualidade e reduzir custos. Ed. Bookman: 2007. 

CECHIN J. A História e os Desafios da Saúde Suplementar: 10 
anos de Regulação. Saraiva: 2008. 

03 

ZUCCHI P, FERRAZ M. B. Guia de Economia e Gestão em 
Saúde. UNIFESP-EPM. 2. Ed. Manole, 2010. 

11 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS 15 anos de implementação: 
Desafios e propostas para sua consolidação. Brasília – DF; 
2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde – 
CONASS.  O desenvolvimento do SUS: avanços, desafios e 
reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Brasília – DF; 
2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs. 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Evolução e desafios da regulação 
do setor de saúde suplementar. Brasília – DF; 2003. 
Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs. 

00 

 
 
 

 

http://www.saude.gov.br/bvs
http://www.saude.gov.br/bvs
http://www.saude.gov.br/bvs
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 5º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prevenção e Controle das Infecções em Instituições de Saúde 
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 a morbimortalidade, aspectos 
econômicos, prevenção, diagnóstico e medidas de controle.  
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
 Capacitar o aluno a reconhecer as IRAS e seu impacto quanto a 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. 
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Aula 6: Epidemiologia e medidas preventivas das Infecção no Trato Urinário (ITU). 

 
Aula 7: Epidemiologia e medidas preventivas das Pneumonia Associada a 
Ventilação  Mecânica (PAV). 
 
Aula 8: Epidemiologia e medidas preventivas das Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC). 

 
 NP1 
 
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 EX 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde 
Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. 7. Ed. Série A. Normas e Manuais Técnicos. 
Brasília - DF 2002.  

01 
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Colombrini MRC, Marchiori AGM, Figueiredo RM de. Enfermagem 
em Infectologia.  2 ed., São Paulo: Atheneu, 2009. 

11 

RODRIGUES, E. A. C. Infeccoes hospitalares: prevencao e 
controle. São Paulo: Sarvier, 1997. 

05 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

VERONESI, R. Tratado de infectologia. 2. Ed. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 

01 

SANTOS, Nivea Cristina Pereira. Enfermagem na prevencao e 
controle da infeccao hospitalar. São Paulo: Latria, 2003. 

08 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares VI 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

11 

SCHMITZ, E.M. et AL. A Enfermagem em Pediatria e 
Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005. 

11 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 
 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BOWDEN VR, GREENBERG CS. Procedimentos de enfermagem 
pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

08 

BARROS SMO, MARIN HF, ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. São 
Paulo: Roca, 2002. 

11 
 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 

 



 256 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Enfermagem Interdisciplinar 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
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 os conteúdos relativos às particularidades do cuidar e 
da administração da assistência. 
 
II – OBJETIVOS GERAIS 

 Instrumentalizar o aluno para o uso crítico dos conceitos e métodos presentes no 
corpo de disciplinas cursadas nos semestres anteriores; 

 Associar à responsabilidade do cuidar a dimensão da estrutura administrativa nos 
diferentes locais de trabalho. 

 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de: 

 Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o desenvolvimento 
da reflexão sobre as conexões existentes entre essas disciplinas; 

 Raciocinar clinicamente tendo em vista os aspectos holísticos do ser humano; 

 Propiciar o trabalho interdisciplinar e transdisciplinar. 

 Reconhecer os problemas de saúde nos diferentes níveis de atenção à saúde para 
os vários segmentos da população brasileira; 

 Conhecer as doenças de origem sócio-ambiental e os influenciadores ambientais 
no processo saúde-doença no Brasil; 

 Conhecer e identificar as ações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

 Reconhecer e saber utilizar os programas de saúde vigentes para os diferentes 
grupos populacionais e de acordo com os indicadores epidemiológicos; 

 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
AULA 1: 
Processo de Enfermagem 
Diagnósticos NANDA e Intervenções NIC 
Estudos de caso 
 
AULAS 2 e 3: 
Políticas de atenção a saúde do adulto e idoso 
Doenças Cardiovasculares e Diabetes Mellitus 
Diagnósticos NANDA e Intervenções NIC 
Estudos de caso 
 
AULAS 4 e 5: 
Propedêutica na saúde do adulto e idoso 
Patologias: cardiovasculares e pulmonares 
Estudos de caso 
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AULAS 6 e 7: 
Propedêutica na saúde do adulto e idoso 
Patologias: renais, hepáticas e oncológicas 
Estudos de caso 
 
AULA 8: 
Políticas de atenção a saúde do idoso: dependência, auto-cuidado e cuidador 
Estudos de caso 
 
NP1 
 
AULAS 9 e 10: 
Políticas de atenção a saúde da mulher em ginecologia, para que o aluno seja capaz 
de atuar na: 
Consulta de Enfermagem em ginecologia  
Assistência de Enfermagem a mulher com câncer de mama 
Coleta da citologia oncótica 
Assistência de Enfermagem a mulher com câncer de ovário e uterino 
Orientações quanto ao Planejamento familiar; vulvovaginites e DSTs 
Estudos de caso 
 
AULAS 11 e 12: 
Utilizando o manual do Ministério da saúde: “Pré-natal, parto e puerpério”, 
enfocando as Políticas de atenção a saúde da mulher, para que o aluno seja capaz 
de atuar na: 
Consulta de Enfermagem no pré-natal 
Assistência de Enfermagem no parto normal 
Assistência de Enfermagem no puerpério 
Aleitamento materno 
Infecções puerperais 
Estudos de caso 
 
AULA 13: 
Promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança: 
Análise e estudos de casos envolvendo situações que possibilitem o aluno a 
investigação crítica e estimule a tomada de decisão do enfermeiro com foco na 
assistência à criança e orientações a família envolvendo: 
a. Fatores de influências (extrínsecos e intrínsecos) no crescimento e 

desenvolvimento da criança.  
b. Uso e interpretação de indicadores de que possibilitem demonstrar interferências 

ou que avaliem o crescimento e o desenvolvimento da criança: Apgar, Método 
de Capurro, Gráficos de Crescimento (peso e altura), Avaliação de Denver II e a 
Caderneta de Saúde da Criança. 

c. Consultas de avaliação do crescimento e desenvolvimento, garantindo o 
atendimento de forma humanizada, estabelecendo condutas preventivas e o 
envolvimento da família nos cuidados e responsabilidades com a criança. 

d. Avaliação clínica da criança, possibilitando identificar problemas de interferência 
no processo de crescimento e desenvolvimento da criança; 
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e. Identificação das situações de atraso de desenvolvimento, de acordo com as 
principais características de desenvolvimento esperado a faixa etária da criança; 

 
AULA 14: 
Assistência de enfermagem no controle e promoção das principais intercorrências 
patológicas na infância. 
Análise e estudos de casos envolvendo situações que possibilitem o aluno a 
investigação crítica e estimule a tomada de decisão do enfermeiro envolvendo as 
principais patologias na infância, com foco na assistência à criança e orientações a 
família. Os casos deverão estimular o aluno a usar os conhecimentos sobre a 
fisiopatologia e os principais sinais e sintomas, elencando os principais problemas 
que permitam o estabelecimento das metas e das implementações de enfermagem 
esperadas para situações envolvendo: 
a. Doenças respiratórias (IVAS, pneumonia, bronquiolite e asma); 
b. Diarréia e desidratação; 
c. Principais anemias;  
d. Desnutrição calórico protéica; 
e. Transtornos alimentares (obesidade, bulimia, anorexia). 

 
AULA 15: 
Atuação de enfermagem no controle e promoção das principais políticas de atenção 
a saúde da criança.  
Análise e estudos de casos envolvendo situações que possibilitem o aluno a 
investigação crítica e estimule a tomada de decisão do enfermeiro envolvendo as 
principais políticas de atenção à saúde da criança, com foco nas ações públicas que 
assegurem a saúde da criança, integrando orientações à família, envolvendo 
situações problema quanto à (o): 

a. Promoção ao aleitamento materno e orientações nutricionais adequada para a 
idade, o combate à desnutrição e às anemias carenciais; 

b. Atendimento ao recém-nascido (visitas domiciliares, busca ativa e 
orientações) 

c. Controle às doenças imunopreveníveis na infância e o Programa Nacional de 
Imunização; 

d. Promoção de atividades de educação para a saúde, com ênfase na 
participação da família na assistência à criança, na prevenção de acidentes e 
das doenças mais freqüentes. 

e. Vigilância ao óbito na infância. 
f. Acompanhamento e implementação do Programa de Triagem Neonatal (PTN) 

- Rastreamento de Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Doença 
Falciforme e outras Hemoglobinopatias; 

  
NP2 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 
EXAME 

 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO  

 Aulas Expositivas-Interativas 

 Resolução de Casos Clínicos que possam criar redes de relações entre as 
técnicas e o julgamento clínico e a tomada de decisão clínica. 
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VI - AVALIAÇÃO  

 Provas regimentais; 

 Aulas e exercícios em sala de aula 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Barros ALBL et al. Anamnese e exame físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 

09 

Cohn A, Elias PE, Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e 
organização de serviços. 5. Ed. São Paulo: Ed. Cortez, 2003. 

10 

Hudak CM; Gallo BM. Cuidados críticos de enfermagem: uma 
abordagem holística. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 

11 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

MARIN, H. de F. Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia 
para a prática assistencial. São Paulo: Roca, 2002. 

10 

Marcondes E. Pediatria básica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 
V. 2 

12 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

11 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Ministério da Saúde. 15. Ed.  Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2007. 

10 

 



 260 

PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Políticas de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente 
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. 
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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 EX 

SCHMITZ, E. M. et AL. A Enfermagem em Pediatria e 
Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005. 

11 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Ministério da Saúde. 15. Ed. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2007. 

10 

MARCONDES, E. Pediatria básica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 12 
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2003. 3 t.  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Integral da Criança e a 
Redução da Mortalidade Infantil: Agenda de compromissos. 
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2005 

00 

BRASIL. Ministério da Saúde. Caderneta de Saúde. 
Departamento de Atenção à Saúde. Área Técnica de Saúde da 
Criança e Aleitamento Materno. 5ª edição. Brasília: Editora MS, 
2008. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Criança e 
Adolescente 
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 biológicos, psicossociais, cognitivos e 
sociais da criança; 

 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; 
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 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: 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. 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 4: 
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 5: 
Teórica: O enfermeiro e a comunicação com a criança e a família: Entrevistas; 
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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 6 
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. 
 
Aulas 7 e 8: 
Teórica: Propedêuticas do Exame Físico da Criança e do Adolescente: cabeça, 
pescoço e tórax, abdome, genitália, dorso e membros. Avaliação neurológica. 
Prática: Exame Físico da Criança: RN, lactente infante, pré-escolar, escolar e 
adolescente.   
 
NP1 
 
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: 
Oxigenioterapia 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: Assistência de enfermagem em crianças com diarréia e desidratação. 
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Prática: Intervenções de Enfermagem, Revisão de técnicas diferenciadas à criança: 
sondagens nasogástrica e nasoenteral, cuidados na administração de dietas e 
medicamentos. 
 
Aula 13: 
Teórica: 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. 
 
Aula 14: 
Teórica: 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. 
 
Aula  15: 
Teórica: 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. 
 
NP2  
Prova Substitutiva 
Exame 
 
V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 

 Aulas expositivas e dialogadas ilustradas com recursos audiovisuais; 

 Desenvolvimento de atividades como leitura prévias 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 e no laboratório de enfermagem. 

 Apresentação de seminários na sala de aula. 

 Participação nas simulações práticas em laboratório de Enfermagem. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

MARCONDES, E. Pediatria básica. 9. Ed. São Paulo: Sarvier, 
2003. V. 2 

12 

RODRIGUES, Y. T.; RODRIGUES, P. P. D. Semiologia 
pediátrica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

12 

BOWDEN, V. R.; GREENBERG, C. S. Procedimentos de 
enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 

07 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 
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SIGAUD, C. H. S.  Enfermagem pediátrica: o cuidado de 
enfermagem a criança e ao adolescente.  São Paulo: EPU, 
1996.  

04 

SCHMITZ, E. M. R. Enfermagem em pediatria e puericultura. 
São Paulo: Atheneu, 2005.  

11 

ROSEMBERG, S. Neuropediatria. São Paulo: Sarvier, 1998. 01 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente. 
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 UNIP realizando assistência e promovendo ações educativas em 
saúde junto a mulher, criança e adolescente. 
 
AULA 2: 
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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 UNIP 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 UNIP 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 UNIP 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 UNIP 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 
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Enfermagem da UNIP 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 UNIP 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 UNIP 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 UNIP 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 
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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; Preenchimento da 
Lista de Conferência de Procedimentos de Enfermagem; Elaboração da Agenda da 
Prática Clínica e Avaliações teórico-práticas. 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

BARROS, S. M. O.; MARIN, H. F.: ABRÃO, A. C. F. V. (Org.) 
Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia para a prática 
assistencial. 2. Ed. São Paulo: Roca, 2009. 

11 

Sigaud CHS, Verissimo M de La OR. Org. Enfermagem 
Pediátrica: o cuidado de enfermagem a criança e ao 
adolescente.  São Paulo: EPU, 1996. 

09 

Rodrigues YT, Rodrigues PPD Semiologia Pediátrica. 3. Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

12 

  

VIII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

REZENDE, J. Obstetrícia. 12. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 

06 

SCHMITZ, E. M. R.  Enfermagem em pediatria e puericultura. 
São Paulo: Atheneu, 2005. 

