
 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

 

Nome do Curso: ENFERMAGEM 

TÍTULO 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO - 116 

TIPO DE CURSO 

GRADUAÇÃO 

MODALIDADE 

PRESENCIAL 

INTEGRALIZAÇÃO 

O tempo mínimo de integralização do Curso é de 10 semestres e o máximo de 15 semestres. 

REQUISITOS DE ACESSO 

O Centro Universitário Estácio de Brasilia tem como Requisitos de Acesso: 
 
Vestibular tradicional - Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio e uma Redação. São 
reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três pontos na redação. 
 
Processo Seletivo-Convênios - Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser escolhido ente duas opções. A nota 
mínima para aprovação é de 3 pontos. 
 
- Por MSV - Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a matrícula nos cursos de graduação da Estácio, 
mediante a apresentação de documentação (diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da 
instituição de origem e programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente 
que tiver a solicitação de matrícula deferida terá aproveitadas apenas as disciplinas cujo conteúdo programático e carga 
horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo programático e da carga 
horária das disciplinas ministradas no Centro Universitário Estácio de Brasilia. 
 
- Por TE - Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos apresentam 
documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferir-se. Somente são aceitas 
solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são 
aceitas solicitações de transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados 
da instituição de origem.  
 
- Por TI - Para entrar com requerimento de transferência interna, os alunos candidatos apresentam solicitação para 
migrarem de curso. Somente são aceitas solicitações de transferência para os cursos que compoem a grande área do 
conhecimento do curso inicial ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. As transferências para os cursos 
que compem outras áreas de conhecimento, o aluno deve solicitar a transferência via secretaria e após análise da 
coordenação do curso desejado, com isso o aluno poderá ter sua solicitação deferida. 
 
- Por Enem - Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a apresentação dos resultados obtidos 
no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são classificados de acordo com as vagas 
disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição. 
 
Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site do MEC, escolhendo a 
instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo 
apresenta a documentação na Estácio. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser 
inscrito no PROCESSO DE AVALIAÇÃO - REDAÇÃO. 
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HISTÓRICO E MISSÃO DA IES 

          As ações do Centro Universitário Estácio de Brasília são pensadas como respostas às demandas das comunidades do 
seu entorno. Nas propostas e ações de interação, o Centro Universitário Estácio de Brasília, por um lado, faz intervir o 
conjunto de seu potencial humano (servidores, docentes, técnico-administrativos e estudantes) e, por outro, procura 
garantir essa resposta com agilidade e qualidade, com ideias e propostas inovadoras.  
          O presente documento tem por finalidade apresentar o Curso de Bacharelado em Enfermagem do Centro 
Universitário Estácio de Brasilia. Neste inventário, serão tratados itens como história, características, concepção, perfil dos 
alunos, mercado de trabalho e outros que possam ser significativos. 
          Para facilitar a compreensão dos fatos históricos e entendermos o atual momento do Centro Universitário Estácio de 
Brasília iremos contextualizar os fatos ocorridos em ordem cronológica. Em 2.000 foi idealizado e criado o Instituto de 
Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, para ser o mantenedor da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – 
FACITEC.  O IESST possuía sede no Distrito Federal, na cidade de Taguatinga, situado na QS 05, Rua 312, Lotes 08/12 - CEP: 
72.130-050, fones (061) 356-7072, 356-5043, 356-4982, 356-8250 e E-mail: facitec@facitec.br e site www.facitec.br. O 
presidente do IESST era o Administrador Hélio Felis Palazzo, idealizador do projeto FACITEC, empresário, radicado em 
Brasília a mais de 25 anos. Possui formação de nível superior, com bacharelado em Administração.   
        A Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas - FACITEC é uma instituição de ensino superior, Credenciada pela 
Portaria MEC 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, Seção 1, página 72. Mantida pelo Instituto de Ensino 
Superior Social e Tecnológico - IESST, com Estatuto Registrado sob nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, Microfilmado 
sob nº 381.744, do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e documentos e 
Pessoas Jurídicas, Avenida Central, Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0, com sede na QS 
05, Rua 312, Lotes 08/12 - Taguatinga - DF 72.130-050 - DF (061) 356-7072/ 356-5043 / 356-4982 / 356-8150, Distrito 
Federal, tem como finalidade precípua disseminar por todos os meios e modalidades, o ensino, a pesquisa e a extensão.  
          O primeiro Diretor-Geral da Instituição foi o Professor Ms. Abdon Soares de Miranda Júnior, Bacharel em Agronomia 
pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, em 1977; Bacharel em Direito pelo Instituto Paraibano de Ensino Superior - IPÊ 
- PB, em 1988 e Magister Scientiae em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa - MG, em 1977 e foi designado 
pela Portaria Nº 002, de 02 de julho de 2.001. O segundo diretor da instituição foi o Senhor Bráulio Pereira Lins, brasileiro, 
casado, graduado em Administração de empresas pela Universidade Paraíba de Educação, Licenciado em Controle de 
Qualidade e Organização de Norma pela Universidade Paraíba de Educação.  
        Desde o princípio a FACITEC oferece instalações modernas aos acadêmicos, como Biblioteca com acervo atualizado em 
todos os cursos; diversos laboratórios de uso específico dos cursos e laboratórios de Informática, todos conectados em 
redes. 
         A FACITEC atende os padrões exigíveis, tendo sido edificada em conformidade com as determinações do MEC, 
oferecendo conforto e comodidade aos nossos acadêmicos. Os investimentos são contínuos, visando atender à demanda 
crescente de acadêmicos. Os dirigentes da FACITEC vêm acompanhando mudanças e tendências que ocorrem nos mercados 
de trabalho dos egressos de seus cursos, procurando reformular os Currículos dos Cursos em funcionamento, respeitados as 
atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
        Já tendo consolidado vários cursos, define como meta fundamental, a transformação da FACITEC para Centro 
Universitário. No ano de 2013, no mês de abril,  o Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico – IESST, mantenedor da 
Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas – FACITEC em atenção a orientação do Conselho Superior e Administrativo, 
bem como em consonância ao clamor da comunidade acadêmica e dos atores técnico-administrativos, embasados pelos 
resultados apresentados pela auditoria da Empresa especializada em análise e viabilidade financeira de empresas – HOPER; 
decidem que o cenário socioeconômico do Brasil era propício para disponibilizar a IES para outra mantenedora. Assim, a 
FACITEC nesse ano foi adquirida pela Universidade Estácio de Sá – UNESA, que continua a investir na excelência acadêmica e 
no desenvolvimento da educação agregando valores à comunidade local e do entorno. Cumprindo com a sua missão de 
Educar para transformar.  
         O Centro Universitário Estácio de Brasília, está atualmente, localizado em uma região compreendida pelas seguintes 
cidades satélites: Taguatinga; Ceilândia; Samambaia; Recanto das Emas; Riacho Fundo I e II e Gama. Segundo dados da 
PDAD/2011 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios) da CODEPLAN (Coordenação de Desenvolvimento do Planalto) 
essa região possui uma população de: 992.839 habitantes, que corresponde a cerca de 35% da população do Distrito 
Federal, que segundo o IBGE em 2014 era de: 2,85 milhões de habitantes. Com relação aos rendimentos temos que: 75,5% 
da população da região abrangida pelo Centro Universitário Estácio Brasília, possui rendimentos que a classificam como 
classes A, B e C.   
        A renda domiciliar nessa larga região, de acordo com a PDAD/2015 variou entre R$ 2.747,59 no Recanto das Emas a R$ 
5.138,70 em Taguatinga; o perfil de renda dessa população garante significativo poder de consumo, que pode ser observado 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

pelo acesso a determinados serviços domiciliares, como a internet Banda larga. Nessa região, tomando a cidade satélite 
com os mais altos rendimentos que é Taguatinga, 70,6% dos domicílios com rendimentos A e B, possuíam internet e 39,4% 
dos domicílios nas classes D e E, também possuíam, na cidade satélite com menor rendimento – Recanto das Emas – a 
internet banda larga estava presente em 58,5% dos domicílios das classes A e B e 14,9% nas classes D e E. Essa região tem 
um percentual elevado de moradores com nível superior completo, variando de: 18,24% em 2013, em Taguatinga a 5,52% 
no Recanto das Emas.  
       A região apresenta um elevado número de matrículas no ensino médio da rede pública de ensino, com 41.941 
matrículas em 2013, em 40 escolas públicas, sendo 1 escola de formação profissional; esse número de escolas públicas 
representa 43,5% do total de escolas públicas do DF nessa modalidade de ensino, a cobertura de rede de ensino é tão 
ampla que o percentual de moradores alfabetizados é quase de 100%, variando de 98,53% em Taguatinga a 96,42% em 
Ceilândia.  
        O Centro Universitário Estácio de Brasília, para atender às suas funções precípuas, busca implementar a formação de 
um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da 
realidade. Nessa perspectiva, a política do Centro Universitário Estácio de Brasília para o ensino de Graduação está 
orientado para o enfrentamento de uma realidade marcada pela globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da ciência, de modo a 
assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e profissional, apreendido a partir de suas articulações com 
o contexto social. 

IDENTIFICAÇÃO DA MANTENEDORA 

Nome: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO – IESST 

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

DIRIGENTE PRINCIPAL DA MANTENEDORA 

Nome: Pedro Thompson Landeira de Oliveira 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.023-500 

Fone: (61) 3038-9713 Fax: (61) 30389706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 
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IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Nome: FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E TECNOLÓGICAS – ESTÁCIO/FACITEC  

CNPJ: 03.316.456/0001-53 

End.: CSG 09 LOTES 15/16 

Cidade: Taguatinga Sul UF: DF CEP: 72.035-509 

Fone: (061) 3038-9713 Fax: (61) 3038-9706 

E-mail: adriana.apio@estacio.br 

 

CORPO DIRIGENTE DA INSTITUIÇÃO MANTIDA 

Cargo REITOR 

Nome: ADRIANO LUÍS FONSECA 

e-mail: adriano.fonseca@estacio.br 

Currículo 
Resumido 

PROF. EDUCAÇÃO FÍSICA – FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE SANTA FÉ 
DO SUL – GOIANIA – 2005. Especialização em Gestão de Instituições de Ensino 
Superior – UNESA – Rio de Janeiro. Mestrado em Educação Física - UCB– 2010. 
Admitido na Estácio em 2006,Ocupou as seguintes funções na Estácio: Gerente 
Acadêmico na Faculdade Estácio de Sá de Goiania 2006 a 2011, Pro Reitor 
Acadêmico no Centro Universitário Estácio Radial – SP no período de 2011 a 
2012, .Reitor no Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo – SP no 
período de 2012 a 2014,  Transferido para o Centro Universitário Estácio de 
Brasilia em 2014 no exercio da função de Reitor. 

 

Cargo: Diretor Acadêmico 

Nome: ANDRE LUIZ MONSORES DE ASSUMPÇAO 

e-mail: andre.assumpcao@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Possui graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (1991) e mestrado em Educação Matemática pela Universidade Santa 
Úrsula (1995). Atualmente trabalha como Consultor Educacional e Pró-reitor 
de graduação do Centro Universitário Estácio de Brasília. Tendo experiência na 
área de Matemática e Pedagogia, tendo atuado principalmente nas seguintes 
áreas: cálculo, álgebra, estatística, geometria, educação matemática, gestão 
educacional e desenvolvimento de projetos educacionais. Na ESTÁCIO 
BRASÍLIA, também coordena o programa de nivelamento e formação 
complementar, que objetiva disponibilizar em ambiente virtual de 
aprendizagem - Plataforma Moodle, materiais didáticos para dar suporte aos 
alunos nas atividades de estudo e pesquisa desenvolvidas ao longo do curso de 
graduação. Além de ser autor de livros, também possuo grande experiência na 
área de gestão universitária. 
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Cargo: Diretor Unidade - FACITEC 

Nome: ADRIANA LINHARES ÁPIO 

e-mail: adriana.apio@estacio.br 

Currículo 

Resumido 
Pedagoga, especialização em Psicopedagogia, Gestão de Pessoas e Gestão de 
Projetos. Trabalha na área de Educação Superior há mais de 20 anos. 