11 

NEME, B. Obstetrícia básica. 3. Ed. São Paulo, Sarvier, 2005. 11 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Sistema Certificação Qualidade em Instituições de Saúde 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I - EMENTA 
 
A disciplina visa oferecer subsídios para que o aluno identifique e discuta acerca das 
tendências da aplicação de métodos avaliativos nos serviços de saúde e a sua 
relação com os processos de trabalho da enfermagem. 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 

 Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de identificar os métodos 
avaliativos nos serviços de saúde; 

 Discutir o processo gerencial de qualidade no processo da assistência 
multidisciplinar; 

 Capacitar o aluno para compreender os processos de gestão e sua relação com 
a qualidade da assistência, considerando o planejamento, a aplicação e o 
controle dos recursos institucionais. 

 
III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Discorrer sobre as ferramentas de gestão e qualidade e a sua relação com a 
prática da assistência de enfermagem; 

 Apresentar e discutir o papel do enfermeiro nos processos de avaliação e 
certificação hospitalar; 

 Apresentar e discutir a importância da gestão de processos para a assistência 
aos clientes; 

 Discutir o processo de controle de qualidade na assistência multidisciplinar da 
equipe de saúde. 

 
IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Aula 1: Gestão de processos e negócios: visão do negócio, administração 
participativa, visão do produto/cliente, ação inovadora, a responsabilidade pelas 
conseqüências. 
 
Aula 2: Qualidade e a Certificação dos Serviços de Saúde. Princípios de erro, 
evento, eventos sentinelas, risco, dano. Sistemas de controle e procedimentos para 
mitigação de riscos em saúde. 
 
Aulas 3 e 4: Metodologia, critérios e indicadores de Avaliação da Qualidade dos 
Serviços de Saúde. Ferramentas para realizar a análise crítica dos resultados. 
Aulas 5 e 6: Instrumentais para Avaliação, Monitoramento e Controle de 
performance em hospitais. 
Aulas 7 e 8: Metodologia da Gestão da Qualidade Total - Gestão e Melhoria dos 
Processos Organizacionais. 
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NP1 
 
Aulas 9 e 10: O Sistema Brasileiro de Acreditação / Organização Nacional de 
Acreditação. 
 
Aulas 10 e 11: Metodologia, Fundamentos e Princípios, Manuais, Metodologias 
Internacionais de Acreditação de Instituições de Saúde. 
 
Aulas 12 e 13: Joint Comission, Accreditation Canada. Metodologia, Fundamentos e 
Princípios de excelência, Manuais. 
 
Aulas 14 e 15: Programa CQH (Compromisso com a Qualidade Hospitalar) e o 
Prêmio Nacional da Gestão em Saúde; The International Society for Quality in Health 
Care (ISQua). International Accreditation Programme. 
 
NP2 
PROVA SUBSTITUIVA 
EXAME 
 

V - ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 
 
 Aulas expositivo-interativas com leitura prévia das referências bibliográficas 
 Seminários e trabalhos de pesquisa 
 Relatórios de pesquisa 
 Discussão em grupo 

 
VI - AVALIAÇÃO 
 
Avaliação escrita 
Avaliação dos trabalhos realizados 
 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA: EX 

Marquis BL. Administração e liderança em Enfermagem. 6. 
Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

11 

ROBBINS SP. Administração: mudanças e perspectivas. 3 
ed. São Paulo, Editora Saraiva, 2001. 

15 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: EX 

MALAGON-LONDONO, G; GALA, Moreira. Administracao 
hospitalar. São Paulo: Guanabara Koogan, 2003. 

12 

ZOBOLI, Elma L. C. P. Etica e administracao hospitalar. 2. 
Ed. São Paulo: Loyola, 2004. 

11 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prática Gerencial em Saúde Coletiva 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 80 horas 
 
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. 
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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. 
 
NP1 
 
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 EX 

Carbone PP, Brandão HP, Leite JBD, Vilhena RMP. Gestão por 
Competências e Gestão do Conhecimento. 3. Ed. São Paulo: 

11 
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editora FGV, 2009. 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa. Política Nacional de Gestão 
Estratégica e Participativa no SUS -  

00 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 

ParticipaSUS/Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa. 2 ed. Brasília : Editora do Ministério 
da Saúde, 2009. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 6º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Prática Gerencial em Saúde Hospitalar 
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 
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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 EX 

Carbone PP, Brandão HP, Leite JBD, Vilhena RMP. Gestão por 
Competências e Gestão do Conhecimento. 3. Ed. São Paulo: 
editora FGV, 2009. 

11 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 

Ruthes RM,; Cunha ICKO. Entendendo as competências para 
aplicação na enfermagem. Rev. bras. enferm. [online]. 2008, 
vol.61, n.1, pp. 109-112. 

00 

Trevizan MA, Mendes IAC, Lourenco MR, Shinyashiki GT. 
Aspectos éticos na ação gerencial do enfermeiro. Rev. Latino-
Am. Enfermagem [online]. 2002, vol.10, n.1, pp. 85-89. 

00 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 7º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares VII 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 

SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

47 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 
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 PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 7º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Enfermagem Integrada 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 
 
I- EMENTA 
 
A disciplina correlaciona os diferentes conteúdos com o objetivo de integração 
interdisciplinar e multiprofissional. 
 
II- OBJETIVOS GERAIS 
 
Formação de um profissional com autonomia intelectual, com formação geral e 
específica que facilite a sua inclusão profissional e/ou acadêmica. 
 
III- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Integrar conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais, contemplando a 
interdisciplinaridade e o envolvimento multiprofissional do curso. 
 
IV- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
O programa será desenvolvido no penúltimo semestre do curso integrando os 
conhecimentos básicos, pré-profissionais e profissionais. 
 
V- ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
Permitir a integração multidisciplinar, e modular, a inter-relação com outras 
atividades profissionais direta ou indiretamente ligadas a área da saúde. 
 
VI- AVALIAÇÃO 
 
Provas regimentais 
Seminários e trabalhos 
Participação em aula 
 
VII- BIBLIOGRAFIA 
 
A bibliografia corresponde às identificadas nas disciplinas dos semestres anteriores 
e às indicadas no penúltimo semestre, em que são contempladas prioritariamente às 
disciplinas profissionalizantes. 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 7º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Projeto Técnico-científico Interdisciplinar 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas 

 
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 – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
 
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. 
 
V – AVALIAÇÃO 
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. 
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VI  - AVALIAÇÃO 
 
Provas regimentais (peso 8,0) e avaliação dos anteprojetos (peso 2,0). 
 

VII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

RUIZ JA. Metodologia científica: guia para eficiência nos 
estudos. 6. Ed. São Paulo: Atlas; 2011.  

04 

SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

47 

ALVES R.  Filosofia da ciência. 13. Ed. São Paulo: Loyola, 2000.  20 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

DEMO P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. Ed. 
São Paulo: Cortez, 2011.  

04 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho 
científico. São Paulo: Cortez, 2002. 

47 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do 
trabalho científico; elaboração de trabalhos na graduação. 6. 
Ed. São Paulo: Atlas, 2003 

13 

DEMO P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: 
Atlas, 1987. 

08 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 7º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estágio Obrigatório I 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 400 horas 
 
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 a experimentação das atividades compreendidas nestas dimensões. 

 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: 
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 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 TRABALHO - OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 Cada aluno será supervisionado por um enfermeiro da unidade concedente 
de estágio e um docente 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 de Avaliações Formativas. 

 Fidelidade as Competências de Referência estabelecidas para as Dimensões 
Clínica/Assistencial, Educativa e de Investigativa. 
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 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 
professor-supervisor na execução de todas as etapas que compõem o 
período de estágio a ser realizado. 

 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Os critérios para aprovação são: 

 Cumprimento da carga horária destinada ao estágio 

 Entrega de todas as atividades propostas em cada unidade de estágio 

 Realização de avaliações teórico-práticas 

 Média semestral de desempenho superior à nota 7,0 
 
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a matriz 
Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 8º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Estudos Disciplinares VIII 
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 Exercícios Disciplinares (ED) corresponde ao conteúdo das 
disciplinas do semestre. 
 
IV – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O professor disponibilizará aos alunos, presencialmente e na ferramenta online, 
exercícios referentes ao conteúdo ministrado, ao final de cada atividade. 
 
V- AVALIAÇÃO 
 
O aluno deverá realizar no mínimo 75% dos exercícios disponibilizados pelo 
professor. 
 
A realização dos Estudos Disciplinares (ED) será comprovada pela entrega dos 
exercícios e pela Ficha de Controle devidamente preenchida e assinada pelo aluno e 
pelo professor. 
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VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

11 

BARROS SMO, MARIN HF, ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. 2. 
Ed. São Paulo: Roca, 2009. 

11 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

47 

  

VII – BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da 
Atenção Básica. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br 

00 

BOWDEN VR, GREENBERG CS. Procedimentos de 
enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 

08 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. 1 
ed. São Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 8º SEMESTRE 
DISCIPLINA: Tópicos de Atuação Profissional 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 40 horas  
 
I – EMENTA 
 
Leitura, interpretação e conhecimento de temas vinculados a atuação profissional do 
egresso.  
 
II – OBJETIVOS GERAIS 
 
Ampliar o universo cultural e expressivo do aluno em busca da transdisciplinares 
com as áreas da saúde afins; 
Trabalhar e analisar textos orais e escritos, de casos clínicos complexos que 
envolvam mais de uma área da saúde. 
 
III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Valorizar a leitura como fonte de conhecimento e prazer; 
Aprimorar as habilidades de percepção da importância de uma equipe 
multidisciplinar; 
Ampliar o vocabulário ativo do profissional da saúde; 
Estimular uma comunicação direta e coerente entre profissionais da saúde. 
 
IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Conscientização da importância da leitura como fonte de conhecimento e 
participação na sociedade; 
Discussão de casos clínicos nos diversos níveis de atenção à saúde do adulto, 
mulher, criança, adolescente e idoso, procurando inserir outros profissionais da 
saúde. 
 

V – ESTRATÉGIAS DE TRABALHO 

 
Aulas expositivas e interativas 
Leitura e análise de textos, tabelas e gráficos por meio de casos clínicos 
Oficina de leitura e produção de textos, tabelas e gráficos 
Discussão coletiva dos temas estudados 
 
VI – AVALIAÇÃO 
Provas regimentais 
Seminários e trabalhos 
Participação em aula 
 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

DANIEL, L. F. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 
Paulo: EPU, 1983  

01 
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MORIN, Edgar. Os Sete Saberes e outros ensaios. 5. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2009. 

01 

Alfaro-Lefreve, Rosalinda. Cap 3: Diagnóstico. Aplicação do 
Processo de Enfermagem: promoção do cuidado colaborativo. 
7. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

10 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção 
Básica. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br 

00 

Dochterman, Joanne McCloskey e Bulechek, Gloria M. 
Classificação das intervenções de enfermagem. 5. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010. 

04 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

03 

Moorhead, Sue, Johnson, Marion e Maas, Meridean. Classificação 
dos resultados de enfermagem (NOC). 4. Ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

04 

 

http://www.datasus.gov.br/
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 PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 8º SEMESTRE 
N° DE ALUNOS MATRICULADOS: 45 
DISCIPLINA: Produção Técnico-Científica Interdisciplinar 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 20 horas 

 
I – EMENTA 
 
Fornece instrumentos ao graduando para a realização da pesquisa, com 
procedimentos teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho científico 
aplicado à enfermagem. Nesta disciplina serão desenvolvidos relatórios em formato 
acadêmico resultantes do tema escolhido. 
 
II – OBJETIVO GERAL 
 
Subsidiar os alunos com instrumentos dos métodos e técnicas de pesquisa que 
possibilitem a elaboração da pesquisa técnico-científica interdisciplinar. 
 
 
II - OBJETIVOS GERAIS 
 
As Atividades Práticas Supervisionadas visam: 
 
- propiciar aos alunos  
- 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.  
 
 
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. 
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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 ENSINO 
 
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. 
 
V - AVALIAÇÃO 
 
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 EX 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos 
estudos. 6. Ed. São Paulo: Atlas; 2011. 

04 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 9.  
Ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

07 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade. 25.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007. Cap. 1.  

00 

  

VIII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. Ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

47 

ALVES, R.  Filosofia da ciência. 13. Ed. São Paulo: Loyola, 2000.  20 
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PLANO DE ENSINO 
CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 8º SEMESTRE 
N° DE ALUNOS MATRICULADOS: 45 
DISCIPLINA: Estágio Obrigatório II 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 400 horas 
 
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 a experimentação das atividades compreendidas nestas dimensões. 

 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: 
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 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 TRABALHO - OPERACIONALIZAÇÃO 
 

 Cada aluno será supervisionado por um enfermeiro da unidade concedente 
de estágio e um docente 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 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 de Avaliações Formativas. 

 Fidelidade as Competências de Referência estabelecidas para as Dimensões 
Clínica/Assistencial, Educativa e de Investigativa. 
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 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 
professor-supervisor na execução de todas as etapas que compõem o 
período de estágio a ser realizado. 

 
VI – AVALIAÇÃO 
 

 Os critérios para aprovação são: 

 Cumprimento da carga horária destinada ao estágio 

 Entrega de todas as atividades propostas em cada unidade de estágio 

 Realização de avaliações teórico-práticas 

 Média semestral de desempenho superior à nota 7,0 
 
VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a matriz 
Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
SÉRIE: 8º SEMESTRE 
N° DE ALUNOS MATRICULADOS: 45 
DISCIPLINA: Atividades Complementares 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 100 horas 
 
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 
freqüência 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 extra-curriculares 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. 
. Freqüência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 
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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 
semestre correspondente e a entrega de relatório padronizado pelo Manual das 
Atividades Complementares da UNIP, 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 
Freqüência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de cinema: até 4 
horas 
Análise de filmes e documentários: até 4 horas 
Realização de cursos extra-curriculares: até 20 horas 
Participação em projetos e ações sociais: até 40 horas 
 
2: Documentações a serem anexadas à Ficha de Atividades Complementares.  
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. 
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Freqüência 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 extra-curriculares: Comprovante de conclusão/horas cursadas. 
Participação em projetos e ações sociais: Comprovante de participação e Relatório 
das atividades desenvolvidas. 
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PLANO DE ENSINO 
 

CURSO: Enfermagem 
DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas 

 
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 ao do Projeto Multidisciplinar específico de cada 
curso, planejado para ser desenvolvido semestralmente. 
 
Os Temas sugeridos para o desenvolvimento de trabalhos nas disciplinas 
correspondentes aos semestres: 
 
 
. 1º semestre: disciplina práticas Educativas em Saúde 

 Perfil epidemiológico brasileiro, estadual e regional das doenças: 
Dengue, H1N1, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Patologias 
imunizáveis, DST, Traumas, DPOC, Cardiopatias e outras. 
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 Organizações sociais no Brasil – Plano Diretor, Programa de Publicização, o 
Terceiro Setor. 

 Municípios Saudáveis. 

 Modelos de Atenção à Saúde no Brasil. 

 Epidemiologia hospitalar: avaliação e controle de morbidade hospitalar. 

 Sistema de Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória e 
controle de doenças. 

 Políticas Públicas em Saúde Ambiental: evolução, papel das Conferências 
Internacionais (Adelaide e Sundval), Contexto Nacional e Articulação com a 
Saúde Pública; ANVISA; COVISA; Vigilância Sanitária. 

 Vigilância Sanitária: qualidade dos medicamentos e alimentos seguros; 
controle de vetores e saúde pública veterinária (zoonoses). 

 Educação em Saúde Ambiental: Alfabetização Ecológica – Capra. 

 Saúde e Segurança dos trabalhadores: Terceirização, precarização do 
trabalho e os efeitos para a saúde do trabalhador e o meio Ambiente. 

 Organização da área de Saúde Ambiental no SUS. 

 Instrumentos de Controle Social em Saúde Ambiental. 

 Repercussões das mudanças climáticas e o gerenciamento de resíduos: 
impacto ambiental. 

 Prática assistencial e a demanda administrativa: competências profissionais e 
o mercado de trabalho. 

 Processo de humanização da prática do cuidar em enfermagem. 

 O Cuidar Institucionalizado e o trabalho autônomo do enfermeiro: auditoria, 
consultoria, atendimento domiciliar, resgates, outros. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Piletti N. Didática geral. 23. Ed. São Paulo: Ática; 2008. 01 

ALMEIDA FILHO N. de, ROUQUAYROL MZ. Introdução à 
epidemiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

09 

CRESPO AA. Estatística Fácil. São Paulo: 19. Ed. São Paulo: 
Saraiva 2009. 

30 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

Kovács MJ. A morte e o desenvolvimento humano. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1992.  

01 

KAWAMOTO EE, FORTES JI. Fundamentos de enfermagem. 2. 
Ed. São Paulo: EPU, 2003. 

08 

DALLARI DA de. Elementos da teoria geral do Estado. 29. Ed.  
São Paulo : Saraiva, 2010. 

30 

 
 
. 2º semestre: disciplina Suporte Básico de Vida 
 

 Modelos de Atenção à Saúde no Brasil. 

 Sistema de Vigilância Epidemiológica: doenças de notificação compulsória e 
controle de doenças. 

 Políticas Públicas em Saúde Ambiental: evolução, papel das Conferências 
Internacionais (Adelaide e Sundval), Contexto Nacional e Articulação com a 
Saúde Pública; ANVISA; COVISA; Vigilância Sanitária. 
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 Saúde e Segurança dos trabalhadores: Terceirização, precarização do trabalho e 
os efeitos para a saúde do trabalhador e o meio Ambiente. 

 Repercussões das mudanças climáticas e o gerenciamento de resíduos: impacto 
ambiental. 

 Prática assistencial e a demanda administrativa: competências profissionais e o 
mercado de trabalho. 

 Processo de humanização da prática do cuidar em enfermagem. 

 O Cuidar Institucionalizado e o trabalho autônomo do enfermeiro: auditoria, 
consultoria, atendimento domiciliar, resgates, outros. 

 O Sistema de Emergências Médicas, a corrente de sobrevida Aspectos legais e 
éticos nos atendimentos de emergência. 

 Protocolos para atendimento de emergências; Avaliação inicial da cena e 
avaliação da vítima. 

 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. 

 Crises Convulsivas, Asma, Hiperventilação, Desmaio, Afogamentos. 

 Atendimento básico ao politraumatizado, imobilizações, transporte e atendimento 
adequado das vitimas de trauma. 

 Traumatismos cranioencefálico, torácico, abdominal. 

 Ferimentos músculo esqueléticos: Fraturas, Luxações, Entorses, Distensões. 

 Emergências Obstétricas, hipertensivas e diabéticas. 

 Mordidas e Picadas de animais peçonhentos, procedimentos. 

 Envenenamentos e intoxicações por substâncias exógenas: Ingestão de veneno, 
drogas e álcool. 

 Queimaduras químicas e térmicas; Problemas relacionados à temperatura 
ambiente: Síncope pelo calor, Desidratação, Hipotermia. Choque elétrico. 

 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. 

 Emergências Cardiovasculares: Ataque Cardíaco, Acidente vascular encefálico 
(AVE), como identificar e procedimentos. 

 Emergências Clínicas: Parada Cardiorrespiratória, manobras de RCP no adulto, 
utilização do desfibrilador externo automático (DEA). 

 Emergências Clínicas: Parada Cardiorrespiratória, manobras de RCP na criança. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Pires, MTB; Starling, SV. Manual de urgências em pronto 
socorro. 9. Ed. Guanabara Koogan. 2010. 

07 

AIRES M. de M. Fisiologia. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

12 

SOBOTTA J, BECHER H. Atlas de anatomia humana, 22. Ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. V. 1 

13 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

SADLER TW. Embriologia Médica Guanabara Koogan. Rio de 
Janeiro Logman. 9. Ed. 2005. 

07 

FERREIRA D. Manual de sociologia: dos clássicos à 08 
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sociedade de informação. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

CHAMPE PC, HARVEY RA. Bioquímica ilustrada. 4. Ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2009.  

16 

EMEDIATO, W. A fórmula do texto: redação, argumentação e 
leitura. São Paulo: Geração Editorial, 2004. 

10 

 
 
. 3º semestre: disciplina Biossegurança e Ergonomia 

  Riscos ambientais (físicos, químicos, acidentes, ergonômicos, e biológicos). 

 Atuação do enfermeiro nos programas de biossegurança. 

 Níveis de Biossegurança. 

 Equipamento de Proteção Individual (EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva 
(EPC). 

 Riscos Ocupacionais.  

 Conscientização da utilização correta de práticas de biossegurança. 

 Classificação dos artigos médico-hospitalares, processamento dos mesmos e 
os riscos ocupacionais frente aos produtos utilizados durante a limpeza, 
desinfecção e esterilização. 

 Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde. 

 Medidas de Prevenção na transmissão de infecções, precauções especiais e 
padrão. 

 Legislações em Biossegurança.  

 Definição de Ergonomia, Antropometria e Biomecânica. 

 Classificação das doenças de notificação trabalhista relacionadas às práticas 
(LER e DORT). 

 Métodos de prevenção de doenças de notificação trabalhista (ginástica 
preparatória, compensatória, ginástica de relaxamento) e aspectos legais e 
jurídicos da Ergonomia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

Barros, ALBL et al. Anamnese e exame físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. Ed. Porto Alegre: 
ArtMed; 2010. 

06 

SOBOTTA J, BECHER H. Atlas de anatomia humana, 22. Ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan. 2008. V. 1 

13 

GUYTON AC, HALL JE. Tratado de Fisiologia Médica. 10. Ed 
Elsevier, 2002. 

13 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BECKER PFL. Patologia geral. São Paulo: Savier, 1997. 01 

MURRAY P. et al. Microbiologia médica. 3. Ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2000. 

08 

SILVA P. Farmacologia. 8. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2010.  

03 

 
 
. 4º SEMESTRE: DISCIPLINA BASES DIAGNÓSTICAS 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Uroanálise/Parasitologia. 
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 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Hematológicos. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade de 
exames Imunológicos. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Anatomia Patológica. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames por Diagnósticos por Imagem. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames por Raio X. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames por Ultrassonografia. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames por Ressonância Magnética Nuclear. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames por Tomografia Computadorizada 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Eletroencefalografia e Pressão Intracraniana – PIC. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Eletrocardiograma – ECG. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Espirometria, Oximetria de Pulso - Saturação de 
Oxigênio. 

 Relacionar as principais patologias com o tratamento e a necessidade da 
solicitação de exames de Gasometria Arterial e Venosa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

FISCHBACH, F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais 
e diagnósticos. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

11 

KLUBER-ROSS, E. Sobre a Morte e o Morrer. 8. Ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 

02 

Carvalho R, Bianchi ERF et al. Enfermagem em centro cirúrgico 
e recuperação anestésica. São Paulo: Manole, 2007. 

11 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

CRAIG CR, STITZEL RE. Farmacologia moderna: com 
aplicações clínicas. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 

05 

OGUISSO T, SCHIMIDT MJ. O exercício da enfermagem: uma 
abordagem ético-legal. 3. Ed.  São Paulo: LTR, 2010. 

04 

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 

06 

 
. 5º SEMESTRE: PRÁTICA GERENCIAL EM ENFERMAGEM 

  Discussão de casos gerenciais com abordagem em supervisão de enfermagem. 

  Discussão de casos gerenciais com abordagem em processo de enfermagem. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em rotinas administrativas. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em escalonamento de pessoal. 

 Processo de tomada de decisão. 
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 Liderança do Enfermeiro. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

03 

SCHMITZ, E.M. et AL. A Enfermagem em Pediatria e 
Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005. 

11 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BOWDEN VR, GREENBERG CS. Procedimentos de 
enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 

08 

BARROS SMO, MARIN HF, ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. 2. 
Ed. São Paulo: Roca, 2009. 

11 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 

 
 
. 6º SEMESTRE: PRÁTICA GERENCIAL EM SAÚDE COLETIVA 

 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. 
 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em 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). 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em programas públicos de 
controle das doenças crônicas não transmissíveis: diabetes mellitus e 
hipertensão arterial. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em enfermagem em saúde 
mental e psiquiátrica. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em Estratégia de Saúde da 
Família: territorialização, adstrição da clientela, responsabilização, clínica 
ampliada. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem na construção das políticas de 
atenção à saúde da mulher no Brasil, com ênfase: na atual política de atenção à 
saúde da mulher - PAISM. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em Câncer de mama e/ou 
ginecológico. 
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 Discussão de casos gerenciais com abordagem em Doenças transmissíveis, 
hanseníase. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e o Conselho Tutelar e a atuação do profissional enfermeiro. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem em Consulta de Enfermagem 
em Puericultura e Consulta de Enfermagem ao Adolescente – Acompanhamento 
da Criança e do Adolescente. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem na criança e o adolescente na 
Escola – Programa Saúde na Escola. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem na Humanização da assistência 
– enfoque no Humaniza SUS. 

 Discussão de casos gerenciais com abordagem no Programa Nacional de 
Imunização (PNI). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA EX 

NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

11 

SCHMITZ, E.M. et AL. A Enfermagem em Pediatria e 
Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2005. 

11 

Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004. 

53 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EX 

BOWDEN VR, GREENBERG CS. Procedimentos de enfermagem 
pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

08 

BARROS SMO, MARIN HF, ABRÃO ACFV. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. 2. 
Ed. São Paulo: Roca, 2009. 

11 

Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em 
enfermagem. 6. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

11 

Cunha KC. Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São 
Paulo: Editora: Martinari, 2008. 

11 

 
 
. 7º SEMESTRE: DISCIPLINA PROJETO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
INTERDISCIPLINAR 
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V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
 
O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se seu 
desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre. As APS 
correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão orientadas por um professor 
designado pelo coordenador do curso. 
 
VI- AVALIAÇÃO 
 
As APS serão avaliadas quanto a sua forma e conteúdo. A comprovação da 
realização das atividades será feita pela entrega do trabalho integrado e da ficha 
“Atividades Práticas Supervisionadas”, devidamente preenchidas e assinadas pelo 
aluno e pelo professor orientador. 
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Manual de Monitoria 

 

A FAECE oferece ao aluno a oportunidade de 

iniciar-se na função docente através do exercício de 

Monitorias. 

Apenas será considerado monitor o aluno que 

tiver sido aprovado pelo diretor de sua Faculdade para 

exercer a monitoria.   

 As prerrogativas e benefícios da função de 

monitor têm como base a data de sua efetivação na 

função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso 

de Monitoria junto à Coordenação Geral. 

O aluno interessado em ser monitor encontrará as 

informações necessárias neste manual. 

 

 

 

 



 309 

O Q U E  É  M O N I T O R I A 

 

 A Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a 

integração de alunos de períodos mais avançados com os demais,  a participação em 

diversas funções da organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, além de 

treinamento em atividades didáticas, conforme as normas estabelecidas neste caderno. 

 Os monitores são escolhidos em conjunto pela Coordenação de Curso e os 

Professores responsáveis pelas disciplinas, levando-se em conta a maturidade intelectual 

e o rendimento acadêmico, disponibilidade horária e conduta perante os colegas, corpo 

docente e a Faculdade. 

 

O  M O N I T O R 

 É o estudante de graduação, escolhido para exercer atividades técnico-didáticas 

junto a determinada disciplina. 

 O monitor não substitui o professor da disciplina. 

 

S E L E Ç Ã O 

A seleção é realizada anualmente. O período de inscrições para a monitoria é divulgado 

em calendário escolar e/ou em edital.  