 

        

Cargo: Diretor Financeiro - FACITEC 

Nome: Murilo de Souza Pereira 

e-mail: murilo.souza@estacio.br 

Currículo 

Resumido 

Economista – Universidade Federal de Viçosa – 2010. Mestrando em Economia 
– UCB. Admitido na Estácio em 2011, ocupou as seguintes funções: Trainee de 
Operações Financeiras 2011-2012, Gerente Adm/Fin Núcleo Barra da Tijuca 
2013-2014, Gerente Adm/Fin Núcleo Manaus 2014-2016 e Gerente Adm/Fin 
Núcleo Brasília 2016 até o momento. 

 

A tabela abaixo mostra a relação dos cursos de graduação em funcionamento na Centro Universitário Estácio de Brasilia, 

com suas respectivas vagas anuais, turnos e Portarias do MEC de autorização e reconhecimento. 

 

CURSOS AUTORIZAÇÃO  RECONHECIEMENTO Nº VAGAS AUTORIZADAS TURNO 
INÍCIO  

1ª TURMA 

ASG - MKT ADM-

1º/2007 not-

2º/2008 mat/not 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

Portaria nº 4375 de 

29/12/2004 DOU nº 

252 de 31/12/2004p. 

35 

300 anuais - Retificação DOU 

219 de 14/11/2007 p. 365 - 

150 anuais Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 p. 7 

Diurno e 

Noturno 
1º / 2001 

COS-JOR 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 677 de 

27/09/2006 DOU nº 

187 de 28/09/2006 p. 

31/33 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 

COS-PUP 

Portaria nº 2983 de 

18/12/2001 DOU nº 

242 de 20/12/2001 p. 

41 

Portaria nº 759 de 

13/10/2006 DOU nº 

198 de 16/10/2006 p. 

21 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2002 
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BSI Portaria nº 1044 de 

09/04/2002 DOU nº 

69 de 11/04/2002 p. 7 

Portaria nº 1134 de 

21/12/2006 DOU nº 

156 de 26/12/2009 p. 

156/157 

150 anuais - Aumento - 

Portaria nº 882 de 

17/10/2007 DOU nº 201 de 

18/10/2007 - 100 - 

Reconhecimento 

Noturno 2º / 2002 

DIR-1º/2004-mat 

-DOU nº 76 de 

22/04/2005 

Remanejameto-

Mat 

Portaria nº 129 de 

12/01/2004 DOU nº 

09 de 14/01/2004 p.1 

Portaria nº 653 de 

07/05/2009 DOU nº 86 

de 08/05/2009 p. 49 

160 anuais - Reconhecimento 
Diurno e 

Noturno 
1º / 2004 

NOS PED - 

2º/2006 

Portaria nº 2720 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria nº 1.168 de 

04/08/2009 DOU nº 

148 de 05/08/2009 p 

16 

200 anuais Portaria nº 506 de 

17/08/2006 DOU nº 159 de 

18/08/2006 p. 10 - 

transformação de NOS p/ PED  

Diurno e 

Noturno 
2º / 2004 

TUR 

Portaria nº 2719 de 

03/09/2004 DOU nº 

172 de 06/09/2004 p. 

12 

Portaria n° 1.138, de  

25/08/2010 – DOU nº 

164 de 26/08/2010. 

100 anuais - Autorização Noturno 1º / 2005 

TRED 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007. -DOU nº 

71 de 13/04/2007 p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2007-

not 

TSIN 

Portaria nº 283 de 

12/04/2007 - DOU nº 

71 de 13/04/2007 - p. 

17 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

MAT 

Portaria nº 888 de 

18/10/2007 DOU nº 

202 de 19/10/2007 

p.9 

  

200 anuais - Autorização - 

Retificação DOU nº 204 de 

23/10/2007 p. 14 

Diurno e 

Noturno 
1º/2008 

ENG 

Portaria nº 1107 de 

19/12/2008 DOU nº 

248 de 22/12/2008 

p.120 

  120 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2009-

NOT 

TGT 

Portaria nº 556 de 

13/11/2007 DOU nº 

219 de 14/11/2007 p. 

365 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

2º/2008-

not 

CIC  

Portaria nº 337 de 

23/04/2007 DOU nº 

78 de 24/04/2007 p. 

32 

  200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 

1º/2008-

not 

2º/2008 

mat-not 

ENF 
Resolução CONSUNI 

49/2014 de 
 200 anuais - Autorização 

Diurno e 

Noturno 
2015.1 
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08/09/2014 

FISIO 

Resolução CONSUNI 

48/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED.FÍSICA (B) 

Resolução CONSUNI 

47/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ED. FÍSICA (L) 

Resolução CONSUNI 

46/2014 de 

08/09/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG CIVIL 

Resolução CONSUNI 

16/2014 de 

09/07/2014 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2015.1 

ENG. ELETRICA 

Resolução CONSUNI 

12/2016 de 

13/09/2016 

 200 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2017.1 

GRH 

Portaria 174 de 

17/04/2013 DOU Nº 

75 de 19/04/2013 

 160 anuais - Autorização 
Diurno e 

Noturno 
2014.2 

FACITEC 

CREDENCIAMENTO 

Portaria nº 292 de 

15/02/2001 DOU nº 

35E de 19/02/2001 p. 

72 

AUTORIZAÇÃO DE 

MUDANÇA Portaria n° 

3459 - 05/10/2005  

REGIMENTO INTERNO 

UNIFICADO Portaria n° 146 de 

09/02/2007 

  

 

 

A FACITEC, a partir dos estudos feitos quanto à demanda e a sua inserção social na sua região de abrangência, prevê a 
expansão de novos cursos até 2015, conforme Plano de Metas Institucional. A escolha destes cursos, no período do PDI 
(2.011 a 2.015), visa a consolidar a área tecnológica, definida na missão da FACITEC e do futuro Centro Universitário.  Em 
2.006 a FACITEC, já estruturada envia ao MEC a solicitação de Credenciamento do Centro Universitário para IES previamente 
credenciada. 
 

CREDENCIAMENTO RECREDENCIAMENTO 
CREDENCIAMENTO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO 

Portaria nº 96 de 

30/01/2015 DOU nº 22 de 

02/02/2015 seção 1 
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DADOS GERAIS DO CURSO 
 

         Nessa perspectiva, o Curso Superior em Enfermagem busca favorecer a formação de profissionais com uma visão 
ampla e crítica da realidade nacional, local e regional. O currículo foi concebido como uma realidade dinâmica, flexível, 
propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 
construção de competências. Procura, no âmbito do ensino, implementar uma dinâmica curricular integradora, capaz de 
assegurar um processo de formação, onde as diferentes disciplinas estão integradas.  

     De acordo com as políticas institucionais, o Curso Superior de Enfermagem busca ainda acompanhar as transformações 
científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante a realização de constantes atualizações no currículo, 
viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas da moderna sociedade. O Curso Superior de Enfermagem do 
Centro Universitário Estácio de Brasília é ofertado para atender às demandas do setor de saúde local bem como as das 
regiões circunvizinhas. 

Do projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Enfermagem: 

         Ciente da sua importância para a sociedade local e imbuídos da responsabilidade de atender as demandas sociais da 
comunidade que anseia por profissionais da área de saúde que sejam competentes, hábeis  e reconhecidos no mundo do 
trabalho, capazes de transformar, positivamente, o meio em que vive, os atores do Centro Universitario Estácio de Brasilia 
decidem apresentar para a sociedade local o projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem. Proposta esta 
que vem atender as necessidades da nossa sociedade local, porém, com vistas e um olhar nos problemas sociais nacional. 

        O projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem foi estruturado a partir de uma pesquisa da realidade e 
análise das condições do curso, sendo observada também a característica local às necessidades sociais da população que 
vive na circuvizinhansa do Centro Universitário Estácio de Brasilia. Foi analisado numa perspectiva futura de sobrevida da 
população, os dados epidemiológicos e os estabelecimentos de saúde, outrossim, não nos faltou inspirações para analisar o 
mercado de trabalho local e nacional e a inserção do nosso aluno egresso ao mundo do trabalho.  

        Foram descritos e analisados, também, os aspectos institucionais referentes à qualificação docente, quanto à titulação 
e à adequação à proposta do curso, infraestrutura para seu funcionamento, regime acadêmico, fluxo de ingresso no curso, 
possibilidade de convênios, projetos especiais e grupos de pesquisa. 

 

CONTEXTO REGIONAL 

        A cidade satélite de Taguatinga foi fundada em 5 de junho de 1958, em terras que anteriormente pertenciam a fazenda 
Taguatinga. Foi escolhida para sediar o Centro Universitário Estácio de Brasília em virtude de apresentar um crescente 
desenvolvimento desde a criação do Distrito Federal.  
        Atualmente, o Centro Universitário Estácio de Brasília oferece à população dezesseis cursos de graduação: 
Administração, Comunicação Social, duas habilitações (Jornalismo e Publicidade e Propaganda); Direito; Bacharelado em 
Turismo; Licenciatura em Pedagogia e Matemática; Bacharelado em Sistemas de Informação, Ciências Contábeis, Tecnologia 
em redes de Computadores, Tecnologia em Sistemas para Internet, Tecnologia em Gestão de turismo, Engenharia de 
Produção, Tecnologia em Recursos Humanos, Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em 
Logística, além dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu: Direito Civil, Direito Militar, Docência do Ensino Superior, Educação 
de Surdos, Gestão de Pessoas, Matemática e Estatística, Produção audiovisual, Direito Público, Pedagogia empresarial, 
Assessoria de comunicação, engenharia de Software, Gestão de Projetos, Gestão e consultoria Técnica de Processos. 
        Também, oferece vinte e seis cursos de Extensão: Aprender a Estudar, Leitura e Produção de Texto, Libras Básico, Libras 
Intermediário, Contador de Histórias I, Alfabetização Digital, Contador de Histórias II, Marketing Pessoal, Marketing Político, 
Medicação e Arbitragem: Módulo I, Descobrindo Novas Regras Gramaticais, Estatística com uso de Excel, Informática Básica, 
Jogos matemáticos como técnicas de ensino, Gestão de Processos, Jornalismo cultural, Matemática Básica, Matemática 
Financeira, Pesquisa em Ação, Prática trabalhistas: Módulo I, Recursos: Módulo I, Segurança da Informação, Teorias e 
Prática na elaboração de seu Trabalho Acadêmico, Trabalhando as diferenças em sala de Aula, Concursos Públicos: Módulo: 
Direito Constitucional. 
         Esse breve histórico demonstra o crescimento do Centro Universitário Estácio de Brasília, não só nas atividades de 
ensino, mas também nas atividades de pesquisa e da extensão. Tal expansão foi muito além daquela projetada pela 
Instituição em seus documentos oficiais. O Centro Universitário Estácio de Brasília surge no cenário brasiliense buscando 
assegurar em sua atuação o compromisso social e político com o ensino de graduação, com evidente destaque para os 
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cursos das áreas da saúde, mas não descuidando das demais áreas em que atua. Neste sentido, os pressupostos que 
orientam a missão acadêmica do Centro Universitário Estácio de Brasília estão pautados no crescimento crítico do indivíduo 
dentro de princípios sociais, éticos, solidários e justos, aliando-se às políticas públicas de educação e de saúde e, 
efetivamente, adequando-se às realidades políticas, sociais e econômicas da região centro oeste. 
        O Centro Universitário Estácio de Brasília é uma Instituição de Ensino Superior Privada, credenciada pelo MEC por meio 
da portaria Nº 292, de 15.02.2001 - DOU Nº 35-E, de 19.02.2001, seção 1, mantida pelo Instituto de Ensino Superior Social e 
Tecnológico - IESST, com estatuto registrado sob o nº PJ 1.370, do Livro ALE, em 23.11.2001, microfilmado sob o nº 381.744, 
do Cartório do Núcleo Bandeirante do 1º Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas 
Jurídicas, Av. Central, Área Especial 12, Bloco K, N. Bandeirante - DF, CNPJ nº 03.316.456/0001-53, tem como finalidade 
precípua disseminar por todos os meios e modalidades o ensino, a pesquisa e a extensão. 
Diante do exposto justificamos que a proposta da inserção do Curso de Enfermagem seja importante, na medida em que é 
voltado principalmente para a promoção de saúde do indivíduo como um todo e que, portanto, visa atender os três níveis 
de atenção à saúde, ou seja, prevenção, promoção e reabilitação. Ao mesmo tempo, o avanço do conhecimento em saúde 
coloca para a instituição o desafio de, concomitantemente ao compromisso com a produção do conhecimento biomédico e 
clínico de uma forma geral, incorporar como objeto de ensino, pesquisa e extensão outras áreas imprescindíveis para o 
aprofundamento da reflexão sobre saúde.  
 