 

P R O C E D I M E N T O S 

 

1) Solicitação  

O professor entrega à Coordenação do Curso,  formulário próprio (Anexo 1) 

devidamente preenchido com a justificativa da solicitação de monitoria e especificação da carga 

horária proposta e das atividades a serem desenvolvidas. 

As solicitações são encaminhadas para a aprovação da Coordenação do 

Curso e Pedagógica, posteriormente, da Diretoria da Faculdade. 

 2) Inscrição  

  As inscrições devem ser efetuadas na Coordenação do Curso, mediante 

preenchimento de requerimento próprio (Anexo 2).  

É vedado ao candidato concorrer à monitoria de duas ou mais disciplinas 

simultaneamente, o que implicará na sua eliminação de todos os processos em 

que estiver participando. 
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Não serão aceitos como monitores alunos: 

- em regime de dependência e/ou reprovados; 

- que não estiverem regularmente matriculados; 

- que não tenham cursado na FAECE e na FAFOR a disciplina para a qual 

estejam se candidatando; 

- que estejam com pendências junto a Faculdade  (Secretaria, Biblioteca, 

Tesouraria, etc.) e, ainda, aqueles cuja situação escolar encontra-se “sub-judice”, ou 

com matrícula condicional e/ou em caráter excepcional; 

- que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não 

apresentar desempenho satisfatório. 

- que tenham sofrido punições disciplinares.  

- que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 2 (dois) anos, mesmo 

que não consecutivos.  

 

Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados pelo professor 

responsável, segundo critérios próprios, levando em conta: 

- avaliação obtida no processo de seleção de monitores, que poderá ser realizado por 

meio de prova dissertativa ou outros meios definidos pelo professor; 

- desempenho obtido durante o curso; 

- disponibilidade horária.  

 

3) Aprovação 

As aprovações dos candidatos deverão ser referendadas pela Diretoria da 

Faculdade.  

     Os candidatos terão conhecimento dos resultados por meio de Editais. 

Os aprovados deverão comparecer à Coordenação Pedagógica para formalizar a 

efetivação na função dentro do prazo estipulado nos Editais de Convocação. Caso 

contrário será considerado desistente e a vaga será preenchida pelo suplente, se houver. 
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Todos os procedimentos acima citados devem obedecer os prazos estabelecidos no 

Calendário Escolar do ano corrente. 

 

F U N Ç Õ E S  D O  M O N I T O R 

 

 

 - Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo docente 

responsável, sob sua orientação e supervisão. 

- Cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria, que deverão ser 

de, no mínimo, uma hora semanal nos seguintes horários: 

- cursos matutinos: no final do período de aulas; 

- cursos vespertinos: antes ou no final do período de aulas; 

- cursos noturnos: antes do período de aulas.  

Nestes plantões o aluno monitor deverá estar disponível para orientar os colegas na 

execução de trabalhos e auxiliá-los nas dúvidas. 

- Afixar junto à coordenação seus horários de plantão. 

- Apresentar ficha de ponto de monitoria, devidamente preenchida e assinada até o 

dia cinco do mês subseqüente na Coordenação Geral*.  

- Retirar e entregar a ficha de ponto diariamente com a Coordenação Pedagógica. 

- Colaborar com a integração entre os alunos e o professor da disciplina, bem 

como, com a Faculdade e seus órgãos. 

- É vedado ao aluno ministrar aulas, corrigir trabalhos ou provas, bem com ter 

acesso a documentos da secretaria. 

 

 

 

Todos os benefícios e prerrogativas da função de monitor 

têm como base a data de sua efetivação na função, isto é, a 

assinatura do Termo de Compromisso (Anexo 3) junto à 

Coordenação Pedagógica.  



 312 

P O N T O S  D E  M O N I T O R I A 

 

 

As fichas de ponto de monitoria (Anexo 4) do mês corrente deverão ser entregues, 

até a data estipulada na coordenação pedagógica. 

As fichas deverão ser conferidas pelo responsável por seu recebimento e 

entregues ao Setor de Monitoria até o dia 05 (cinco) do mês subseqüente. Serão 

desconsideradas as Fichas de Ponto indevidamente preenchidas. 

 

 

 

 

 

 

A U X ÍL I O  M O N I T O R I A 

 

 

Será concedido desconto ao aluno, num percentual igual ao número de horas 

mensais efetivamente dedicadas ao exercício da função, seguindo a regra: 

 

00 a 30 alunos = até 8 horas de monitoria/mês 

31 a 50 alunos = até 16 horas de monitoria/mês 

51 a 70 alunos = até 24 horas de monitoria/mês 

71 a 100 alunos = até 32 horas de monitoria/mês 

 

O candidato a monitor deverá dispor das horas autorizadas por mês para o 

exercício das atividades da função, incluindo-se os plantões semanais de monitoria de 

pelo menos 1 hora corrida cada, lembrando os critérios mencionados nas funções do 

monitor. 

Não serão aceitas fichas de ponto de meses anteriores ao mês 

corrente. 
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O desconto concedido pela atividade de monitoria estará acumulando com 

qualquer outro tipo de desconto independente do percentual, exceto, quando for FIES, e 

o percentual acumulado poderá ser até 40% de desconto. 

O valor do desconto a ser concedido pelos serviços será calculado tendo-se por 

base a fração 1/100 do valor da mensalidade paga pelo aluno, que, multiplicada pelo 

coeficiente correspondente às horas concedidas, resultará no percentual a ser auferido 

pelo monitor no final de cada mês. 

 

Devido ao processo de geração do boleto da mensalidade, o desconto será 

concedido 2 (dois) meses após a atividade realizada, ou seja:    

 

Mês da atividade Desconto em 

Janeiro férias/ recesso 

Fevereiro férias/ recesso 

Março Maio 

Abril Junho 

Maio Julho 

Junho Agosto 

Julho férias/ recesso 

Agosto Outubro 

Setembro Novembro 

Outubro Dezembro 

Novembro Janeiro 

Dezembro Fevereiro 

 

 

O aluno não receberá o desconto referente à monitoria nos períodos de férias e 

recessos escolares. 
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R E N O V A Ç Ã O  -   

 

A renovação de monitoria poderá ser solicitada em formulário próprio (Anexo 5), 

na Coordenação do Curso, respeitando-se  critérios e prazos estabelecidos pela 

Coordenação. 

Após a aprovação da renovação, o aluno monitor deverá assinar um novo Termo 

de Compromisso (Anexo 6) junto à Coordenação Pedagógica. 

 

 

D E S L I G A M E N T O 

 

O monitor poderá ser dispensado a qualquer momento tanto pelo docente 

responsável e pelo Coordenador de Curso, sendo substituído pelo suplente, se houver. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso e Pedagógica. 

Caso o aluno queria desistir da monitoria deverá preencher e assinar o Termo de 

Desligamento (Anexo 7) junto à Coordenação Pedagógica.  

O termo de Desligamento deverá ser imediatamente enviado ao Setor de 

Monitoria. 

 

C E R T I F I C A D O  D E  M O N I T O R I A 

 

O aluno monitor receberá ao final de seu exercício um certificado como 

comprovação das horas dedicadas ao desenvolvimento da atividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As orientações apresentadas no presente guia têm como objetivo principal explicar, 

de uma forma prática e simples, a elaboração do trabalho acadêmico. 

Para tanto, deve-se cumprir as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), para normatizar a estruturação dos trabalhos de curso e controlar a 

qualidade da produção científica. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) recomenda a utilização das 

seguintes normas na apresentação de trabalhos escritos. São elas: ABNT NBR 

14724, Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – apresentação; ABNT 

NBR 6027, Informação e documentação – Sumário – Apresentação; ABNT NBR 

6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito – Apresentação; ABNT NBR 6028, Informação e documentação – 

Resumo – Apresentação; ABNT NBR 10520, Informação e documentação – 

Citações em documentos – Apresentação. ABNT NBR 12225, Informação e 

documentação – Lombada – Apresentação; ABNT NBR 6023, Informação e 

documentação – Referências – Elaboração. 

Sendo o Trabalho de Curso um produto resultante da atividade de pesquisa e 

reflexão, deve-se atender às exigências desse guia para garantia da validade do seu 

conteúdo. 

Esta normatização está preparada de acordo com as diretrizes da ABNT. Estaremos 

caminhando no sentido da padronização dos procedimentos entre os Cursos da 

nossa Instituição. 
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2 APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

Os textos devem ser digitados no anverso das folhas, com exceção da folha de rosto 

cujo o verso deve contar com a ficha catalográfica. 

 

2.1 FORMATO 

 

 Papel em branco, ou reciclado, formato A4 (21 X 29,7 cm); 

 

2.2 FONTE 

 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para todo o texto; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 10 para citações com mais de três 

linhas, notas de roda pé, paginação e legenda das ilustrações; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para TÍTULO em maiúsculo e 

negrito; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para Subtítulo em maiúsculo e 

negrito; 

 

2.3 MARGENS 

 

 Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

 Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm (1 tab), a partir da margem 

esquerda: 

 Recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda; 

 Alinhamento do texto: utilizar a opção “Justificada” do programa Word; 

 Alinhamento de título e seções: utilizar a opção “Alinhar à Esquerda” do 

programa Word; 

 Alinhamento de título sem indicação numérica (Resumo, Abstract, Listas, 

Sumário, Referência): utilizar a opção “Centralizada” do programa Word. 
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OBS.:No verso da folha de rosto, onde será incluída a Ficha Catalográfica, devem 

ser seguidas as margens: direita e superior de 3 cm e esquerda e inferior de 2 cm. 

 

2.4 ESPACEJAMENTO 

 

 Espaço “Entrelinhas” do texto: 1,5 cm; 

 O espaço simples é usado em: citações de mais de três linhas, notas de rodapé, 

referências, resumos, legendas, ficha catalográfica; 

 Os títulos das seções e subtítulos devem começar na parte superior da margem 

esquerda da folha e separados do texto por um espaço de 1,5 cm entrelinhas; 

 A Natureza do trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetido e a 

área de concentração devem ser alinhados do meio da folha para a direita em 

espaço simples e fonte Arial tamanho 10, ver exemplo de “Folha de Rosto”; 

 

2.5 PAGINAÇÃO 

 

As folhas do trabalho devem ser contadas sequencialmente a partir da folha de 

rosto e numeradas a partir da Introdução. Os números devem ser escritos em 

algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da margem superior.  
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2.6 EXEMPLOS DE ESTRUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3cm 

(pág.) 10 

1 INTRODUÇÃO (fonte Arial 12, Maiúsculo, Negrito) 

                                                                                         (Entrelinhas 1,5) 

(Parág.(1,25))Texto......(fonte Arial 12)............................................................. 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

........................................................................ 

 

 

3cm                                                        2cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm 
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3cm 

(pág.) 11 

2 TÍTULO (fonte Arial 12, Maiúsculo, Negrito) 

                                                                                             (Entrelinhas 1,5) 

2.1 Subtítulo(fonte Arial 12, Maiúsculo, Negrito) 

 

Parág.(1,25))Texto......(fonte Arial 12).................................................................. 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.................................................... 

3cm                                                       2cm 

Citação................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................. 

(4 cm)            

 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm 
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3 ESTRUTURA DO TRABALHO ACADÊMICO2 

 

Para a ABNT, trabalho acadêmico é um “documento que apresenta o resultado de 

estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que de ser 

obrigatoriamente emanado da disciplina [...]. Deve ser feito sob a coordenação de 

um orientador” (ABNT, 2011, p. 4). 

De acordo com essa definição, pode-se classificar o trabalho acadêmico em: tese, 

dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros. 

O trabalho acadêmico dividi-se em: 

 

Elementos pré-textuais: capa, lombada, folha de rosto, errata, folha de aprovação, 

dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo na língua vernácula, resumo na língua 

estrangeira, listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, sumário. 

Elementos textuais: introdução, desenvolvimento, conclusão. 

Elementos pós-textuais: referências, glossários, apêndices, anexos, etc. 

 

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

3.1.1 Capa  

 

Obrigatório. Proteção externa do trabalho e sobre a qual se apresentam as 

seguintes informações: 

 Nome da Instituição (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta, tamanho 14, 

negrito, centralizado); 

 Nome do Curso (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta, tamanho 14, 

negrito, centralizado. Posicionado abaixo do nome da instituição); 

 Nome do Autor (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta e baixa, tamanho 

14, normal, centralizado. Posicionado no sexto espaço simples abaixo do nome 

do curso); 

 Título (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, 

centralizado. Posicionado exatamente no oitavo espaço simples abaixo do nome 

do autor); 

                                                 
2
 NBR 14724: Informação e documentação: Trabalhos acadêmicos - Apresentação 



 325 

 Subtítulo, se houver. (após o título, precedido por dois pontos, fonte: Arial ou 

Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, centralizado); 

 Cidade (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta e baixa, tamanho 14, 

normal, centralizado); 

 Ano da Entrega (fonte: Arial, tamanho 14, normal, centralizado. Posicionado 

exatamente a um espaço simples abaixo do local, no limite da margem inferior). 
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3.1.2 Lombada3  

 

Opcional. Parte da encadernação que reúne as margens internas das folhas. Deve 

ter conter as seguintes informações: 

 Nome do Autor (iniciar com o sobrenome em caixa-alta, seguido de vírgula e o 

nome, fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12, normal). Impresso 

longitudinalmente e legível do alto para o pé da lombada. Essa forma possibilita a 

leitura quando o trabalho está no sentido horizontal, com a face voltada para 

cima; 

 Título do Trabalho, quando necessário, abreviado (fonte: Arial ou Times New 

Roman, tamanho 14, negrito, caixa-alta); 

 Ano da Entrega da Monografia (fonte: Arial ou Times New Roman, tamanho 12, 

normal). 