APRESENTAÇÃO DO CURSO 

         O Projeto Pedagógico deve ser concebido como um conjunto de elementos organizados para o processo formativo, 
balizador do fazer universitário, consoante com a missão institucional e seus princípios, respeitando os referenciais 
epistemológicos, educacionais e técnicos de cada área de conhecimento. Visa definir as diretrizes do curso que servem de 
subsídio na orientação para a elaboração do currículo, de maneira a resultar em um conjunto de ações harmônicas entre si 
e direcionadas ao alcance dos objetivos do curso.  
        Deve ser democrático, ou seja, resultante de acordo coletivo entre os atores sociais envolvidos em seu 
desenvolvimento: coordenadores, professores, alunos e sociedade, conferindo-lhe assim, uma dimensão política, concebido 
a partir de conceitos de interdisciplinaridade e de participação, conforme diz Veiga (2000, p. 215) estes ampliam 
significativamente a responsabilidade das instituições de ensino superior para a constituição de identidades profissionais 
cidadãs.  
        O projeto pedagógico deve trazer uma organização curricular, na qual as ações educacionais estejam voltadas para a 
formação de um profissional que tenha incorporada sua cidadania e que participe ativamente na construção de seu 
aprendizado, tornando-se sujeito deste, estando preparado para responder e atender às demandas oriundas da sociedade 
contemporânea.  
         Nesta perspectiva, deve ser elaborado a partir do que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), dos 
conceitos gerais que delineiam e permeiam o campo de cada atividade profissional, estar ancorado no Projeto Pedagógico 
Institucional, em prol da formação do profissional qualificado, e constituir-se no referencial do perfil de cada curso e do 
profissional que se pretende formar. Neste, deve estar clara a concepção da organização curricular, bem como a 
aproximação dos objetivos/conteúdos com o contexto de inserção local/regional/nacional, assegurando desta forma, a 
relação do curso com a comunidade.  
       Não se pode perder de vista, que o Projeto Pedagógico é dinâmico, e como tal, encontra-se em um contínuo movimento 
de construção, avaliação e revisão, sempre vislumbrando sua identidade acadêmica e o aperfeiçoamento e atualização, de 
modo a manter-se conectado com a contemporaneidade da profissão.  
 
MISSÃO DO CURSO: GERAL 

Formar Enfermeiros qualificados para atuar em todos os níveis de complexidade da assistência ao ser humano em sua 
integralidade, no contexto do Sistema Único de Saúde e do sistema de saúde complementar, numa perspectiva crítico-
reflexiva-criativa, compromissados com a qualidade de vida da população, bem como com sua qualificação permanente e 
com o desenvolvimento da profissão. 
 
PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS: GERAL 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da Estácio de Sá e pode ser expressa nos pressupostos 
filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica. O ser humano, visto como 
sujeito da educação encontra-se inserido num contexto sócio-econômico-cultural-político e histórico. Tem então, uma 
dimensão ativa, criadora e renovadora; na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. Entende-



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

se que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende que seu papel é trabalhar o conhecimento na 
perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a serviço da sociedade. Dessa forma, a Instituição de Ensino 
Superior (IES), compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura 
e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.  
Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um processo ativo e integral do sujeito 
na construção do conhecimento, no qual se destaca a influência da cultura e das relações sociais, a IES considera o aluno 
como sujeito de seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o processo de 
construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e 
com a contextualização dos saberes. 
Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos cursos, os eixos estruturais: aprender a 
aprender, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser, encaminhados pela Unesco.  
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o que implica na adoção 
de métodos de ensino que envolva práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma 
abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. Privilegia-se ainda a 
adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os conteúdos de ensino e que considerem a experiência 
concreta do estudante como ponto de partida do trabalho pedagógico.  
Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da 
responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades 
da comunidade regional e local. O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do 
conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é concebido como um 
processo de investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita à transmissão de conteúdos, como uma 
prática voltada para a construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um 
determinado campo do conhecimento. O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades 
cognitivas dos alunos e sua preparação para a vida social e profissional. 
Ensinar é um processo intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e habilidades dos 
alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor com a do aluno.  A atuação do professor é vista 
como inseparável das condições sociais, culturais e emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade 
dos alunos. O ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a aprendizagem de 
alunos determinados, com características socioculturais específicas. A política da IES para o ensino de Graduação está 
orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela 
expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação 
generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do cotidiano.  
Nessa perspectiva, os cursos de Graduação, orientados pelos seus projetos pedagógicos, em consonância com o Projeto 
Pedagógico Institucional da nossa IES e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, pretendem favorecer a formação de 
profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional.  
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão encontram-se articulados, integrando as três vertentes que compõem o 
conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade.  
A formação do enfermeiro pelo Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio de Sá defende o entendimento de 
concepções que balizam o processo de formação e que estão em consonância com os pressupostos previstos são:  
 
Enfermagem/Homem/Sociedade 
Prática social historicamente determinada, inserida no processo de produção em saúde, que envolve um processo de 
trabalho que se desdobra em quatro campos de atuação: assistência, gerenciamento, ensino e investigação. A ação do 
enfermeiro pode ser considerada como uma prática organizada para a assistência e administração de cuidados planejados 
para a manutenção da vida e reabilitação do indivíduo doente. Os fundamentos filosóficos dessa prática estão alicerçados 
em visões acerca do homem, entendido como um possuidor da capacidade de pensar, que lhe permite refletir sobre a 
realidade e transformá-la, e da sociedade, vista como uma realidade contraditória, marcada pela complexidade e pela 
exclusão social. 
 
Saúde/doença 
Conceito atualizado frente às mudanças na conjuntura socioeconômicas da época. Adotamos, na atualidade, o conceito da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), no qual saúde é resultante das situações de alimentação, educação, renda, 
transporte, lazer, habitação, meio ambiente, dentre outras condições, socioeconômicas e culturais, o que se denomina 
conceito ampliado de saúde. 
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Educação 
Produção, incorporação, reelaboração e aplicação de conhecimentos e tecnologias, através de um processo 
multidimensional de confronto de perspectivas e prioridades, efetivado na relação dialógica e participativa entre os 
diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociado entre as partes envolvidas no ensino e aprendizagem, promovendo 
cooperação, solidariedade, troca, superação da realidade almejada, possível ou utópica. (SAUPE, 1998). 
 
Ensino/aprendizagem 
Envolve a criação de oportunidades de conhecimento nas áreas afetiva, cognitiva e psicomotora, que sejam voltadas para a 
realidade e que considerem as experiências prévias do estudante, e a promoção de condições para aprender a aprender e 
saber pensar, tornando-se crítico e valorizando o ensino como um processo contínuo, reflexivo, de sucessivas aproximações 
do conteúdo direcionado do menos para o mais complexo e conduzido a partir de situações concretas para as abstratas. As 
condições necessárias para que esse processo ocorra são motivação e participação no processo, e que os conteúdos sejam 
articulados entre si e com o contexto. 
 
Aluno 
Construtor do seu conhecimento a partir da reflexão e indagação de sua prática. Sua participação no processo de formação 
dar-se-á de modo ativo, criativo, crítico, num exercício contínuo em que seja capaz de realizar análise, interpretação e 
síntese do objeto a ser aprendido, tendo também o compromisso com a sua formação.  
O estudante deverá conhecer o que sabe, como sabe, porque sabe e transmitir o que sabe a terceiros. 
 
Professor 
É orientador, condutor do processo, provocador de dúvida, autoridade competente, sendo de fato responsável pelas tarefas 
de ensino, explicação de matéria, orientação das atividades, realização de exercícios, controle e verificação da 
aprendizagem. O professor deverá compreender o estudante como pessoa concreta, objetiva, que determina e é 
determinado pela sociedade em que vive.  
Deve conhecer e considerar o conhecimento prévio dos problemas pelos estudantes, tendo como ponto de partida o que o 
estudante conhece sobre o conteúdo que se pretende ensinar. Deve ainda orientar o método de busca dessas respostas e 
ser o orientador na elaboração da síntese dos conteúdos construídos pelos estudantes.  
Desse modo, os pressupostos e princípios pedagógicos que norteiam o processo ensino-aprendizagem do Curso de 
Graduação em Enfermagem da IES estão orientados para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar 
oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 
cultural, oferecendo uma formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano. Nessa perspectiva, o curso de Enfermagem, orientado pelo seu projeto pedagógico, em 
consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da nossa IES e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, defende a 
formação de enfermeiros com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional.  
Este curso atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes das 
novas estruturas de trabalho em um entorno que se encontra em constante movimento.  
Além disso, agrega um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se insere a inovação das práticas pedagógicas, 
redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente, visto que todos: professores e alunos ensinam e 
aprendem em uma construção coletiva. As disciplinas na modalidade à distância (EAD), vai ao encontro de uma necessidade 
atual de facilitação de acesso ao ensino superior de qualidade, de forma flexível e abrangente, respeitando as diversidades 
regionais, a realidade do aluno, as características e peculiaridades da profissão, no que diz respeito à presença junto à 
clientela assistida. 
 

OBJETIVOS GERAIS 

1.   Formar profissionais de enfermagem com competências e habilidades técnico-científicas e ético-político-sociais-
educativas, de investigação científica, de comunicação, administração e gerência, capazes de exercer observação, análise e 
síntese para desempenho de sua profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, capazes de se apropriar e recriar o 
conhecimento, comprometidos com a integralidade, equidade e universalidade do atendimento com vistas ao atendimento 
do Sistema Único de Saúde, da saúde complementar e da realidade social; 

2.   Formar profissionais comprometidos  com sua qualificação permanente e com o desenvolvimento da profissão; 

3.  Instrumentalizar o discente para adquirir condições de avaliar e tomar decisões profissionais adequadas, capaz de 
diferentes formas de interação relacional com outros profissionais de saúde e com o público em geral; 
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4- Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e profissionalmente, sob os princípios éticos e na 
perspectiva da inclusão, com as responsabilidades que norteiam a intervenção do Enfermeiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1-    Estudar a evolução histórica do cuidado e a inserção da Enfermagem quanto às suas origens e o seu desenvolvimento 
como profissão, caracterizando as influências profissionais em determinados momentos históricos, o seu desenvolvimento e 
suas tradições; 

2-    Atuar na assistência de enfermagem frente aos aspectos da promoção, prevenção e recuperação da saúde no modelo 
de saúde da família, discutindo o modelo de saúde da família, refletindo sobre seus aspectos pedagógicos de organização do 
serviço de saúde e do trabalho; 

3-    Desenvolver atitudes e habilidades para realizar os procedimentos básicos de enfermagem, a partir das necessidades 
afetadas do cliente, aplicando conhecimento teórico sobre os instrumentos básicos de enfermagem que alicerçam a prática 
e fundamentam o exercício da profissão, aplicando a prática de enfermagem e a metodologia da assistência, considerando o 
cliente de forma holística e o cuidado a ser prestado; 

4-    Identificar a saúde ambiental e a epidemiologia como fundamentação das ações em saúde, utilizando os indicadores de 
saúde para descrever o perfil epidemiológico de uma população e aplicar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental; 

5-    Conhecer a Legislação que regulamenta o Exercício da Profissão, bem como o seu Código de Ética de Enfermagem; 

6-    Atuar nos Programas de Saúde para atenção básica proposta pelo Ministério de Saúde, orientando e educando para a 
saúde visando à independência do cliente e da família;  

7-    Atuar na assistência sistematizada ao cliente nos cenários: ambulatorial, hospitalar e na promoção da saúde, de modo a 
reconhecer os determinantes do processo saúde-doença da sociedade brasileira;  

8-    Desenvolver pesquisa na área clínica, vinculando as atividades de ensino e pesquisa de forma que possa desenvolver 
uma postura investigativa/reflexiva frente à atividade educativa;  

9-    Utilizar as contribuições teóricas da didática como disciplina pedagógica que se ocupa dos processos de ensinar e 
aprender em contextos intencionais de educação, reconhecendo as teorias educacionais frente à situação política e social 
do momento e suas aplicações; 

10-  Discutir e compreender o projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá; 

11-  Desenvolver visão crítica e postura humanizada em relação à Saúde da Mulher, Criança, Adulto e Idoso promovendo o 
conhecimento e atitudes para uma prática compromissada com a política de saúde e modelo assistencial nas diversas fases 
do universo feminino, assim como os programas de assistência desenvolvidos pelo Ministério as Saúde (Saúde da Mulher, 
Gestação, Parto e Puerpério); 

12-  Apresentar as grandes correntes do pensamento filosófico e científico, seus principais autores, os métodos para 
formulação de teorias e os antagonismos entre tais métodos. A História da Filosofia será utilizada como referência e apoio 
para analisar o desenvolvimento do pensamento científico e suas contradições, de modo a proporcionar ao aluno uma visão 
crítica deste processo. 
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PERFIL DO EGRESSO 

Além de atender o perfil comum (descrito na Resolução CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001 e DCNs para os cursos 
de Enfermagem), o curso de Bacharelado de Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília empenha-se em 
entregar para o mercado um profissional com conhecimento sólido, que lhe permite associar a teoria com a prática. 