 

3.1.3 Folha de rosto  

 

Obrigatório. Folha que contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. 

É a única página em que se escreve no anverso e verso. 

No anverso, deve conter as seguintes informações: 

 Nome do autor (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta e baixa, tamanho 

14, normal, centralizado); 

 Título (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, 

centralizado. Alinhar o título da folha de rosto na mesma posição da capa, para que 

não fique a sombra do mesmo); 

 Subtítulo, se houver (após o título, precedido por dois pontos, fonte: Arial ou 

Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, centralizado); 

 Natureza (tipo), objetivo (aprovação em conclusão de curso), nome da 

instituição a que é submetido e curso. Essas informações devem ser colocadas do 

lado direito da folha (aplicar recuo de 8cm), em caixa-alta e baixa, no quarto espaço 

simples, após o título e/ou subtítulo; 

                                                 
3 NBR 12225: Informação e documentação: Lombada – Apresentação. 
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 Nome do orientador (no lado direito da folha, em caixa-alta e baixa, um espaço 

simples após as informações sobre natureza e objetivo, nome da instituição a que é 

submetido e curso, seguido da titulação do mesmo); 

 Local – cidade (após o nome do orientador, caixa-alta e baixa, centralizado, 

dois espaços simples acima da margem inferior); 

 Ano da entrega (posicionando a um espaço simples abaixo do local, no limite 

da margem inferior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO:  
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No verso da folha rosto, deve conter a ficha catalográfica (obrigatório), conforme o 

Código de Catalogação Anglo-Americano vigente. Esta ficha é elaborada pela 

Biblioteca mediante preenchimento dos dados da obra em formulário próprio. A ficha 

é um documento que ajuda na organização do trabalho de TC no acervo da 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4 Errata  

 

Opcional. Lista as páginas e linhas que ocorrem erros, seguidas das devidas 

correções. Deve ser inserida logo após a folha de rosto. Recomenda-se fazer uma 

revisão rigorosa para evitar a utilização de errata. 

 

 

ERRATA 

 

                      Folha            linha            Onde se Lê               Leia-se 

                          32                3                  publicacao           publicação 

 

 

3.1.5 Folha de Aprovação  

 

Obrigatório. Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho. 

Contém os seguintes elementos: 

 
Andrade, Ana Glaucia Mendes de 
       Assédio Moral no Trabalho / Ana Glaucia Mendes de Andrade. – 2009. 
       48 f. 
 
       Orientador: Dayse Nunes. 
       Trabalho de conclusão de curso (graduação) – Instituto de Ensino Superior 
de Fortaleza, Curso de Direito, 2009. 
 
        1. Assédio Moral. 2. Relações de Trabalho. 3. Direito do Trabalho. I. 
Nunes, Dayse. II. Título. 
 
 

349.2 
A553a 
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 Nome do autor (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta e baixa, tamanho 

14, normal, centralizado); 

 Título (fonte: Arial ou Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, 

centralizado. Posicionado no quarto espaço simples abaixo do nome do autor); 

 Subtítulo, se houver (após o título, precedido por dois pontos, fonte: Arial ou 

Times New Roman, caixa-alta, tamanho 16, negrito, centralizado); 

 Natureza (tipo), objetivo (aprovação em conclusão de curso), nome da instituição 

a que é submetido e curso. Essas informações devem ser colocadas do lado 

direito da folha (aplicar recuo de 8cm), em caixa-alta e baixa, no quarto espaço 

simples, após o título e/ou subtítulo; 

 Banca examinadora (deve constar no quarto espaço simples abaixo da nota 

obtida); 

 Nome do professor orientador (deve constar no quarto espaço simples abaixo da 

banca examinadora, precedido da expressão Orientador(a) seguido de dois 

pontos e da palavra abreviada Prof(a), seguido do nome completo sucedido de 

vírgula e a titulação). Obs.: a linha para assinatura deverá estar posicionada 

acima do nome; 

 Nome dos membros da banca (deve constar no quarto espaço simples abaixo do 

nome do(a) professor(a) orientador(a), da mesma forma que este e um abaixo do 

outro). Obs.: a linha para assinatura deverá estar posicionada acima do nome. 
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3.1.6 Dedicatória  

 

Opcional. Folha onde o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. É 

recomendado fazer dedicatórias simples, diretas e pequenas. O título 

Autor 
 
 
 

TÍTULO:  
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Monografia apresentada como requisito 
parcial à obtenção do título de Bacharel 
em Direito, pela Faculdade de Fortaleza. 

 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

___________________________ 
Orientador: Prof. nome , titulação, instituição 

 
 
 

___________________________ 
Membro da Banca: Prof. nome , titulação, instituição 

 
 
 

___________________________ 
Membro da Banca: Prof. nome , titulação, instituição 

 
 

Fortaleza 
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DEDICATÓRIA não deve ser colocado na folha. O texto da dedicatória deve ser 

colocado no terço inferior à direita, finalizando na margem inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Agradecimentos  

 

Opcional. Folha onde o autor faz agradecimentos dirigidos às pessoas que 

contribuíram de certa forma com seu trabalho. È recomendado que se evite 

agradecimentos longos. Coloca-se o nome completo daqueles a quem se agradece, 

seguido de motivo claro, direto e sucinto. O texto deverá ser distribuído em 

parágrafos, para cada agradecimento, com espaçamento simples entre linhas e 

recuo de 1,25cm, para o parágrafo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho a Deus, 
por abrir caminhos e me 
ensinar a nunca desistir 
diante das dificuldades, 
afinal tudo posso naquele 
que me fortalece. 
 
Ao meu pai Xxxxxxxxx, que 
mesmo nos momentos de 
dificuldade sempre me 
propiciou a oportunidade de 
frequentar boas escolas, 
conduzindo-me nos 
primeiros passos do saber. 
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3.1.8 Epígrafe  

 

Opcional. Folha onde o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de 

autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Deve ser elaborada 

de acordo com ABNT NBR 105204. Na folha, o texto deve ser colocado no terço 

inferior à direita finalizando na margem inferior. Obs: Ao citar a frase e o autor, 

incluir a obra nas referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 NBR 10520: Informação e documentação: Citações em documentos - Apresentação 
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3.1.9 Resumo na Língua Vernácula ―Português‖5  

 

Obrigatório. Apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho, fornecendo 

uma visão rápida e clara do objetivo, a metodologia, os resultados e as conclusões. 

Deve ser escrito em espaçamento simples entre linhas. Não deve conter referências 

bibliográficas e não se usa símbolos e contrações que não sejam correntes. Após o 

resumo, na mesma página, devem ser apresentadas três palavras chaves, 

separadas por ponto. Não ultrapassar 500 palavras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 NBR 6028: Informação e documentação: Resumo - Apresentação 

RESUMO 
 

O presente trabalho estuda a problemática do concurso de pessoas 
no crime de infanticídio sob aspectos doutrinários e jurisprudenciais. 
A escolha do tema partiu do interesse em aprofundar meus 
conhecimentos acerca de institutos que estão diretamente ligados 
ao objeto principal do estudo. Cuidar-se-á, em primeiro plano, do 
infanticídio e seus elementos caracterizadores, dentre eles, o estado 
puerperal. Em seguida se fará um estudo sobre o concurso de 
pessoas no direito brasileiro dando enfoque especial aos institutos 
da autoria e da participação e à aplicabilidade dos postulados da 
teoria Monista. Para esse desiderato nos reportaremos, sempre que 
necessário, a conceitos e definições advindos da mais abalizada 
doutrina. Por fim, faremos referência àquela que acreditamos ser a 
melhor solução diante da formatação legal apresentada pelo vigente 
Código Penal, bem como à jurisprudência que vem se formando a 
respeito do tema, e, pensando numa possível reforma do diploma 
penal, às alterações que poderiam fazer os legisladores tendo em 
vista a perfeita harmonização entre a lei e a justiça. 
 
Palavras-chave: Infanticídio. Estado Puerperal. Concurso de 
Pessoas. 
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3.1.10 Resumo na Língua Estrangeira6 (ABSTRACT)  

 

Obrigatório. Versão do resumo para idioma de divulgação internacional. 

Estabeleceu-se, nesta instituição, como padrão o resumo em inglês. As regras são 

as mesmas do resumo em português.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.11 Lista de Ilustrações  

 

Opcional. Refere-se a desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 

mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Deve apresentar, na 

ordem em que aparecem no texto, cada item acompanhado de seu nome específico, 

seguido do número da página. Quando necessário, em função da quantidade de 

ilustrações, recomenda-se uma lista para cada tipo de ilustração. 

 

 

                                                 
6 NBR 6028: Informação e documentação: Resumo – Apresentação. 

ABSTRACT 
 

This paper studies the problem of competition for people in the crime 
of infanticide under doctrinal and jurisprudential issues. The choice of 
the theme left the interest in deepening my knowledge about the 
institutes that are directly connected to the main object of study. Care 
will be in the forefront of infanticide and its characteristic elements, 
among them, the puerperal state. Then it will study the competition of 
people in the Brazilian law giving special focus to institutes of 
authorship and participation and the applicability of the postulates of 
the theory tier. For this goal we refer, where necessary, the concepts 
and definitions derived from the most authoritative doctrine. Finally, 
we will make reference to what we believe to be the best solution 
before formatting legal ruling by the Criminal Code and the 
jurisprudence that has been forming on the subject, and thinking of a 
possible reform of the criminal law, changes that could make the 
legislators for the perfect harmony between the law and justice.  
 
Keywords: Infanticide. Puerperal State. Competition People. 
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3.1.12 Lista de Tabelas  

 

Opcional.  Elemento demonstrativo de síntese que constitui unidade autônoma, 

elaborado de acordo com a ordem apresentada no texto, acompanhado do 

respectivo número de página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

GRAFICO 01 - Estatística de emprego no Estado de São Paulo no 

ano 2002...........................................................................................13  

GRAFICO 02 – Crescimento da economia brasileira no período de 

2002 à 2004......................................................................................16  

 

LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 01 - Estatística de emprego no Estado de São Paulo no 

ano 2002...........................................................................................13  

TABELA 02 – Crescimento da economia brasileira no período de 

2002 à 2004......................................................................................16 
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3.1.13 Lista e Abreviaturas e Siglas  

 

Opcional. Consiste na relação alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no 

texto, acompanhadas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por 

extenso. Recomenda-se a elaboração de lista própria párea cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.14 Lista de Símbolos  

 

Opcional. Elaborada de acordo com a ordem em que os símbolos aparecem no 

texto, seguido de seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ABEMA - Associação Brasileira de Órgãos Estaduais do Meio 

Ambiente  

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

LTDA - Limitada (sociedade por quotas e responsabilidade limitada)  

PANECO - Panorama Econômico  

 

LISTA DE SÍMBOLOS 
 

C - Conjunto dos números complexos  

dab - Distância euclidiana  

O(n) - Ordem de um algoritmo  

Psp - Projeção sobre um espaço linear fechado  

Xt - Variável aleatória  
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3.1.15 Sumário7 

 

Obrigatório. Enumeração das principais divisões, seções e outras partes do trabalho, 

na mesma ordem e grafia em que aparece no texto, acompanhados dos respectivos 

números de páginas. Deve ser indicada no sumário a primeira página de cada item. 

Não deve incluir o que vem antes do sumário. O nome sumário é centralizado no 

início da página, toda maiúscula, com fonte tamanho 14. A página de cada seção é 

colocada na margem direita. 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................. 3 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.............................................................................. 5 

2.1 COMUNICAÇÃO.......................................................................................... 5 

2.1.1 O processo da comunicação humana.................................................. 7 

2.1.2 Modelos teóricos da comunicação....................................................... 11 

 

3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Consiste na parte do trabalho no qual é apresentado o conteúdo propriamente dito. 

Constitui-se de três partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

 

3.2.1 Introdução 

 

Introdução é a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto 

tratado de forma breve e objetiva. Contém as seguintes informações: apresentação 

geral do assunto; definição breve e objetiva do tema abordado; justificativa da 

escolha do tema e métodos empregados; esclarecimentos sobre o ponto de vista 

sob o qual o assunto será tratado; objetivos e finalidades da pesquisa/estudo; e 

especificação dos aspectos que serão abordados no trabalho (estrutura do trabalho). 

Obs: a introdução retoma a maior parte das informações apresentadas no projeto de 

pesquisa. 

                                                 
7 NBR 6027: Informação e documentação: Sumário  - Apresentação 
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3.2.2 Desenvolvimento 

 

A partir do levantamento bibliográfico, desenvolve-se o corpo do trabalho, onde se 

analisa a idéia principal, destacando, formulando e discutindo hipóteses. O 

desenvolvimento do assunto é apresentado em seções ou capítulos, etc., 

organizados de forma lógica, e concentra a maior parte do total de páginas da 

monografia. Geralmente contém três seções principais: 

 

3.2.2.1 Referencial teórico 

 

É a apresentação e discussão dos fundamentos teóricos que dão confirmação 

conceitual/operacional ao assunto abordado. A apresentação é a revisão da 

bibliografia. Destacam-se os comentários e citações de trabalhos científicos que 

tratam do mesmo tema investigado.  

Para um bom trabalho científico, recomenda-se uma pesquisa bibliográfica em livros 

especializados e artigos publicados em revistas na área, com publicação recente de 

até 5 anos atrás. 

 

3.2.2.2 Metodologia 

 

É a justificativa e descrição do tipo de pesquisa que foi escolhido. Dependendo da 

abordagem, é necessário caracterizar da população/amostra objeto de estudo; 

detalhar a forma como foi coletado os dados (instrumentos, procedimentos, etc.); e 

descrever o plano de análise de dados. Pode-se utilizar a abordagem quantitativa, 

através das técnicas estatísticas, ou a abordagem qualitativa, através do referencial 

teórico. 

 

3.2.2.3 Resultados ou análise dos resultados 

 

É a apresentação das evidências. Esta esclarece as questões abordadas no 

trabalho através de análises quantitativas e/ou qualitativas, das informações e dados 

obtidos.  
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Observação: Quando o trabalho é uma Pesquisa Bibliográfica, não é necessário 

apresentar a metodologia e a análise dos resultados. Neste caso, deve-se deixar 

claro na introdução que o trabalho trata de uma pesquisa bibliográfica, isto é, o tema 

será estudado a partir do que há disponível na literatura especializada. Nesta 

situação, o trabalho passaria do referencial teórico às conclusões. 

 

3.2.3 Conclusão 

 

Tem como objetivo evidenciar, com clareza e objetividade, os pontos mais 

importantes da pesquisa, enunciar as conclusões em relação aos resultados obtidos 

e recomendar práticas para melhorias a partir dos resultados. É importante 

apresentar novas idéias, abrindo caminho a outros pesquisadores que poderão 

trabalhar sobre o tema. 

 

3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

Completam as informações do trabalho. Os elementos pós-textuais são: referências, 

glossário, apêndice, anexo e índice. Apenas as referências são obrigatórias no 

trabalho. 

 

3.3.1 Referências  

 

As referências devem ser elaboradas de acordo com a NBR 6023/2002 da ABNT. É 

um elemento obrigatório. 

 

3.3.2 Glossário 

 

É um elemento opcional e refere-se à relação de palavras ou expressões técnicas 

de uso restrito ou de sentido obscuro, usadas no texto, acompanhadas das 

definições. 
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3.3.3 Apêndice   

 

É um elemento opcional. É um texto ou documento elaborado pelo próprio autor, 

com o a finalidade de aprofundar sua argumentação. Os apêndices devem ser 

identificados por letras maiúsculas, travessão e pelos respectivos títulos. 

Exemplo: 

 

APÊNDICE A – Questionário usado na coleta de dados da pesquisa 

 

3.3.3 Anexo 

 

É um elemento opcional. Trata-se de um texto ou documento não elaborado pelo 

autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração para complemento do 

trabalho. Se houver mais de um anexo, estes devem ser identificados por letras e 

respectivos títulos. Deve-se indicar a fonte de onde foi retirado o anexo e inclui-lo 

nas referências. 

Exemplo: 

 

ANEXO A – Fotografia aérea da cidade de Fortaleza 

 

3.3.4 Índices8 

 

É um elemento opcional. Consiste numa lista de palavras ou frases ordenadas 

segundo a NBR 6034 da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 NBR 6034: Informação e documentação: Índice - Apresentação 
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4 CITAÇÕES9     

 

Menção de uma informação extraída de outra fonte. 

 

4.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

Nas citações, as chamadas são feitas pelo sobrenome do autor, instituição 

responsável ou título na sentença, em letras maiúsculas e minúsculas e quando 

estiverem entre parênteses, em letras maiúsculas. 

 

Citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

 

Citação direta de até 3 linhas: devem estar contidas entre aspas duplas. 

Especificar no texto, a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte 

consultada, após a data, separados por vírgula. 

 

Exemplo 1:  

Peter Laslett (2003, p. 270) argumenta que Locke não almejava “descrever um 

instrumento formal de confiança para o governo”, ou seja, sua intenção era realçar 

que a relação entre governo e governados não é uma relação contratual, uma vez 

que o “trust” não é um contrato. 

 

Referência: 

LASLETT, Peter. A Teoria Social e Política dos “Dois Tratados sobre o Governo”. In: 

QUIRINO, Célia Galvão; SADEK, Maria Tereza (Org.). O pensamento clássico e 

político. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 245-278.   

 

Exemplo 2:  

O povo possui este direito porque “são os direitos à segurança e à garantia das 

vidas, liberdades e dos bens daqueles que o compõem. São direitos porque são os 

fins pelos quais, sob a égide da lei natural, a sociedade foi constituída [...]” (POLIN, 

2003, p. 191). 

                                                 
9
 NBR 10520: Informação e documentação: Citações em documentos - Apresentação 
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Referência: 

POLIN, Raymond. O individuo e a comunidade. In: QUIRINO, Célia Galvão; SADEK, 

Maria Tereza (Org.). O pensamento clássico e político. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. p. 157-196.   

 

Citação direta com mais de 3 linhas: Devem ser destacadas com o recuo de 4 cm 

da margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem aspas. 

Exemplo: 

Qual o fundamento desse direito, que a sociedade recebe pelo pacto e que 
o indivíduo reassume, contra um particular qualquer ou contra o 
governante, quando não há autoridade para protegê-lo? Só pode ser a 
mesma igualdade que a cada um converte em magistrado e executor da  
lei, na condição natural. A igualdade natural nunca deixa de existir, 
portanto, como fonte de direito à autodefesa e, também, de resistência à 
tirania [...]” (KUNTZ, 2004, p. 114).  

 

Referência: 

KUNTZ, Rolf Nelson.  Locke, Liberdade, Igualdade e Propriedade. In: QUIRINO, 

Célia Galvão; BRANDÃO, Gildo Marçal; VOUGA, Cláudio (Org.). Clássicos do 

pensamento político. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 91-119. 

 

Citação indireta: baseado na obra do autor. Nas citações indiretas a indicação das 

páginas é opcional. 

 

Exemplo:  

Collins e Porras (1994) afirmam que as empresas “feitas para durar” mantêm valores 

e uma ideologia que privilegiam as outras razões de ser, além da busca do resultado 

econômico, e lucram mais do que as empresas de comparação. 

 

Referência: 

COLLINS, James C.; PORRAS, Jerry I. Feitas para durar: práticas bem sucedidas 

de empresas visionárias. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 

 

 

Citação de informação verbal: Palestras, debates, comunicações etc. 
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Deverá ser indicada entre parênteses a expressão informação verbal, mencionando 

se os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

 

Exemplos:  

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre 

(informação verbal)¹ 

 

___________________ 

¹ Notícia fornecida por Jonh A. Smith no Congresso Internacional 

De Engenharia Genética, em Londres, em outubro de 2001. 
 

Na citação de trabalho em fase de elaboração, menciona-se a expressão em fase de 

elaboração entre parênteses, e se indica os dados disponíveis em nota de rodapé. 

 

Exemplos:  

Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia 

no Rio Grande do Sul, séculos XIX e XX (em fase de elaboração)² 

 

___________________ 

² Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela 

EDIPUCRS, 2002. 
 

Supressões, interpolações e comentários no texto transcrito 

As supressões devem ser indicadas por [...], ou seja, reticências entre colchetes. 

As interpolações, acréscimos ou comentários devem ser indicados por [   ], ou seja, 

devem ser feitos dentro dos colchetes 

 

4.2 SISTEMA DE CHAMADA 

 

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: numérico ou 

autor-data. 

 

 

 

 

No corpo 

do texto 

No rodapé 

da página 

No corpo 

do texto 

No rodapé 

da página 
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Sistema numérico:  

 

Quando se opta por este sistema, a indicação da fonte se faz através de uma 

numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de 

referências no fim do trabalho, na mesma ordem que aparece no texto. Esta 

indicação é feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada logo acima do texto, 

em sobrescrito.  

Não se inicia a numeração da citação a cada página.  

O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé 

explicativa. 

 

Exemplos: 

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.”(15) 

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.” 15 

 

Sistema autor-data 

 

A indicação da fonte nas citações pode ser feita de duas formas: 

 

1. Pelo sobrenome de cada autor ou entidade responsável seguido da data de 

publicação do documento e das páginas de citação (se a citação for direta), 

separados por vírgula e entre parênteses. 

 

Exemplos: Citação direta 

 

“A chamada pandectística havia sido a forma particular 

pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na 

Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 225) 

 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. São 

Paulo: Max Limonad, 2000. 

 

 

 

No texto 

Na lista de 
referência 
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Exemplos: Citação indireta 

 

Collins e Porras (1994) afirmam que as empresas “feitas para  

durar” mantêm valores e uma ideologia que privilegiam        as  

ou tras razões de ser, além da busca do resultado econômico, 

e lucram mais do que as empresas de comparação. 

 

Referência: 

COLLINS, James C.; PORRAS, Jerry I. Feitas para durar:  

práticas bem sucedidas de empresas visionárias. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1995. 

 

2. Pela primeira palavra do título seguida de reticências, data de publicação e 

página(s) da citação (caso seja citação direta), separados por vírgula e entre 

parênteses. 

 

Exemplos: Citação direta 

 

“Em nova Londrina (PR), as crianças são levadas às lavouras a 

Partir dos 5 anos.” (NOS CANAVIAIS..., 1995, p. 12) 

 

NOS CANAVIAIS, mutilação em vez de lazer e escola. O Globo, 

Rio de Janeiro, 16 jul. 1995. O País, p. 12. 

 

Quando os sobrenomes dos autores forem coincidentes, acrescentam-se as iniciais 

dos prenomes, e se ainda houver coincidências, indica-se os prenomes por extenso. 

 

Exemplos: 

(BARBOSA, C., 1958)    (BARBOSA, Cássio, 1965) 

(BARBOSA, O., 1959)    (BARBOSA, Celso, 1965) 

 

Em citações de vários documentos de um mesmo autor publicados no mesmo ano, 

faz-se a distinção com letras minúsculas, em ordem alfabética, após a data e sem 

espacejamento. 

No texto 

Na lista de 
referência 

No texto 

Na lista de 
referência 
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Exemplos: 

 

Seguindo a análise de Pires (2004a) 

(PIRES, 2004a) 

 

Nas citações indiretas de documentos de mesma autoria, publicados em anos 

diferentes e mencionados simultaneamente, as datas são separadas por vírgulas. 

Exemplos: 

(SILVA, 1989, 1994) 

(SANTOS; VARGAS; ALVES, 2000, 2002, 2004) 

 

As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por (;), em ordem alfabética. 

 

Exemplos: 

(CASTRO, 1994; SILVA, 1989) 

(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997) 

 

Notas de rodapé: Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo 

autor. 

 

As notas de rodapé podem ser notas de referência ou notas explicativas e são 

alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da 

primeira palavra para destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte 

menor. 

 

Exemplos: 

______________ 

¹ Esse panorama da habitação no Brasil foi elaborado com base nos dados e informações disponíveis  

   na Política Nacional de Habitação criada pelo Ministério das Cidades em 2004. 
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Notas de referências 

 

A numeração das notas de referências é feita por algarismo arábicos, devendo ter 

numeração única e consecutiva para capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a 

cada página. A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua 

referência completa. 

 

Exemplos: 

______________ 

¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

As subseqüentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma 

abreviada, utilizando as seguintes expressões, abreviadas quando for o caso, mas 

só devem ser usadas na página da citação a que se referem. 

 

Idem – mesmo autor- id.: quando a obra citada já foi indicada anteriormente. 

 

Exemplos: 

______________ 

¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

² Id. 2010, p.9 

 

Ibidem – na mesma obra – ibid.: quando a obra citada já foi indicada 

anteriormente. 

 

Exemplos: 

______________ 

¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2010. p.9 

² ibid., p.12 

 

Opus citatum – obra citada – op. cit.: quando a obra citada já foi indicada 

anteriormente. 
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Exemplos: 

______________ 

¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2010. p.9 

² AGAMBEN, op. cit., p. 20 

 

Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim: quando a citação está 

dispersa por vários pontos da obra. 

 

Exemplos: 

______________ 

10 AGAMBEN, 2010, passim 

Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq.: quando a citação continua pelo 

texto adiante. 

 

Exemplos: 

______________ 

7 FOCAULT, 1994, p. 17 et seq. 

 

Apud – citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no texto: é 

utilizada na citação de citação. 

 

Exemplos: 

Segundo Castro (1984 apud Freitas, 1998, p.2) A terioria do DNA[...] 

 

“ com o passar do tempo a vida nos centros urbanos tornou-se neurótica 

e infeliz” (FONTES, 1987, p. 18 apud MEDEIROS, 1996, p. 38-46) 

 

______________ 

¹ GOMES, 2000 apud DANTAS, 2001 

 

 

 

 

No 
texto 

No rodapé 
da página 
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Notas explicativas 

 

A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, e terá que ser 

única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada 

página. 

 

Exemplos: 

Além da coleta de dados em livros e revistas científicas, fizemos 

entrevistas em campo para posterior relato da situação¹ 

 

______________ 

¹ No final do trabalho encontram-se a bibliografia consultada e os 

questionários das entrevistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
texto 

No rodapé 
da página 
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5 APRESENTAÇÃO FÍSICA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

5.1 ENCADERNAÇÃO 

 

Na encadernação do trabalho acadêmico, deve ser utilizada a capa na cor preta e 

impressa com letras douradas. Não esquecer a impressão da lombada (ver 

elementos pré-textuais), caso seja exigido, pois é um elemento opcional. Em caso 

de dúvida, consultar a NBR 12225. 

 

5.2 CD-ROM 

 

Deverá ser entregue uma cópia em CD-ROM, com o texto na íntegra, em formato 

PDF. O CD-ROM deverá ser entregue em caixa acrílica, transparente, e identificado 

com as mesmas informações contidas na capa da encadernação. 
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ANEXO A - MODELO DE SOLICITACAO DE FICHA CATALOGRAFICA 

 

FORMULÁRIO PARA ELABORAÇÃO DA FICHA CATALOGRÁFICA 
Preencha o formulário e envie à Biblioteca para elaboração de sua ficha 

catalográfica. 