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de 
Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual e 
pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir 
sobre os problemas/situações de saúde-doença mais 
prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase 
na sua região de atuação, identificando as dimensões 
biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a 
atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso 
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser 
humano.  

Com base nas DCN, o  enfermeiro oriundo do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio de Sá, é de formação 
generalista, humanista, criativa, crítica e reflexiva, voltada para o desenvolvimento de competências e habilidades que 
possibilitem sua qualificação para o exercício da Enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e investigar 
cientificamente, pautado em princípios éticos, conhecimentos específicos e interdisciplinares, com conhecimento para 
intervir, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, nas ações de promoção, proteção e 
recuperação e manutenção da saúde, ou seja, atendimento integral à clientela. Busca-se formar um profissional com 
consciência de seu papel social, capaz de visualizar criticamente a comunidade onde estiver inserido e de intervir sobre os 
problemas e situações de saúde/doença mais prevalentes no perfil epidemiológico, desenvolvendo ações que busquem 
satisfazer as necessidades de saúde da população e contribuir para a transformação da realidade social. Assim sendo, a 
demanda dos serviços de saúde, as condições de vida da comunidade, o perfil epidemiológico da população, o papel e a 
inserção do profissional Enfermeiro, se constituem em subsídios para a formação do profissional de enfermagem. 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES:  GERAL 

De acordo com as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1.133/2001, o Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio 
de Sá, propõe que o aluno ao concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências e habilidades: 

 Refletir criticamente sobre a prática da Enfermagem, considerando o contexto ético, político, econômico e social 
que a influencia, valorizando o ser humano em sua  integralidade e o exercício da cidadania; 

 Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 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; 

 Diagnosticar e solucionar problemas de saúde, saber se comunicar e tomar decisões, intervindo no processo de 
trabalho e na assistência de enfermagem; 

 Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de 
promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 
comunidades; 

 Prestar assistência de Enfermagem ao indivíduo, à família e à coletividade, tendo como base os princípios e 
diretrizes do SUS e a metodologia da assistência de enfermagem. 
 
Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e determinantes 

 Atuar como agente multiplicador de conhecimentos, reconhecendo seu espaço e sua função de educador; 
 Desenvolver continuamente a capacidade de trabalhar em equipe multiprofissional; 
 Atuar com competência na administração e no gerenciamento de serviços de saúde, além dos diferentes cenários 

da prática profissional, considerando os pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 
 Ser responsável pela qualidade da assistência de Enfermagem quando no exercício das seguintes atividades: 

coordenação técnica e científica da equipe, elo articulador do processo de trabalho em Enfermagem com os demais 
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profissionais de saúde e administração institucional da assistência prestada; 
 Utilizar o conhecimento científico no cotidiano da sua vida profissional e usar adequadamente novas tecnologias, 

tanto de informação e comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 
 Atualizar permanentemente o seu conhecimento científico para o aperfeiçoamento em sua formação profissional e 

em sua prática cotidiana; 
 Exercitar continuamente a comunicação como um instrumento básico para a profissão. 

METODOLOGIA 

Metodologia e técnicas didático-pedagógicas  

As metodologias e técnicas didático-pedagógicas são fundamentais, pois, para além de favorecer o processo ensino-
aprendizagem, materializam o alcance dos objetivos e perfil do egresso pretendidos no presente PPC. Na direção da 
formação de profissionais generalistas, éticos, humanistas, autônomos, empreendedores, críticos e reflexivos, a 
metodologia de ensino-aprendizagem abraça, especialmente, as seguintes estratégias didáticas: aulas expositivas 
dialogadas; aulas práticas dirigidas e interativas; seminários de leitura, interpretação e discussão de textos e artigos 
científicos; estudos de caso; estudos dirigidos; apresentação de filmes (vídeos) com debate; seminários de discussão; 
atividades estruturadas (prática como componente curricular - PCC); EAD e; atividades de nivelamento. Este universo tem 
por objetivo a discussão do seu referencial teórico específico, a interrelação Ser Humano-Movimento Humano, sob uma 
perspectiva crítica-reflexiva, sob a matriz de vivência teoria/prática/teoria. As aulas expositivas dialogadas têm como 
principal finalidade a apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, estimulando a participação e envolvimento 
do acadêmico de forma ativa na aquisição e construção do conhecimento. Essa estratégia permite a troca, a interação 
constante entre professores e alunos. As aulas práticas são desenvolvidas visando à experimentação e vivência prática nas 
modalidades e conteúdos específicos da Enfermagem, proporcionando o repensar, que, junto às vivências profissionais, 
reorganizam as teorias e proporcionam a construção/consolidação de (novos) conhecimentos, habilidades e atitudes. A 
leitura, produção e interpretação de textos, associada aos seminários de debate, e estudos de caso, permitem ao acadêmico 
a interação e o enfrentamento a posições, concepções e escolhas diferenciadas às suas, exigindo capacidade de análise, 
comunicação e fundamentação dos argumentos defendidos. Os estudos dirigidos, as atividades estruturadas (PCC) e as 
disciplinas desenvolvidas em EAD, impulsionam o acadêmico na direção do auto aprendizado, da autonomia na aquisição e 
construção de conhecimentos. Essas estratégias sinalizam aos estudantes a necessidade de adoção de uma postura de 
busca e desenvolvimento contínuo em direção ao conhecimento e, consequentemente, ao processo de educação 
continuada. A metodologia de ensino do Curso de Enfermagem Estácio, visa o atendimento aos objetivos do curso e 
formação do perfil do egresso. Visando a inovação e aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, as seguintes 
estratégias de ensino são adotadas:  

 Aula expositiva dialogada;  
 Seminário;  
 Debate;  
 Estudo de texto;  
 Ensino com pesquisa;  
 Trabalho individual e em grupo;  
 Visita técnica;  
 Aula prática simulada;  
 Aula prática de atendimento à comunidade;  
 Estudo de caso. 

Conforme destaca Anastasiou & Alves, as estratégias visam à consecução de objetivos [...]. Assim, torna-se necessário 
destacar que as estratégias de ensino serão eleitas de acordo com a proposta de cada disciplina. A aula expositiva dialogada 
tem como principal finalidade a exposição do conteúdo programático em consonância com a participação do acadêmico. 
Esta estratégia permite a troca entre professores e alunos de maneira direta. O seminário, o debate e o estudo de texto são 
consideradas estratégias capazes de permitir ao acadêmico a elaboração de sínteses a partir da discussão das ideias dos 
autores estudados. O ensino com pesquisa é uma estratégia que possibilita ao acadêmico o desenvolvimento do 
pensamento crítico e tem como característica a solução de problemas, produção de conhecimento e aproximação da 
realidade. Os trabalhos, individuais e em grupo, também são considerados formas de consolidar o conhecimento através do 
estudo exaustivo de temas específicos. Em se tratando do trabalho realizado em grupo, fica evidente a relevância desta 
estratégia no que se refere ao desenvolvimento das habilidades de relacionamento entre a equipe. A visita técnica é uma 
ferramenta imprescindível na formação do acadêmico, uma vez que propicia um contato prévio com a profissão de forma 
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significativa e próxima da realidade. Quanto às aulas práticas, estas são oferecidas em laboratórios com simuladores e 
através de atendimento à comunidade, realizadas em seres humanos, de forma voluntária. Em contrapartida, as atividades 
de atendimento à comunidade têm como objetivos principais, o estabelecimento de relações coma clientela, a execução 
das técnicas/procedimentos, apreendidos na IES. Tais estratégias de ensino refletem a articulação da teoria com a prática 
desenvolvida ao longo do curso. O estudo de caso pressupõe uma análise detalhada e exaustiva de uma determinada 
situação, a partir do aprofundamento do conhecimento. Por estar em confronto com a realidade e ter uma relação direta 
com a práxis profissional, esta estratégia deve ser utilizada com frequência durante as atividades práticas de atendimento à 
comunidade. A realização constante de avaliações internas e externas contribui para a melhoria e conservação da qualidade 
de ensino, da atualização das metodologias e de seus recursos de apoio. 

MATERIAL DIDÁTICO 

O Centro Universitário Estácio de Brasília disponibiliza desde o primeiro semestre o material impresso/digital padronizado, 
que são cadernos com parte de livros do referencial bibliográfico de cada disciplina e livros. 
 

CONCEPÇÃO CURRICULAR 

A Matriz Curricular articula a integração dos conhecimentos, competências e habilidades, permitindo o exercício profissional 
e a sua inserção flexível no mundo do trabalho, ampliando significativamente a fundamentação teórico-prática numa 
perspectiva interdisciplinar. Os conteúdos curriculares trabalhados na matriz curricular são atualizados e coerentes com os 
objetivos do curso e com o perfil do egresso, contando com excelente dimensionamento da carga horária para o seu 
desenvolvimento, e são complementados por atividades extraclasse, definidas e articuladas com o processo de formação. 

Por isso, a matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Estácio de Brasília, foi 
elaborada coletivamente pelos docentes componentes do Núcleo Docente estruturante-NDE, liderados pela Coordenação 
do Curso. 

A matriz curricular está organizada em quatro áreas: 

 Bases Biológicas, Sociais e Humanas na Saúde    
 Fundamentos de Enfermagem     
 Assistência de Enfermagem e  
 Administração e Ensino de Enfermagem. 

A primeira área objetiva oferecer as bases científicas necessárias à construção dos conhecimentos da área de enfermagem, 
enquanto a segunda tem como meta apresentar conceitos e conhecimentos metodológicos, técnico-científicos da 
enfermagem, fundamentais para o exercício profissional. A terceira área procura fornecer aos alunos subsídios teórico-
práticos para o exercício profissional. A quarta área é responsável por abordar questões relativas ao planejamento, à 
organização do serviço de Enfermagem e à administração da assistência integral de Enfermagem em  unidades  de  saúde  e 
na comunidade, além do ensino de enfermagem. A integralização curricular  acontece em 10 períodos no curso, nos turnos 
manhã, tarde e noite. Respeita o disposto no Despacho do Sr. Ministro de Educação, Sr. Fernando Haddad, publicado no 
DOU n 47 de 11.03.2009, que homologou o Parecer n. 213/2008 do CNE, onde estabeleceu a carga horária mínima de 4.000 
horas  para o Curso de Enfermagem, bem como a integralização mínima de 10 períodos. Além disso, a estrutura curricular 
do Curso de Enfermagem da Estácio de Sá, está baseada nas áreas de conhecimento gerais e específicos propostas pela 
Resolução CNE/CES nº 2, de 19 de fevereiro de 2002 (Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, 
2002), e encontra-se em anexo. Considerando que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394 de 
20.12.96) estabelece para o ano letivo um mínimo de 200 dias de trabalho acadêmico efetivo no seu artigo 47,  o Projeto 
Pedagógico do Curso de Enfermagem prevê funcionamento nos turnos: Diurno, vespertino e noturno, em 10 semestres 
letivos. O curso foi desenvolvido de forma teórico-conceitual, teórico-prática e em estágios supervisionados, perfazendo 
uma carga horária total de 4.304 horas, sendo 882 horas de Estágio Supervisionado. As atividades prático-conceituais e 
teórico-práticas são desenvolvidas nas dependências da Estácio de Sá, nos laboratórios multiprofissionais, no Complexo de 
Semiologia e Semiotécnica, nos Consultórios de Enfermagem, na CME ( Central de Material e esterilização) e em Unidades 
de saúde. Nas atividades de ensino clínico e estágio o aluno está envolvido em várias áreas de atuação do enfermeiro no 
Sistema de Saúde, em Unidades de saúde, abrangendo as ações de prevenção, proteção, recuperação e promoção da saúde. 
Atividades estas que oportunizam a aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes pelo aluno e que 
promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. O currículo, 
desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 
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integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da construção de 
competências. A organização do currículo obedece aos princípios de: 

a) flexibilização, b) interdisciplinaridade e c)  ação-reflexão-ação e d) contextualização.  

a) A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão 
crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação profissional, oferecendo 
condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes formativas em outras áreas profissionais. A flexibilização do 
currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes 
formas de organização do saber ao longo do período de formação. Ao invés de uma grade curricular rígida, o Curso de 
Enfermagem oferece ao aluno a possibilidade de contemplar, além de uma formação em área específica do saber, uma 
formação complementar em outra. Assim, o aluno pode ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento com 
base estrita no seu interesse individual. Nessa concepção, o aluno poderá obter créditos em disciplinas eletivas livres 
oferecidas por qualquer outro curso oferecido. Acreditamos que na reestruturação curricular, a flexibilização curricular é 
uma possibilidade de desamarrar a estrutura rígida da condução do curso, de favorecer ao aluno a opção de imprimir ritmo 
e direção de seu curso, bem como de se utilizar, mais e melhor, os mecanismos que a IES já oferece em termos de escolha 
de atividades acadêmicas na estruturação dos currículos. Desta forma pretendemos desenvolver um currículo que funcione 
como um fluxo articulado de aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base, a flexibilidade, a 
diversidade e o dinamismo. Flexibilização curricular tem como premissa a possibilidade de contemplar, além de uma 
formação em área específica do sabe, uma formação complementar em outro. A flexibilização deve ser entendida como 
sendo a possibilidade de organização do saber ao longo de semestre e anos. Essa flexibilização é assegurada pela oferta de 
um conjunto de atividades acadêmicas estruturadas, articuladas à formação do aluno, planejadas pela Coordenação de 
Curso e pelo Professor Orientador de Atividades Estruturadas. Este professor cria as condições para a realização de 
atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta 
duração, cursos online, dentre outras. Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a 
ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam uma melhor compreensão das 
relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração 
universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação profissional e no 
contexto local. 

b) Considera-se a interdisciplinaridade como uma proposta de trabalho, com a consciência de que a interdisciplinaridade é 
um objetivo nunca completamente alcançado, e que por isso mesmo deve ser permanentemente buscado. Sua 
perfectibilidade é realizada na prática à medida que são feitas experiências reais de trabalho em equipe, exercitando-se 
suas possibilidades, problemas e limitações, sendo uma condição necessária para a pesquisa e a criação de modelos mais 
explicativos da realidade que é complexa e difícil de abranger. A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários 
campos do conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca 
as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 
interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, 
permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir 
os desvios causados pela fragmentação disciplinar, resultante da compartimentalização que marca a produção científica de 
caráter positivista. A integração entre as disciplinas do currículo cria condições para a pesquisa e para a criação de modelos 
explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos 
diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. A interdisciplinaridade, dessa forma, 
permite integrar o saber, propiciando a compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 
consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o 
pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a 
incerteza. A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma comunicação reduzida entre 
as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando 
a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as 
disciplinas. As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as definições, 
os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em torno de unidades mais globais, que 
agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para 
enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e solucionar novas 
questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em 
outros contextos e contribui para ampliar a motivação para aprender. Uma medida institucional voltada para a 
reorganização das matrizes curriculares diz respeito à realização da integração de disciplinas de diferentes cursos. Essa 
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integração foi concebida tomando como ponto de partida a ideia de que a graduação não deve se restringir à perspectiva de 
uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação intelectual suficientemente ampla e abstrata para 
permitir a construção contínua e eficiente de conhecimentos específicos. Essa integração tem como objetivos: oportunizar 
aos alunos uma visão abrangente de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; estimular uma 
prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a 
oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o 
seu campo de atuação profissional. A proposta de integração de disciplinas com os cursos da área da saúde, tais como: 
Fisioterapia, Educação Física, Farmácia, Nutrição, Serviço Social, Psicologia e Ciências Biológicas, além de também integrar 
disciplinas com as outras áreas do saber, favorece a definição das matrizes curriculares que integram saberes, favorecendo 
a visão diversificada para o docente. As disciplinas envolvidas são: Fundamentos sócio antropológicos; Metodologia 
Científica; Genética; Anatomia Sistêmica; Anatomia clínica; Biologia celular; Histologia e Embriologia; Fisiologia Humana;  
Bioquímica;  Fundamentos de estatística; Imunologia Básica; Fundamentos de Epidemiologia; Biofísica; Psicologia na saúde e 
Organização e políticas de saúde. 

c) Ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem, que se concretiza através da realização 
das atividades estruturadas pelos alunos. Essas atividades se constituem em componente curricular obrigatório, vinculado 
ás disciplinas da matriz curricular do Curso. Os professores das disciplinas que oferecem  atividades estruturadas devem 
estimular e incentivar seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a 
reflexão sobre a ação) é que determina a construção do saber, que pode ser considerada uma consequência das reflexões 
intencionais efetuadas. A realização destas atividades deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a discussão e o interesse 
pela busca de novas ideias e conceitos. As atividades devem possibilitar aos alunos a observação e a reflexão sobre a 
aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes contextos da realidade.  

d) A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do ambiente 
socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos alunos e com o contexto 
social. Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-aprendizagem à realidade local e regional, 
articulando as diferentes ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. Busca-se ainda 
desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida 
aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas 
curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando 
respeitar sua personalidade e sua identidade. O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma 
abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e reprodução do saber. A 
contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, 
favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida 
pessoal, social e cultural dos alunos. Em obediência ao princípio da contextualização curricular, a Estácio de Sá optou 
também pela ampliação das ações educativas a distância, compreendendo a educação a distância (EAD) como uma 
modalidade educativa que permite eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, 
garantindo uma maior adaptação às características psicopedagogias dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais 
significativa. A introdução da Educação à Distância é regulamentada pela Portaria 4059, de 10/12/2004. Esta portaria do 
MEC regulamenta a oferta de educação a distância permitindo que até 20% da carga horária total dos cursos seja realizada à 
distância. A Educação a Distância na Estácio é uma área estratégica e está integrada à missão institucional contribuindo para 
manter a Estácio de Sá como uma instituição de ensino moderna, em sintonia com os interesses do seu alunado e da 
sociedade em geral, assim como com as tendências do mercado e com o estado-da-arte nas modalidades e metodologias de 
ensino. O Campus Virtual é o espaço para Educação a Distância na Estácio e se utiliza de metodologia de design didático que 
está calcada nas características inerentes desta modalidade de ensino-aprendizagem: rompimento dos paradigmas de 
tempo e espaço, aprendizagem com autonomia, atendimento ao ritmo próprio e às necessidades individuais do estudante, 
autoadministração do tempo, utilização de recursos tecnológicos e apoio de diferentes mídias, comunicação multidirecional 
e trabalho cooperativo. O ambiente de aprendizagem das Disciplinas On-Line no Campus Virtual está alicerçado no tripé 
cooperação, informação e comunicação, contém informações em forma de texto, áudio e vídeo, interação com o material, 
com o professor e com os colegas de turma, assim como atividades diversas que favorecem o processo de ensino-
aprendizagem, o aprofundamento do conteúdo, a reflexão, a avaliação sob diversos pontos de vista, a aplicação de 
conceitos e a construção e reconstrução do conhecimento. As disciplinas on-line no Curso de Enfermagem são: 
Genética, Língua portuguesa, História da Enfermagem, Imunologia Básica, Fundamentos de Estatística, Fundamentos de 
Epidemiologia, Metodologia Científica, Fundamentos Socioantropologicos, Ética Legislação e Exercício Profissional em 
Enfermagem, Biofísica, Nutrição, Enfermagem em saúde Ambiental; Psicologia na Saúde, Saúde do trabalhador, Organização 
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e Políticas de Saúde, Administração e Gerência em Enfermagem, Educação em enfermagem e as duas disciplinas eletivas. As 
unidades das disciplinas online são compostas por textos, exercícios, imagens, artigos, vídeos, áudios e links, disponíveis na 
área de estudo e na Biblioteca da Disciplina e do contato permanente com o professor via computadores. As disciplinas 
apresentam os seguintes canais de interatividades: fóruns de discussão, comunidades virtuais, central de mensagens, 
portfólio, anotações, enquetes e gincanas. São realizadas atividades individuais e atividades em grupo; exercícios de 
autocorreção e exercícios a serem enviados para o professor on-line. Os critérios de avaliação do aluno on-line respeitam as 
normas de avaliação da Estácio de Sá, porém é preciso considerar que no ambiente virtual de aprendizagem, os alunos 
adquirem conhecimento e novas habilidades sociais, incluindo a habilidade de comunicar e colaborar com colegas 
fisicamente dispersos, por meio de projetos colaborativos e interatividade entre grupos de alunos em locais diferentes e 
essas habilidades precisam ser consideradas nos critérios de avaliação. Assim, é considerada além das avaliações formativas 
on-line com a análise da participação dos alunos nas diversas interfaces disponíveis e  as notas das verificações presenciais. 
Considerando o processo de avaliação como uma forma de aprimoramento de qualidade e excelência, todos os atores da 
disciplina on-line são avaliados. Os dados apurados servem de subsídios para aprimoramentos tanto do design didático da 
disciplina, quanto do ambiente virtual de aprendizagem e da capacitação dos atores. Ao finalizar a disciplina, o aluno  
responde ao instrumento de auto avaliação, realizando um processo de reflexão e de autoconhecimento, listando as ações 
realizadas no curso, seu comportamento perante essa nova modalidade de ensino-aprendizagem, aquilo que precisa ser 
aprimorado. Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, com a intenção de 
promover a produção e construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, 
numa perspectiva criativa e interdisciplinar, além de proporcionar ao aluno um incentivo ao auto aprendizado através das 
atividades estruturadas. 
 

Eixos transversais: 

Na busca de uma formação superior consistente e comprometida com a cidadania e o desenvolvimento social inclusivo e 
sustentável, o Ministério da Educação (MEC) vem, continuamente, estimulando discussões em áreas do conhecimento que 
transcendem as especificidades dos cursos, caracterizando-se como abordagens transversais fundamentais. 

Nessa Direção, três temas emergem: 

1. Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei Federal nº 
11.645, de 10 de março de 2008 e, Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004);  

2. Educação Ambiental (Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, 
instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta 
a referida lei e, a Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental);  

3. Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012).  

Essa conduta encontra apoio no presente Projeto Pedagógico quando, em seus objetivos gerais, há o seguinte: 

“Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e profissionalmente, sob os princípios éticos e na 
perspectiva da inclusão, com as responsabilidades que norteiam a intervenção do Enfermeiro."  

Assim, o conjunto de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes fundamentais a essas temáticas foram organizados e 
distribuídos nas diversas possibilidades estratégicas de ensino admitidas: conteúdos disciplinares e, atividades acadêmicas 
articuladas ao ensino. 

Nessa direção, as ações do curso encontram-se organizadas da seguinte forma: 

Conteúdos Disciplinares    

·         Língua Portuguesa: por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões socioculturais importantes.  

·         Educação em Enfermagem: considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir de cenários multi e 
interculturais e do direito inalienável à educação.  

·         História dos Povos Indígenas e AfroDescendentes (disciplina eletiva): abordagem sobre as questões históricas que 
estimularam o racismo e a discriminação dos modelos que não são considerados exemplares, do Brasil Colônia até os dias 
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atuais.  

·         Organização e políticas de saúde: abordagem multi, inter e transdisciplinar por intermédio de temas transversais 
definidos para os componentes de Formação Geral do ENADE, conforme Portaria Portaria INEP nº 216, de 13 de julho de 
2010: ecologia; biodiversidade; arte, cultura e filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos; globalização; políticas 
públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; redes sociais e 
responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e 
minorias; relações de gênero; vida urbana e rural; democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; 
inclusão/exclusão digital; relações de trabalho; tecnociência; propriedade intelectual; mídias e tratamento da informação.  