Nome completo do(s) autor(es): 
 
 
 
 

Título do trabalho e Subtítulo (Se houver): 
 
 
 
 

Data da defesa (dia/mês/ano): 
 

Número de folhas: (arábicos): Ex: 124p. 
 
 

Assuntos de que tratam o trabalho: 
 
 
 

Curso: 
 
 

Nome completo do orientador e titulação: 
 
 
 

E-mail: 
 

Telefones para contato: 
 
 

Caso possua material anexo assinale o correspondente: 
 
Mapa                    CD-Rom                 Ilustrações                
 
 
Fotos                     DVD                       Folderes 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece na NBR 6022 um 

sistema de apresentação dos elementos que constituem o artigo em publicação 

científica impressa. 

O artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada, que 

apresenta e discute idéias, métodos, técnicas, processos e resultados nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Para tanto, deve-se cumprir as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) para a aplicação em um Artigo Científico. São elas: ABNT 

NBR 6023, Informação e documentação – Referências – Elaboração; ABNT 

NBR 6024, Informação e documentação – Numeração progressiva das seções 

de um documento escrito – Apresentação; ABNT NBR 6027, Informação e 

documentação – Sumário – Apresentação; ABNT NBR 6028, Informação e 

documentação – Resumo – Apresentação; ABNT NBR 10520, Informação e 

documentação – Citações em documentos – Apresentação. 
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2 APRESENTAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O Artigo Científico é a última etapa do trabalho de curso. Tem como base a 

NBR 6022:2002, que estabelece os princípios gerais para apresentação do 

Artigo em publicação Periódica Científica Impressa. É essencial entender a 

importância do Artigo Científico para alcançar um resultado satisfatório no TC, 

além da escolha correta do tema e problema, indispensável à existência e 

desenvolvimento do elemento textual referente à fundamentação teórica na 

amplitude correta. 

 

2.1 FORMATO 

 

 Papel em branco, ou reciclado, formato A4 (21 X 29,7 cm); 

 

2.2 FONTE 

 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para todo o texto; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 10 para citações com mais de 

três linhas, notas de roda pé, paginação e legenda das ilustrações e tabelas; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para TÍTULO em 

maiúsculo e negrito; 

 Fonte Arial (ou Times New Roman) e tamanho 12 para Subtítulo em 

maiúsculo e negrito; 

 

2.3 MARGENS 

 

 Margem esquerda e superior de 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

 Recuo de primeira linha do parágrafo: 1,25 cm (1 tab), a partir da margem 

esquerda: 

 Recuo de parágrafo para citação com mais de três linhas: 4 cm da margem 

esquerda; 

 Alinhamento do texto: utilizar a opção “Justificada” do programa Word; 
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 Alinhamento de título e seções: utilizar a opção “Alinhar à Esquerda” do 

programa Word; 

 Alinhamento de título sem indicação numérica (Referências, Glossário, 

Apêndices, Anexos): utilizar a opção “Centralizada” do programa Word. 

 

2.4 ESPACEJAMENTO 

 

 Espaço “Entrelinhas” do texto: 1,5 cm; 

 O espaço simples é usado em: citações de mais de três linhas, notas de 

rodapé, referências; 

 Os títulos das seções e subtítulos devem começar na parte superior da 

margem esquerda da folha e separados do texto por um espaço de 1,5 cm 

entrelinhas. 

 

2.5 PAGINAÇÃO 

 

As folhas do trabalho devem ser contadas e numeradas sequencialmente a 

partir da primeira folha do artigo. Os números devem ser escritos em 

algarismos arábicos e alinhados a 2 cm da margem direita e da margem 

superior.  
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3 ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 

O Artigo científico pode ser: 

 Original: apresentam novas idéias e opiniões acerca de questões atuais. 

Pode ser um relato de experiência, pesquisa e estudo de caso, que 

apresentam os dados colhidos, seu desenvolvimento e a avaliação dos 

resultados.  

 Revisão: que reúne as principais idéias e fatos de determinado tema 

publicado e constitui relações entre eles. 

 

O artigo apresenta a seguinte estrutura: elementos pré-textuais, elementos 

textuais e elementos pós-textuais. 

 

3.1 ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

São elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na sua 

identificação e utilização. 

 

 Título e subtítulo (se houver) – Elemento obrigatório. Devem ser 

impressos no alto da página de abertura do artigo, centralizado, separados 

por dois pontos e na língua do texto. Deve ser curto, informativo. Evitar 

termos muito específicos, pois pesquisadores de várias áreas poderão se 

interessar pelo tema. 

 Nome do(s) autor(es) – Elemento obrigatório. Devem ser seguido de um 

breve currículo que o qualifique(m) na área do conhecimento do artigo. O 

currículo (profissão, titulação acadêmica, instituição onde atua, cargo) e o 

endereço para contato com email, devem aparecer em nota de rodapé 

indicado por asterisco na página de abertura (primeira página do artigo), ou 

opcional, no final dos elementos pós-textuais. Agradecimentos dos autores 

e data de entrega dos originais, devem aparecer em nota editorial no final 

do artigo. 

 Resumo (NBR 6028:2003) – Elemento obrigatório. Deve ser elaborado 

depois de concluir o artigo. A apresentação deve ser concisa e deve ter os 
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objetivos, materiais e métodos, resultados e conclusões sobre o assunto 

abordado. Não se deve ultrapassar 250 palavras, em um único parágrafo, 

com verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 

 Palavras-chave na língua do texto – Elemento obrigatório. São termos 

que indicam o conteúdo do artigo. Deve aparecer logo abaixo do 

resumo, seguida de dois pontos e separadas entre si por ponto e 

finalizado por ponto. 

 

3.2 ELEMENTOS TEXTUAIS 

 

Parte do trabalho em que é exposto o tema. Apresenta e desenvolve o 

conteúdo e se apresenta da seguinte forma: 

 Introdução – Parte inicial do artigo. Deve apresentar o tema de estudo e o 

ponto de vista sob o qual o assunto será abordado. Deve constar a 

natureza do trabalho, justificativa, objetivos, o tema proposto e outros 

dados para situar o trabalho. 

 Desenvolvimento – Parte principal do artigo. Compreende a 

fundamentação teórica, metodologia e resultado da pesquisa. A 

fundamentação teórica compõe-se do desenvolvimento do tema e idéias de 

diferentes autores sobre o assunto abordado. Deve conter citações 

textuais, com indicação dos autores (consultar a NBR 10520:2002 – 

Citações). A metodologia deve conter o método adotado, como por 

exemplo, entrevista, questionário, observação, experimentação, a 

população pesquisada, características e quantificação. O resultado da 

pesquisa é análise dos fatos apresentados, por exemplo, dados obtidos, as 

estatísticas, comparações com outros estudos e outras observações. 

Dividi-se em seções e subseções. 

 Conclusão – Parte final do artigo. Apresenta as conclusões referentes às 

questões da pesquisa correspondentes aos objetivos e hipóteses. Pode 

também apresentar recomendações, reflexões e sugestões de novas linhas 

de estudo para trabalhos futuros. 
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3.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

São elementos que completam o trabalho. 

 Título e subtítulo em língua estrangeira 

O título e subtítulo (se houver) são diferenciados tipograficamente ou 

separados por dois pontos (:), antecedem o resumo em língua estrangeira. 

 Resumo em língua estrangeira 

É um elemento obrigatório. A versão do resumo deve ser em um idioma de 

divulgação internacional. Deve ser a tradução literal do resumo em 

português. A Instituição adota para este resumo a língua inglesa 

(Abstract). Deve-se usar com um formato em Itálico (Abstract) 

 Palavras-chave em língua estrangeira 

É um elemento obrigatório. A versão das palavras-chaves deve ser a 

tradução literal das palavras-chave em português. Devem aparecer logo 

abaixo do resumo, separadas entre si por um ponto. A Instituição adota 

para estas palavras-chave a língua inglesa (Keywords). Deve-se usar com 

um formato em Itálico (Keywords). 

 Nota(s) explicativa(s) 

A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, 

devendo ser única e consecutiva para cada artigo. Não se inicia a 

numeração a cada página. 

 Referências 

É um elemento obrigatório. È um conjunto de elementos que identificam as 

obras consultadas e/ou citadas no texto. 

As referências devem ser apresentadas em uma única ordem alfabética e  

alinhadas somente à esquerda em espaço simples. 

 Glossário 

É um elemento opcional. São termos técnicos ou expressões técnicas de 

uso restrito e utilizadas no texto, dispostas em ordem alfabética. 

 Apêndices(s) 

É um elemento opcional. São textos ou documentos elaborados pelo autor, 

que servem como prova de sua argumentação. A palavra APÊNDICE deve 

ser utilizada em letras maiúsculas consecutivas, travessão e seus títulos. 
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Ex: APÊNDICE A – Questionário aplicado aos discentes; APÊNDICE B – 

Questionário aplicado aos docentes. 

 Anexo(s) 

É um elemento opcional. São textos ou documentos não elaborados pelo 

autor. A palavra ANEXO deve ser utilizada em letras maiúsculas 

consecutivas, travessão e seus títulos. Ex: ANEXO A – Fotografia Aérea da 

Fábrica Tigre; ANEXO B – Indicadores Laboratoriais do Grupo Fleury.  

 

4 ILUSTRAÇÕES 

 

Entende-se por ilustrações: desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, 

gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. 

As ilustrações devem aparecer o mais próximo possível do texto onde está 

citado. Suas legendas devem ser inseridas na parte inferior e seguidas de seu 

número de ordem de ocorrência em algarismo arábico. O título e fonte devem 

seguir as instruções do item 2.2 deste manual. 

A Instituição adota as ilustrações de forma centralizadas na página, dentro das 

margens. 

 

Gráfico 1 – Evolução de Recolhimento dos Tributos 

 

                       Fonte: Dados Coletados pelo autor. 
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5 TABELAS 

 

As tabelas apresentam informações tratadas estatisticamente, conforme IBGE 

(1993). 

 

Tabela 1 – 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

JANEIRO 50.454,00 510,00 13.070,00 17.342,00 1.046 

FEVEREIRO 50.560,00 510,00 13.357,00 17.709,00 1.069 

MARÇO  215.141,00 510,00 13.379,00 17.737,00 1.070 

ABRIL 205.013,00 510,00 14.454,00 19.113,00 1.156 

MAIO 200.056,00 510,00 12.369,00 16.444,00 990 

JUNHO 202.842,00 510,00 12.793,00 16.987,00 1.023 

TOTAL 2.159.166,00 6.120,00 166.082,00 219.926,00 13.287 

Fontes: Dados Coletados pelo autor. 

 

6 REGRAS PARA CITAÇÕES10     

 

Menção de uma informação extraída de outra fonte. 

 

6.1 REGRAS GERAIS DE APRESENTAÇÃO 

 

Nas citações, as chamadas são feitas pelo sobrenome do autor, instituição 

responsável ou título na sentença, em letras maiúsculas e minúsculas e 

quando estiverem entre parênteses, em letras maiúsculas. 

 

Citação direta: transcrição textual de parte da obra do autor consultado. 

 

Citação direta de até 3 linhas: devem estar contidas entre aspas duplas. 

                                                 
10

 NBR 10520: Informação e documentação: Citações em documentos - Apresentação 
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Especificar no texto, a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte 

consultada, após a data, separados por vírgula. 

 

Exemplo 1:  

Peter Laslett (2003, p. 270) argumenta que Locke não almejava “descrever um 

instrumento formal de confiança para o governo”, ou seja, sua intenção era 

realçar que a relação entre governo e governados não é uma relação 

contratual, uma vez que o “trust” não é um contrato. 

 

Referência: 

LASLETT, Peter. A Teoria Social e Política dos “Dois Tratados sobre o 

Governo”. In: QUIRINO, Célia Galvão; SADEK, Maria Tereza (Org.). O 

pensamento clássico e político. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 245-

278.   

 

Exemplo 2:  

O povo possui este direito porque “são os direitos à segurança e à garantia das 

vidas, liberdades e dos bens daqueles que o compõem. São direitos porque 

são os fins pelos quais, sob a égide da lei natural, a sociedade foi constituída 

[...]” (POLIN, 2003, p. 191). 

 

Referência: 

POLIN, Raymond. O individuo e a comunidade. In: QUIRINO, Célia Galvão; 

SADEK, Maria Tereza (Org.). O pensamento clássico e político. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003. p. 157-196.   

 

Citação direta com mais de 3 linhas: Devem ser destacadas com o recuo de 

4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto e sem aspas. 

Exemplo: 

Qual o fundamento desse direito, que a sociedade recebe pelo pacto 
e que o indivíduo reassume, contra um particular qualquer ou contra 
o governante, quando não há autoridade para protegê-lo? Só pode 
ser a mesma igualdade que a cada um converte em magistrado e 
executor da  lei, na condição natural. A igualdade natural nunca 
deixa de existir, portanto, como fonte de direito à autodefesa e, 
também, de resistência à tirania [...]” (KUNTZ, 2004, p. 114).  
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Referência: 

KUNTZ, Rolf Nelson.  Locke, Liberdade, Igualdade e Propriedade. In: 

QUIRINO, Célia Galvão; BRANDÃO, Gildo Marçal; VOUGA, Cláudio (Org.). 

Clássicos do pensamento político. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 91-

119. 

 

Citação indireta: baseado na obra do autor. Nas citações indiretas a indicação 

das páginas é opcional. 

 

Exemplo:  

Collins e Porras (1994) afirmam que as empresas “feitas para durar” mantêm 

valores e uma ideologia que privilegiam as outras razões de ser, além da busca 

do resultado econômico, e lucram mais do que as empresas de comparação. 