Saúde Ambiental: Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise crítica 
das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros Brasileiros de Educação 
Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA. Educação Ambiental e o Currículo Escolar e 
desenvolvimento de projetos em EA.                     

·         Disciplinas de ensino clínico que abordam Saúde e Qualidade de Vida e Seminários integrados de Enfermagem: 
discutem a compreensão do impacto das escolhas pessoais e socioambientais na saúde, qualidade de vida e bem estar. 
abordagem multi, inter e transdisciplinar por intermédio de temas transversais definidos para os componentes de Formação 
Geral do ENADE, conforme Portaria Portaria INEP nº 216, de 13 de julho de 2010: ecologia; biodiversidade; arte, cultura e 
filosofia; mapas geopolíticos e socioeconômicos; globalização; políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, 
segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; redes sociais e responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; 
sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão; exclusão e minorias; relações de gênero; vida urbana e rural; 
democracia e cidadania; violência; terrorismo; avanços tecnológicos; inclusão/exclusão digital; relações de trabalho; 
tecnociência; propriedade intelectual; mídias e tratamento da informação 

·         Educação em Direitos Humanos: Conforme a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, em seu Art. 2º, a 
Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-se ao uso de concepções e 
práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 
cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas. 

·         Seminários Integrados em Enfermagem: Disciplina que integra e associa os conteúdos curriculares do curso como um 
todo, discutindo as interfaces entre a prática da Enfermagem e os ambientes de cuidado, exercitando a prática profissional 
de acordo com os princípios éticos, de cidadania e responsabilidade social. 

 Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino: A Unidade deverá discriminar as ações de Atividades Acadêmicas 
Complementares (Seminários, Worshops, Painéis e outros):                     
 
Pesquisa e Iniciação Científica,  

 Temáticas do Estágio Curricular,  
 Trabalho de Conclusão de Curso,  
 Atividades de Extensão e  
 Responsabilidade Social 

A estrutura curricular tem sua organização dividida em núcleos e subnúcleos de disciplinas. 

A seguir a composição de cada núcleo e subnúcleo:  

Núcleo 1 Ciências Biológicas e da Saúde: Bases moleculares dos processos gerais 

Conteúdos teóricos e práticos das bases moleculares dos processos gerias, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, 
sistemas e aparelhos, aplicados a situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática 
assistencial de Enfermagem. É composto pelas seguintes disciplinas: 

 Anatomia Sistêmica  
 Biologia Celular  
 Genética  
 Anatomia Clínica  
 Histologia e Embriologia  
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 Bioquímica  
 Fisiologia Humana  
 Imunologia Básica  
 Farmacologia para Enfermagem  
 Patologia em Enfermagem  
 Parasitologia Básica em Enfermagem  
 Microbiologia Básica para Enfermagem 
 Biofísica  
 Nutrição 

Núcleo 2 - Ciências Sociais e Humanas 

Conteúdos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo-sociedade, contribuindo para a compreensão dos 
determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais (nos níveis individual e coletivo) 
do processo saúde-doença. Este núcleo está subdividido em 3 subeixos: 

Subnúcleo 2.1 Dimensões Socioculturais, Comportamentais, Éticas e Legais. 

 História da Enfermagem  
 Ética, Legislação e Exercício em Enfermagem  
 Fundamentos Socioantropológicos da Saúde 

Sub- núcleo 2.2 Dimensões Psicológicas, Éticas e Legais 

Relacionamento e Comunicação em Enfermagem 

 Psicologia da Saúde  
 Tanatologia  
 Ensino clínico em Saúde Mental  
 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Mental  
 Estágio Curricular Supervisionado em Gerência 

Sub- núcleo 2.3 Dimensões Sociais e Ecológicas 

 Fundamentos da estatística  
 Fundamentos da Epidemiologia  
 Ensino clínico em Saúde Coletiva)  
 Enfermagem em Saúde da Família  
 Enfermagem em Saúde Ambiental  
 Saúde do Trabalhador  
 Organização e Políticas de Saúde  
 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Coletiva) 

Núcleo 3 - Ciências da Enfermagem 

Composto por ações educativas voltadas ao desenvolvimento de competências específicas do Enfermeiro, considerando o 
Processo do Cuidado Profissional de Enfermagem nas diferentes fases da vida (criança, adolescente, adulto e idoso), família, 
grupo e comunidade e nos diferentes cenários da sociedade (no domicílio, na escola, na comunidade, nas unidades básicas 
de saúde, nos hospitais, entre outros), do trabalho em saúde e de Enfermagem, visando a interdisciplinaridade. Inclui-se os 
conteúdos teóricos e práticos relacionados aos fundamentos, assistência, administração e ensino de Enfermagem. Fornece 
sustentação a todo o processo educativo e ao enfrentamento dos campos de prática experienciados pelo aluno. Este eixo 
está subdividido em 4 sub-eixos: 

Sub- núcleo 3.1 Fundamentos de Enfermagem 

 Sistematização do Cuidar I  
 Sistematização do Cuidar II  
 Sistematização do Cuidar III 
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Sub- núcleo 3.2. Assistência de Enfermagem Saúde do Adulto 

 Ensino clínico no Cuidado ao Adulto e ao Idoso)  
 Ensino clínico Cuidado ao Cliente Cirúrgico)  
 Ensino clínico no Cuidado ao Cliente em Alta Complexidade)  
 Estágio Curricular Supervisionado em  
 I em Enfermagem  
 Estágio Curricular Supervisionado em Cliente Cirúrgico 
 Estágio Curricular Supervisionado em Alta Complexidade 
 Disciplina eletiva  

Sub- núcleo 3.3 Assistência de Enfermagem. Saúde da Mulher e da Criança. 

 Ensino clínico no Cuidado à Saúde da Mulher  
 Ensino clínico no Cuidado a Criança e Adolescente  
 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde da mulher  
 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde da Criança 

Sub- núcleo 3.4 Administração e Ensino de Enfermagem. 

Educação em Enfermagem 

 Administração e Gerência em Enfermagem  
 Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Mental  
 Estágio Curricular Supervisionado em Gerência 
 Planejamento de carreira e sucesso profissional  
 Seminários integrados em Enfermagem 

Núcleo 4- Pesquisa 

Conteúdos teóricos e práticos de pesquisa que contribuem para: a) articular no curso pesquisa, extensão e assistência, b) 
ampliar as dimensões crítico- reflexivo do ensino e c) estimular a produção e socialização do conhecimento produzido, 
levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença. 

 Língua Portuguesa 
 Metodologia Científica  
 Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso  
 Trabalho de Conclusão de Curso  
 Disciplina optativa:Tópicos em libras surdez e inclusão  
 História dos povos indígenas e afrodescendentes 

DISCIPLINAS ELETIVAS: 
 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTES EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA  

 ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA  
 AUDITORIA EM ENFERMAGEM  
 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRODESCENDENTES 
 DIREITOS HUMANOS 
 COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS 
 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕESW 
 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
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MATRIZ CURRICULAR 
 

ENFERMAGEM - GRADUAÇÃO - 116 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

BIOQUÍMICA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 0 0 

BIOLOGIA CELULAR OBRIGATÓRIA 2 2 0 

GENÉTICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

IMUNOLOGIA BÁSICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA 4 0 0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA 2 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

OBRIGATÓRIA 2 0  

MICROBIOLOGIA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ANATOMIA CLÍNICA OBRIGATÓRIA 2 2 0 

RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM 
ENFERMAGEM 

OBRIGATÓRIA 0 2 0 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I OBRIGATÓRIA 2 4 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II OBRIGATÓRIA 2 4 0 

PATOLOGIA EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 2 0 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA OBRIGATÓRIA 4 5 0 

FARMACOLOGIA PARA ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 4 0 0 

BIOFÍSICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

5º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 
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PSICOLOGIA DA SAÚDE OBRIGATÓRIA 2 0 0 

FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO OBRIGATÓRIA 4 5 0 

PARASITOLOGIA BÁSICA EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 2 0 

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III OBRIGATÓRIA 2 4 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

6º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

OBRIGATÓRIA 4 5 0 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER OBRIGATÓRIA 4 5 0 

FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE OBRIGATÓRIA 2 0 0 

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 2 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

7º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL OBRIGATÓRIA 2 0 0 

NUTRIÇÃO OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA OBRIGATÓRIA 4 5 0 

ENSINO CLÍNICO EM SÁUDE MENTAL OBRIGATÓRIA 4 5 0 

TOTAL: 04 Disciplinas     

8º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE OBRIGATÓRIA 4 5 0 

TANATOLOGIA OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE OBRIGATÓRIA 2 0 0 

ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 0 0 

SAÚDE DO TRABALHADOR OBRIGATÓRIA 2 0 0 

TOTAL: 05 Disciplinas     

9º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE 
COLETIVA 

OBRIGATÓRIA 0 10 0 

ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO SAÚDE DO ADULTO E 
IDOSO 

OBRIGATÓRIA 0 7 0 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS ELETIVA 2 0 0 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA 2 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 

ELETIVA 2 0 0 
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PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ELETIVA 2 0 0 

PROJETO DE TCC EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 0 4 

ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO SAÚDE CLIENTE 
CIRÚRGICO 

OBRIGATÓRIA 0 4 0 

ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO EM CLIENTE SAÚDE 
MENTAL 

OBRIGATÓRIA 0 4 0 

TOTAL: 09 Disciplinas     

10º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

ECS EM CLIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE OBRIGATÓRIA 0 3 0 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM 
GERÊNCIA 

OBRIGATÓRIA 0 4 0 

TCC EM ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA 2 0 4 

ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA ELETIVA 2 0 0 

ASSISTÊNCIA DE ENF. EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA ELETIVA 2 0 0 

ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTR. DE 
INFECÇÃO HOSP. 

ELETIVA 2 0 0 

AUDITORIA EM ENFERMAGEM ELETIVA 2 0 0 

GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

ELETIVA 2 0 0 

ESTÁGIO CUR. SUPERV. EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOL 

OBRIGATÓRIA 0 7 0 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE DA 
MULHER 

OBRIGATÓRIA 0 10 0 

TOTAL: 10 Disciplinas     
 

 

TOTAL DE HORAS OBRIGATÓRIAS 4.188    

OPTATIVAS  1 0 0 

ELETIVAS 72 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 

ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 0 

TOTAL DE HORAS MÍNIMAS + ELETIVAS + ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES + ESTÁGIO FORA DA MATRIZ 

4.360 

 

 
 
EMENTÁRIO 
 
 

DISCIPLINA SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

Introdução ao estudo da anatomia humana. Generalidades sobre os sistemas esquelético, 
articular e muscular. Noções básicas dos sistemas cardiovascular, linfático, respiratório, 
digestório, urinário, genital masculino, genital feminino e nervoso. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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DISCIPLINA SDE0906 BIOLOGIA CELULAR 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

Níveis hierárquicos da organização dos seres vivos; Estudo da Célula: aplicação de técnicas de 
microscopia, morfologia e composição molecular da célula; Vírus; Membrana Celular: Estrutura, 
composição molecular e transportes através da membrana, receptores e tipos de comunicações 
intercelulares; Núcleo celular: características e composição; Citoplasma: ribossomos e síntese 
proteica, retículos endoplasmáticos rugoso e liso, aparelho golgiense, lisossomos, peroxissomos e 
mitocôndria; Citoesqueleto e mobilidade celular; Diferenciação celular e Potencialidade Celular. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIVRO PROPRIETÁRIO. Introdução à Biologia Celular. Organização Sandra Helena Mayworm. 1ª ed. 
SESES, Rio de Janeiro, 2014. 

DE ROBERTIS, Eduardo. Bases da Biologia Celular e Molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

JUNQUEIRA, J. CARNEIRO, L. Biologia Celular e Molecular. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, H. A célula. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

COOPER, Geoffrey M. Célula: uma abordagem molecular. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. 

KAMOUN, Pierre; LAVOINNE, Alain; VERNEUIL, Hubert de. Bioquímica e biologia molecular. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. Porto Alegre: ARTMED, 2010. 

KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2012. 
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DISCIPLINA SDE0024 BIOQUÍMICA 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

Introdução a Bioquímica; Bioquímica dos aminoácidos e proteínas; Enzimas; 

Bioquímica dos lipídios; Bioquímica dos carboidratos; Vitaminas; Mecanismos de 

Transdução do sinal hormonal; Conceitos básicos de metabolismo; Bioenergética; 

Metabolismo dos carboidratos; Metabolismo dos lipídios; Metabolismo dos 

aminoácidos; Integração metabólica (metabolismo adaptativo) no exercício 

físico, jejum, estado alimentado e diabetes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Hori, Juliana. Bioquímica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

CHAMPE, Pamela C; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica ilustrada. 4ª ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 

NELSON, D.L. & COX, M. Lehninger Princípios de bioquímica. 5ª ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L. & STRYER, L. Bioquímica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

VOET, D.; VOET, J.G.; PRATT, C.W. Fundamentos de bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

BAYNES, D & DOMINICZAK. Bioquímica Médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

PELLEY, J.W. Bioquímica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

MARZZOCO, A. & TORRES, B.B. Bioquímica Básica. 3ª ed. Guanabara Koogan, 2007. 

 

DISCIPLINA SDE0922 GENÉTICA 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

Introdução à Genética. Conhecimento das Leis de Mendel e seus experimentos. Noções sobre 
estrutura do DNA, cromossomos humanos, expressão gênica, mutação e gametogênese. 
Conhecimento das Tecnologias do DNA recombinante, da importância dos experimentos 
utilizando transformação de E. coli, reação em cadeia da polimerase, clonagem e sequenciamento 
do DNA. Noções sobre padrões de herança monogênica e padrões atípicos de herança. 
Reconhecimento da importância da citogenética clínica e como é possível determinar os tipos de 
anormalidades. Noções sobre genética do desenvolvimento, imunogenética, farmacogenética e 
Farmacogenômica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Micas, Andre F. Genética. 1a ed. SESES, 2015. 

Nussbaum, Robert L.; Mcinnes, Roderick R.; Willard, Huntington F. Thompson e Thompson 
Genética Médica. 7ª ed. Elsevier, 2008. 

Korf, Bruce R. Genética Humana e Genômica. 3ª ed. Guanabara Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Schaefer, G. Bradley. Genética Médica - Uma Abordagem Integrada. 1ª ed. Artmed, 2015. 

Bamshad, M.; Carey, J.; Jorde, L.; White, R. Genética Médica. 3. ed. Elsevier, 2004. Cap. 1: Bases e 
História. 

Pasternak, Jack J. Uma Introdução à Genética Molecular Humana - Mecanismos das Doenças 
Hereditárias. 2. ed. Guanabara Koogan, 

2007. 
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DISCIPLINA SDE0011 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

O conhecimento da história da Enfermagem, o nascimento e a evolução da profissão através de 
seu desenvolvimento. O raciocínio investigativo na reflexão das diversas áreas de atuação do 
Enfermeiro, considerando os determinantes históricos, sociais e econômicos. Evolução histórica 
da Enfermagem, a realidade atual e as perspectivas da profissão no contexto das práticas de 
saúde. A evolução da Enfermagem como ciência e profissão; sua organização e prática no mundo 
e no Brasil; princípios norteadores da profissão e cenário na prática em Enfermagem e 
perspectivas futuras. A história do Curso na Estácio de Sá. A medicalização do sistema de saúde, 
com enfoque na Enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Ravagnani, Ana Carolina. História da Enfermagem. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 
Sá, 

2015. 

OGUISSO, Taka (Org.). Trajetória histórica e legal da enfermagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2007. 

GEOVANINI, Telma et al. História da enfermagem: versões e interpretações. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

OGUISSO, T.; SCHMIDT, M. J. O Exercício de Enfermagem: Uma Abordagem Ético-Legal. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

PORTO, Fernando; AMORIM, Wellington (Org.) História da Enfermagem Brasileira:lutas,ritos e 
emblemas. Rio de Janeiro: Águia 

Dourada, 2008. 

BOFF, Leonardo. Saber Cuidar:ética do humano, compaixão pela terra. 9. ed.Petrópolis: Vozes, 
2003. 

BOLTANSKI, Luc. Classes sociais e o corpo. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2004. 

LIRA, Nazareth F. de; BOMFIM, Maria Eliza S. História da Enfermagem e Legislação. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 1989. 

 

DISCIPLINA CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMESTRE 1º 

EMENTA 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português retórico 
ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de leitura: informar-se e 
formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos com temáticas socioculturais. 
Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no texto. Temas e problemas no estilo da 
escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Estácio, 2015. 

KOCH, Ingedore Villaça e ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do 

texto. São Paulo, Editora Contexto, 2011. 

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf 
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ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público (MEC). Disponível em: 

http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 

ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público (MEC). Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf 

ASSIS, Machado de. "Pae contra mãe". In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro, H. Garnier 
Livreiro Editor, 1906. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

CEREJA. Willian; COCHAR Thereza; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: construindo 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: 

Atual, 2009. 

MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2 
(morfologia), volume 3 (sintaxe), volume 

(pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010 

PIACENTINI, M. T. Manual da boa escrita. Rio, Lexikon, 2014 

SILVA, D. da. A língua nossa de cada dia. São Paulo, Novo Século, 2010 

 

DISCIPLINA SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Introdução ao estudo da ética. Introdução a bioética. A formação ética dos profissionais de 
saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEMO, Pedro. Éticas multiculturais - Sobre convivência humana possível. Ed. Vozes, RJ, 2005. 

PEGORARO, Olinto A. Ética e Bioética - Da subsistência à existência. Ed. Vozes, RJ, 2010. 

Rosin, Ana Claudia. Ética na Saúde. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. São Paulo: Manole, 
2004. 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2008. 

PELIZZOLI,M Bioética como novo paradigma. Ed Vozes, RJ, 2007 

RIOS, Terezinha Azeredo. Ética e competência. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2004. 

ROBLES, Gregório. Direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. São Paulo: Manole, 
2005. 

SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Ética. 27. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 

SGRECCIA, Elio. Manual de bioética. 2.ed. São Paulo: Loyola, 2002. v.1 

VALLS, Álvaro L. M. Que é ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

DISCIPLINA SDE0097 FISIOLOGIA HUMANA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Estudo do funcionamento do organismo humano, com conceitos e princípios pertinentes aos 
mecanismos de atuação e regulação dos sistemas nervoso, endócrino, cardiovascular, 
respiratório, renal e digestório com conhecimentos em questões de saúde e doença. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Zanela, Cesar. Fisiologia Humana. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 
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BERNE , Robert M. & LEVY, Matthew, N. Fisiologia. 6ª ed., RJ, Elsevier, 2009. 

GUYTON, A.C. & HALL,J.E. Fisiologia Médica.11ª ed., RJ, Elsevier, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

BEAR, M.F.; CONNORS, B.W. & PARADISO, M.A. Neurociências: desvendando o sistema 
nervoso. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 

CARROLL, R.G.: Fisiologia. 1a ed., RJ, Elsevier, 2007. 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 3.ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007. 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia. 2 ª ed., Barueri, SP, Manole, p. 636-637, 2003. 

TORTORA, Gerard J & GRABOWSKI, Sandra R. Princípios de Anatomia e Fisiologia 9a ed., RJ, 
Guanabara Koogan, 2008. 

 

DISCIPLINA SDE0028 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Introdução à embriologia; Aparelho reprodutor masculino; Aparelho reprodutor feminino; 
Gametogênese masculina; Gametogênese feminina; Ciclo hormonal reprodutivo feminino – 
ciclo ovariano e ciclo endometrial (menstrual); Fertilização; Desenvolvimento embrionário – 
da 1ª a 4ª semana do desenvolvimento embrionário; Período fetal; Introdução à histologia; 
Tecido Epitelial. Tecidos conjuntivo propriamente dito; Tecido Adiposo; Tecido cartilaginoso; 
Tecido ósseo; Tecido sanguíneo; Tecido muscular; Tecido nervoso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. Morfologia geral. Rio de Janeiro: 
Guanabara 

Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 

JUNQUEIRA, L.C; CARNEIRO, J. Histologia básica: Guanabara Koogan, 11a edição. 2008. 

Gartner, L.P.. Tratado de Histologia - 2ª ed. Ed. Guanabara Koogan S.A., 2003. 

Cormack, D.H. Fundamentos de Histologia. 2ª. Ed. Ed. Guanabara Koogan, 2003. 

Moore, K.L., Persaud, T.V.N. Atlas colorido de Embriologia clínica. 2ª ed. Ed. Guanabara 
Koogan. 

2002. 

 

DISCIPLINA SDE0923 IMUNOLOGIA BÁSICA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Estudo dos mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas inter-relações com o 
parasito. Células responsáveis pela resposta imune natural e específica. Fatores humorais 
específicos e inespecíficos envolvidos na resposta imune. Métodos imunológicos de 
prevenção e controle de doenças. Processos patológicos decorrentes de alterações nos 
mecanismos normais de resposta imunológica. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACTOR, J. K. Imunologia e Microbiologia. 1a. ed. Rio de Janeiro, Elsevier Editora Ltda., 2007, 
184p. 

ABBAS, A.; LICHTMAN, A. Imunologia Celular e Molecular, 5a. ed. Rio de Janeiro, Elsevier 
Editora Ltda., 2007, 562p. 

JANEWAY, C.A.; TRAVERS, P., WALPORT, M.; SHLOMCHIK, M. Imunobiologia, 6a. ed. Porto 
Alegre, Artmed Editora S.A, 2007, 767p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HELBERT, M. Série Carne e Osso, Imunologia.1a.ed. Rio de Janeiro, Elsevier Editora, 2007, 
186p. 

ROITT. Fundamentos de Imunologia,10a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2004, 
506p. 

BENJAMINI. Imunologia, 4a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2002, 316p. 

ROITT. Imunologia Básica, 1a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2003, 192p. 

DOAN. Imunologia Médica Essencial, 1a. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan Editora, 2006, 
250p.  

 

DISCIPLINA SDE3483 MICROBIOLOGIA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

A disciplina visa proporcionar ao aluno da Área de Saúde a oportunidade de aquisição de 
conhecimento básico sobre os grupos de microrganismos que afetam a saúde e a vida 
humana, abordando a sua estrutura, ciclo de vida, nutrição, métodos disponíveis para o 
controle de sua proliferação, seus mecanismos de patogenicidade. Inclui ainda o estudo de 
mecanismos de virulência bacteriana, estudo da Microbiota normal do corpo humano, os 
mecanismos de ação dos principais agentes antimicrobianos e os mecanismos de resistência 
aos antimicrobianos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Livro Proprietário ESTACIO 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. Porto Alegre: 
ARTMED, 2012. 

LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: 
ARTMED, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JAWETZ, Melnick e Adelberg:. Microbiologia médica. 24ª ed. Rio de Janeiro: Mc Graw Hill 
Langue, 2009. TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flavio (Ed.). Microbiologia. 5. ed. São 
Paulo: Atheneu, 2008. 

MADIGAN, Michel T.; MARTINKO, John M. Microbiologia de brock. 12. ed. Porto Alegre: 
ARTMED, 2010. MIMS, Cedric; ROITT, Ivan. 

Microbiologia médica. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

COURA, José Rodrigues (Ed.). Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c2005. 2 v. 

MURRAY, Patrick R. Microbiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
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DISCIPLINA GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento 
financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. 
Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como opções de Carreira. Inovação e 
Criatividade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Ética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de Carreira.São Paulo: Saraiva, 2009. 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o 
mercado de trabalho: caminhos para o 

sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 

LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais - Como gastar sem culpa e investir sem 
erros. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e Competências. 
Editora Pearson Education. Ano 2005. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo – Empreendedorismo: Construindo seu projeto de vida. Editora :Manole. 
Ano: 2009 

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro:IBPEX. 2010. 

SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de finanças 
pessoais. São Paulo: Cengage Learning, 

2013. 

ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

DISCIPLINA SDE0896 ANATOMIA CLÍNICA 

SEMESTRE 3º 

EMENTA 

Anatomia Clínica; Neuroanatomia; Osteologia; Artrologia e Miologia. O aluno deverá ser capaz 
de compreender a anatomia humana; a relação dos mesmos com a saúde pública, ambiental 
e com o desenvolvimento científico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Dângelo, J.G.; Fattini, C.A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 3ª ed. São Paulo: 
Atheneu, 2007. 800p. 