 

Referência: 

COLLINS, James C.; PORRAS, Jerry I. Feitas para durar: práticas bem 

sucedidas de empresas visionárias. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 

 

 

Citação de informação verbal: Palestras, debates, comunicações etc. 

Deverá ser indicada entre parênteses a expressão informação verbal, 

mencionando se os dados disponíveis, em nota de rodapé. 

 

Exemplos:  

O novo medicamento estará disponível até o final deste semestre 

(informação verbal)¹ 

 

___________________ 

¹ Notícia fornecida por Jonh A. Smith no Congresso Internacional 

De Engenharia Genética, em Londres, em outubro de 2001. 
 

Na citação de trabalho em fase de elaboração, menciona-se a expressão em 

fase de elaboração entre parênteses, e se indica os dados disponíveis em nota 

de rodapé. 

No corpo 

do texto 

No rodapé 

da página 
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Exemplos:  

Os poetas selecionados contribuíram para a consolidação da poesia 

no Rio Grande do Sul, séculos XIX e XX (em fase de elaboração)² 

 

___________________ 

² Poetas rio-grandenses, de autoria de Elvo Clemente, a ser editado pela 

EDIPUCRS, 2002. 
 

Supressões, interpolações e comentários no texto transcrito 

As supressões devem ser indicadas por [...], ou seja, reticências entre 

colchetes. 

As interpolações, acréscimos ou comentários devem ser indicados por [   ], ou 

seja, devem ser feitos dentro dos colchetes 

 

6.2 SISTEMA DE CHAMADA 

 

As citações devem ser indicadas no texto por um sistema de chamada: 

numérico ou autor-data. 

 

 

 

Sistema numérico:  

 

Quando se opta por este sistema, a indicação da fonte se faz através de uma 

numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de 

referências no fim do trabalho, na mesma ordem que aparece no texto. Esta 

indicação é feita entre parênteses, alinhada ao texto, ou situada logo acima do 

texto, em sobrescrito.  

Não se inicia a numeração da citação a cada página.  

O sistema numérico não deve ser utilizado quando há notas de rodapé 

explicativa. 

 

Exemplos: 

No corpo 

do texto 

No rodapé 

da página 
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Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.”(15) 

Diz Rui Barbosa: “Tudo é viver, previvendo.”15 

 

Sistema autor-data 

 

A indicação da fonte nas citações pode ser feita de duas formas: 

 

3. Pelo sobrenome de cada autor ou entidade responsável seguido da data de 

publicação do documento e das páginas de citação (se a citação for direta), 

separados por vírgula e entre parênteses. 

 

Exemplos: Citação direta 

 

“A chamada pandectística havia sido a forma particular 

pela qual o direito romano fora integrado no século XIX na 

Alemanha em particular.” (LOPES, 2000, p. 225) 

 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O direito na história. São 

Paulo: Max Limonad, 2000. 

 

 

 

Exemplos: Citação indireta 

 

Collins e Porras (1994) afirmam que as empresas “feitas para  

durar” mantêm valores e uma ideologia que privilegiam as  

outras razões de ser, além da busca do resultado econômico, 

e lucram mais do que as empresas de comparação. 

 

Referência: 

COLLINS, James C.; PORRAS, Jerry I. Feitas para durar:  

práticas bem sucedidas de empresas visionárias. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1995. 

 

No texto 

Na lista de 
referência 

No texto 

Na lista de 
referência 
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4. Pela primeira palavra do título seguida de reticências, data de publicação 

e página(s) da citação (caso seja citação direta), separados por vírgula e entre 

parênteses. 

 

Exemplos: Citação direta 

 

“Em nova Londrina (PR), as crianças são levadas às lavouras a 

Partir dos 5 anos.” (NOS CANAVIAIS..., 1995, p. 12) 

 

NOS CANAVIAIS, mutilação em vez de lazer e escola. O Globo, 

Rio de Janeiro, 16 jul. 1995. O País, p. 12. 

 

Quando os sobrenomes dos autores forem coincidentes, acrescentam-se as 

iniciais dos prenomes, e se ainda houver coincidências, indica-se os prenomes 

por extenso. 

 

Exemplos: 

(BARBOSA, C., 1958)    (BARBOSA, Cássio, 1965) 

(BARBOSA, O., 1959)    (BARBOSA, Celso, 1965) 

 

Em citações de vários documentos de um mesmo autor publicados no mesmo 

ano, faz-se a distinção com letras minúsculas, em ordem alfabética, após a 

data e sem espacejamento. 

Exemplos: 

 

Seguindo a análise de Pires (2004a) 

(PIRES, 2004a) 

 

Nas citações indiretas de documentos de mesma autoria, publicados em anos 

diferentes e mencionados simultaneamente, as datas são separadas por 

vírgulas. 

Exemplos: 

(SILVA, 1989, 1994) 

(SANTOS; VARGAS; ALVES, 2000, 2002, 2004) 

No texto 

Na lista de 
referência 
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As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados 

simultaneamente, devem ser separadas por (;), em ordem alfabética. 

 

Exemplos: 

(CASTRO, 1994; SILVA, 1989) 

(FONSECA, 1997; PAIVA, 1997; SILVA, 1997) 

 

Notas de rodapé: Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo 

autor. 

 

As notas de rodapé podem ser notas de referência ou notas explicativas e são 

alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da 

primeira palavra para destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte 

menor. 

 

Exemplos: 

______________ 
¹ Esse panorama da habitação no Brasil foi elaborado com base nos dados e informações 

disponíveis na Política Nacional de Habitação criada pelo Ministério das Cidades em 2004. 
 

Notas de referências 

 

A numeração das notas de referências é feita por algarismo arábicos, devendo 

ter numeração única e consecutiva para capítulo ou parte. Não se inicia a 

numeração a cada página. A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, 

deve ter sua referência completa. 

 

Exemplos: 

______________ 
¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 
2002. 

As subseqüentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma 
abreviada, utilizando as seguintes expressões, abreviadas quando for o caso, 
mas só devem ser usadas na página da citação a que se referem. 
 

Idem – mesmo autor- id.: quando a obra citada já foi indicada anteriormente. 
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Exemplos: 

______________ 
¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 
2002. 
² Id. 2010, p.9 

 

Ibidem – na mesma obra – ibid.: quando a obra citada já foi indicada 

anteriormente. 

 

Exemplos: 

______________ 
¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2. ed. Belo Horizonte: 
UFMG, 2010. p.9 
² ibid., p.12 

 

Opus citatum – obra citada – op. cit.: quando a obra citada já foi indicada 

anteriormente. 

 

Exemplos: 

______________ 
¹ AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2. ed. Belo Horizonte: 
UFMG, 2010. p.9 

² AGAMBEN, op. cit., p. 20 

 

Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim: quando a citação 

está dispersa por vários pontos da obra. 

 

 

 

Exemplos: 

______________ 
10 AGAMBEN, 2010, passim 

 

Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq.: quando a citação continua 

pelo texto adiante. 

 

Exemplos: 

______________ 
7 FOCAULT, 1994, p. 17 et seq. 
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Apud – citado por, conforme, segundo – pode, também, ser usada no 

texto: é utilizada na citação de citação. 

 

Exemplos: 

Segundo Castro (1984 apud Freitas, 1998, p.2) A teoria do DNA[...] 

“com o passar do tempo a vida nos centros urbanos tornou-se neurótica 

e infeliz” (FONTES, 1987, p. 18 apud MEDEIROS, 1996, p. 38-46) 

 

______________ 
¹ GOMES, 2000 apud DANTAS, 2001 

 

 

Notas explicativas 

 

A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, e terá que 

ser única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração 

a cada página. 

 

Exemplos: 

Além da coleta de dados em livros e revistas científicas, fizemos 

entrevistas em campo para posterior relato da situação¹ 

 

______________ 
¹ No final do trabalho encontram-se a bibliografia consultada e os 
questionários das entrevistas. 

 

7 APRESENTAÇÃO FÍSICA DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

7.1 ENCADERNAÇÃO 

 

A encadernação do artigo científico é aplicada aos cursos da área de Saúde, 

deve ser utilizada a capa na cor verde petróleo e impressa com letras 

douradas. Não esquecer a impressão da lombada (ver elementos pré-textuais), 

caso seja exigido, pois é um elemento opcional. Em caso de dúvida, consultar 

a NBR 12225. 

No 
texto 

No rodapé 
da página 

No 
texto 

No rodapé 
da página 
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Para cada artigo científico defendido e aprovado, deverá ser entregue 2 cópias 

encadernadas. 

 

7.2 CD-ROM 

 

Deverá ser entregue uma cópia em CD-ROM, com o texto na íntegra, em 

formato PDF. O CD-ROM deverá ser entregue em caixa acrílica, transparente, 

e identificado com as mesmas informações contidas na capa da encadernação. 

 

 

CURSO DE ENFERMAGEM 

REGIMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

  

CAPÍTULO I 

 

Das considerações preliminares 

 

Art.1º. O presente Regulamento disciplina a composição, as atribuições e o 

funcionamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Enfermagem da 

IES.  

 

Art.2º. O Núcleo Docente Estruturante criado pela Portaria MEC n. 147/2007 e 

regulamentado por meio da Resolução CONAES n. 01 de 17 de junho de 2010, é o 

órgão responsável pela concepção do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e 

tem, por finalidade, elaborar estratégias de implementação, supervisão, consolidação e 

aperfeiçoamento do mesmo. 

 

CAPÍTULO II 

 

Das Atribuições do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 
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a. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

b. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

c. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

d. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

e. elaborar e/ou acompanhar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua 

concepção e fundamentação técnica científica, com base nas diretrizes 

curriculares da área do curso; 

f. manter atualizado o projeto pedagógico do curso; 

g. propor a reformulação curricular, submetendo a aprovação da Coordenador do 

Curso, Diretor do , e validação pelo Conselho Universitário (CONSUNI) e 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da Universidade, sempre 

que necessário; 

h. supervisionar os processos de avaliação e acompanhamento do curso; 

i. analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

j. acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Coordenador de 

Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 

 

CAPÍTULO III 

 

Da Composição do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante terá a seguinte composição: 

a) Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) no mínino de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo docente do curso 

Parágrafo Único - Serão selecionados para integrar o NDE preferencialmente os 

professores com maior dedicação, quando se tratar de curso em andamento, ou dentre 

aqueles docentes previstos para os primeiros anos do curso, quando se tratar de curso 

em  implantação. 
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Art.5º. Cabe ao Coordenador a indicação dos representantes docentes do Curso para um 

mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

Da Titulação e Formação Acadêmica dos Docentes do Núcleo  

Docente Estruturante 

 

Art. 6º. A composição do NDE devem atender ao seguinte requisito de titulação 

acadêmica: 

 

a)  ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

 

CAPÍTULO V 

 

Do Regime de Trabalho dos Docentes do Núcleo 

 

Art.7º. Os docentes que compõem o NDE devem ser contratados, em regime de horário 

parcial ou integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

 

CAPÍTULO VI 

 

Das Atribuições da Coordenação do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.8º.  Compete à Coordenação do Núcleo Docente Estruturante: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 
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c) encaminhar ao Colegiado de Curso as sugestões e recomendações do Núcleo Docente 

Estruturante; 

d) designar um representante do corpo docente para documentar em atas as reuniões 

realizadas; 

e) indicar coordenadores para cada módulo do curso; 

 

CAPÍTULO VII 

 

Das Atribuições dos Membros do Núcleo Docente Estruturante 

 

Art.9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante sugerir medidas com o 

objetivo de implantar, estruturar, divulgar, socializar e supervisionar mudança no 

Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem da IES, assim como promover a sua 

consolidação.  

 

Art.10. Objetivando o adequado funcionamento do Núcleo Docente Estruturante, a sua 

composição obedece à mesma divisão em módulos utilizada para agrupar as unidades 

curriculares exigidas pelas diretrizes curriculares nacionais que, agregadas componham 

todos os módulos e áreas do curso de Enfermagem: 

 

1. Módulo Básico, Social e Ético: 

 

1.1. Formação Social, Ética, Humanística, Psicológica, Política, Histórica e 

Epidemiológica para o Cuidar em Enfermagem. 

 

1.2. Formação Nutricional e Biológica para o Cuidar em Enfermagem. 

 

1.3. Formação Biológica aplicada a Enfermagem, Metodológica, Farmacológica, 

Biossegurança e Instrumentos para o Cuidar em Enfermagem. 

 

2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico: 
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2.1. Formação em Gerenciamento em Saúde, Bases Diagnósticas e Instrumentos para o 

Cuidar na Saúde do Adulto, Idoso e Família. 

 

3. Módulo Clínico: Preventivo e Terapêutico: 

 

3.1. Formação em Atenção a Pessoa/Família em Situação de Risco, e Instrumentos para 

o Cuidar na Saúde mental e da mulher. 

 

3.2. Formação em Prática Gerencial em Saúde Pública e Hospitalar, Certificação da 

Qualidade em Serviços da Saúde e no Cuidado na Saúde do adulto, mulher, criança/ 

adolescente. 

 

3.3. Estágio Obrigatório I e Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar. 

 

3.4. Estágio Obrigatório II e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

Das Reuniões 

 

Art.11. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se, ordinariamente, por 

convocação da Coordenador, uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pela Coordenação ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art.12. O Coordenador deve convocar os membros do Núcleo Docente Estruturante 

com antecedência mínima de 03 (três) dias. 

 

Art.13. As decisões do NDE serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. 
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CAPÍTULO IX 

 

Das Disposições Finais 

 

Art.14. Os casos omissos a esse regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso 

ou órgão superior, se necessário, de acordo com a competência dos mesmos. 

 

Art.15. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Fortaleza, 16 de setembro de 2010. 

 