Gilroy, A.M.; MacPherson, B.R.; Ross, L.M. Atlas de Anatomia. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. 656 p. 

Lent, R. Cem Bilhões de Neurônios? Conceitos Fundamentais de Neurociência. São Paulo: 
Atheneu, 2002. 698p. 

Machado, A.B.M. ; Haertel, L.M. Neuroanatomia Funcional. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 
360 p. 

Moore, K.L.; Dalley, A.F.; Agur, A.M.R. Anatomia Orientada para a Clínica. 6ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1136 p. 

Snell, R.S. Neuroanatomia Clínica. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 458 p. 

Sociedade Brasileira de Anatomia. Terminologia Anatômica: Terminologia Anatômica 
Internacional. São Paulo: Manole. 2001. 422 p. 

Tortora, G.J. Princípios de Anatomia Humana. 12ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 1112 p. 
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Valerius, K.P.; Duncker, H.R.ç Snipes, R.L. Atlas de Neuroanatomia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009.351 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Hansen, J.T.; Lambert, D.R. Anatomia Clínica de Netter. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 688 p. 

Meneses, M.S. Neuroanatomia Aplicada. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 368 
p. 

Moore, K.L.; Dalley, A.F.; Agur, A.M.R. Fundamentos de Anatomia Clínica. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 720 p. 

Netter, F.H. Atlas de Anatomia Humana. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 624 p. 

Pezzi, L.H.A.; Correia, J.A.P.; Prinz, R.A.D.; Neto, S.P. Anatomia Clínica -Baseada em 
Problemas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

430 p. 

Sobotta, J. Atlas de Anatomia Humana. 23ª ed. 3 Vol. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. 1200 p. 

Drake, R.L.; Vogl, W.; Mitchell, A.W.M. Gray's Anatomia para estudantes. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1ª ed. 2005. 1088 p. 

 

DISCIPLINA SDE0072 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

SEMESTRE 3º 

EMENTA 

Política Nacional de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Paradigma da 
Produção Social. Família. Abordagem Integral da Família. O processo saúde/doença na família. 
Promoção, prevenção e recuperação da saúde. Educação em Saúde. Vigilância da Saúde. 
Participação Popular. Humanização. Conceito Ampliado de Saúde. Conceito Positivo de Saúde. 
Integralidade. Regionalização. Resolubilidade. Adstrição de Clientela. Visita Domiciliar. 
Diagnóstico Situacional de Saúde. 

Mapeamento. Territorialização. Planejamento Estratégico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARACAT, Edmund Chada; SILVA, Leonardo da; AMARAL, Jose l. G. do. Atualizações em saúde 
da família. Baueri, SP: Manole,2010. 

BARBOSA, Dulce Aparecida; VIANNA, Lucila Amaral Carneiro. Enfermagem Ambulatorial e 
Hospitalar. Barueri, SP: Manole, 2010. 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Mª Rezende C. de (orgs). A enfermagem na gestão em 
atenção primária à saúde. Baueri, SP: Manole, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Zeneide Neto. SUS – Sistema Único de Saúde – Antecedentes, Percurso, Perspectivas 
e Desafios. Ed. Martinari, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção 
Especializada. Manual de Educação em Saúde / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção a Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2008.72 p.: il. – (Serie A. Normas e Manuais 

Técnicos) 

BRASIL. Instituto para o Desenvolvimento da Saúde. Universidade de São Paulo. Ministério da 
Saúde. Manual de Enfermagem/ Instituto para o Desenvolvimento da 

Saúde. Universidade de São Paulo. Ministério da Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
250 p.:Il – (Serie A. Normas e Manuais Técnicos, n 135) 

CARBONE, Maria Herminda; COSTA, Elisa M. Amorim. Saúde da Família – uma abordagem 
Interdisciplinar. Editora Rubio, 2004. 
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Paulino, Ivan; Perasol, Lívia Bedin; Paulino, Lívia Valle. Estratégia Saúde da Família. Ícone 
Editora, 1ª ed. 2008. 

 

DISCIPLINA SDE0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 

SEMESTRE 3º 

EMENTA 

Epidemiologia, saúde coletiva e saúde pública. Indicadores epidemiológicos e metodologia 
epidemiológica. Epidemiologia e a construção de políticas públicas de saúde no brasil. 
Epidemiologia aplicada a sistemas de saúde. Reconhecer a importância da epidemiologia no 
controle dos diversos problemas de saúde da população e na evolução da situação social da 
saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia & Saúde: fundamentos, 
métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4. ed. 
rev. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

Souza, Andressa Rodrigues. Fundamentos da Epidemiologia. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita. Sobre o risco: para compreender a epidemiologia. 
2. ed. São Paulo: Hucitec,2002. 

FLETHER, R.H. & FLETCHER, S.W. Epidemiologia Clínica. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2005. 

GORDIS, L. Epidemiologia. 4 ed. Revinter, 2009. 

LESER, Walter et al. Elementos de epidemiologia geral. São Paulo: Atheneu, 2002. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008. 

ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 2003. 

 

DISCIPLINA SDE0019 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 3º 

EMENTA 

Estudo do Processo da Comunicação. Importância da comunicação para a prática de 
enfermagem. Tipos de Comunicação. Comunicação verbal: o processo de falar e ouvir. 
Comunicação não verbal: tacêsica, proxêmica e cinésica. Elementos da comunicação e 
barreiras. Relacionamento intra e interpessoal e sua importância para a vida individual, 
coletiva e profissional. Relacionamento intrapessoal: o autoconhecimento e a 
autoconscientização como recursos para o estabelecimento de relações interpessoais de 
qualidade. Relacionamento interpessoal: relacionamento sensível, humanizado e de 
qualidade com o cliente e os grupos humanos. A empatia e a percepção do outro como 
requisitos para o estabelecimento de relações significativas. O enfermeiro e o trabalho com 
os grupos de profissionais (equipe de enfermagem e equipe multiprofissional). 
Estabelecimento de uma relação terapêutica e de ajuda eficaz com o cliente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LEONI, M.G.- Autoconhecimento do Enfermeiro na Relação Terapêutica. Rio de Janeiro: Ed. 
Cultura Médica, 1996. 
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SILVA, M.J.P. ? Comunicação Tem Remédio: A Comunicação nas Relações Interpessoais em 
Saúde. São Paulo: Gente, 1996. 

MOSCOVICI, F. - Desenvolvimento Interpessoal. Treinamento em Grupo, RJ: Livros Técnicos e 
Científicos, 1985, 3a. ed 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Enfermagem Psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Autor: Stefanelli, M. C.; Fukuda, 
I.M.K. & Arantes, E.C.; Ed Manole. Capítulos 17,18,19, 20 e 21 

Psicologia Para Administradores - Autor: Fiorelli, J.O. Editora: Atlas - 5a edição / 2006. 
Capítulo 6: Trabalho em Equipe 

 

DISCIPLINA SDE0035 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I 

SEMESTRE 3º 

EMENTA 

Fundamentos teóricos do Cuidar. Normas Universais de Biossegurança. Necessidade de 
controle dos sinais vitais e medidas antropométricas. Assistência de Enfermagem na avaliação 
e controle da Dor. Terapêutica medicamentosa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Buetto, Luciana Scatralhe. Sistematização do Cuidar. Rio de Janeiro: Editora Universidade 
Estácio de Sá, 2015. 

POTTER, Patrícia A; PERRY, Anne G. Fundamentos de Enfermagem. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. 

LIPPINCOTT, Willians e Wilkins. Fundamentos de Enfermagem. 1ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 

2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ATKINSON, L. D.; MURRAY, M.E. Fundamentos de Enfermagem: Introdução ao processo de 
Enfermagem. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1989. 

 LIPPINCOTT, Willians e Wilkins. Avaliação. 3 ed. Rio de Janeiro: Ganabara Koogan, 2007. 

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow. Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a 
qualidade de assistência. São Paulo: 

Atheneu, 2003. 

BOLICK, Dianna et al. Segurança e controle de infecção. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 
2000. 

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2004. 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

 

DISCIPLINA SDE0023 BIOFÍSICA 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Conceitos fundamentais e modelos biofísicos. Biofísica do sistema visual. Biofísica do sistema 
auditivo. Biofísica da temperatura. Radiação ionizante e não ionizante, proteção radiológica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Porto, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

EKMAN Lundy Neurociencia Fundamentos Para A Reabilitação Ed Elsevier 2008 

MOURAO J., ABRAMOV C. Alberto, MARQUES Dimitri Curso De Biofisica Ed.Guanabara 2009 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUYTON, Arthur . Tratado de Fisiologia Médica. Ed. Guanabara LTDA, São Paulo 2010. 

HENEINE, I. F. Biofísica Básica. Ed. Atheneu, 2004. 

COMPRI-NARDY, M.; OLIVEIRA, C.; STELLA, M. B. Práticas de Laboratórios em Bioquímica e 
Biofísica. Ed. Guanabara, 2009. 

FEYNMAN, R. P. Física em 12 lições. Ed. Ediouro, 2006. 

DURAN José Henrique. Biofísica Fundamentos e Aplicações. Ed. Prentice Hall 2003. 

Porto, Flavia. Biofísica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

 

DISCIPLINA SDE0926 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Observação e levantamento nos serviços de saúde e comunidade, de dados relacionados: à 
promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos; ao modelo assistencial adotado; à 
operacionalização do Sistema Único de Saúde; à organização das redes de atenção à saúde; 
ao trabalho do enfermeiro na atenção primária; às dimensões e às especificidades étnicos-
raciais em saúde. Aborda os cuidados de Enfermagem  na saúde coletiva com enfoque na 
estratégia saúde da família, no programa de agente comunitário de saúde, na visita domiciliar 
e no Política Nacional de Imunização. Compreensão do processo de trabalho em saúde e em 
enfermagem na atenção primária à saúde. A enfermagem e o uso da informação em saúde. A 
participação do enfermeiro na mobilização social e no controle social, como um agente de 
mudança e de renovação de estratégia no planejamento e na organização das redes de 
atenção do Sistema Único de Saúde. O enfrentamento das doenças tropicais transmissíveis 
pelo Aedes Aegypti: Dengue Clássica e Hemorrágica, Zika vírus e Febre Chikungunya. A 
atuação do Enfermeiro na Atenção Primária à Saúde através da Prevenção Primária (Educação 
em Saúde), Prevenção Secundária (Consulta de Enfermagem no rastreamento de doenças) e 
Prevenção Terciária (reabilitação). Doenças crônicas não transmissíveis: Hipertensão Arterial 
Sistêmica e Diabetes Mellitus. Tuberculose, Hanseníase, Esquistossomose e Leptospirose. 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan. Vigilância epidemiológica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO,N. M.A. Ensinando a cuidar em Saúde Pública- coleção práticas de Enfermagem. 
São Paulo: Yendes, 2012. 

MILLÃO, L. F; FIGUEIREDO, M. R. B. Enfermagem em Saúde Coletiva. São Paulo: difusão Senac 
LV, 2012. 

SOUZA, M. R.D; HORTA, N.C. Enfermagem Saúde Coletiva: teória e prática. Rio de Janeiro: 
Ganabara KOOGAN, 2012. VIANNA, Lucila 

Amaral Carneiro. Enfermagem ambulatorial e hospitalar. Barueri: Manole, 2010 

CARMAGNANI, Maria Isabel Sampaio et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio 
de janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

ANDRADE, Selma Maffei de; SOARES, Darli Antônio; CORDONI JÚNIOR, Luiz (Org.). Bases da 
saúde coletiva. Paraná: UEL, 2001. 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de (Org.). Enfermagem na 
gestão em atenção primária à saúde. 

Barueri: Manole, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Hipertensão arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

Saúde, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Manual técnico para o controle da tuberculose: cadernos de atenção básica / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde Departamento de Atenção Básica. 6. ed. 
rev. e atual. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

CUBAS, M. R: SANTOS, A. S. Saúde Coletiva-Linhas de Cuidados e Consulta de Enfermagem. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

SOARES, C. S; CAMPOS, C. M. S. Fundamentos de Saúde Coletiva e o cuidado de Enfermagem. 
São Paulo: Manole,2013. 

SOUZA, M. R. de; HORTA, N. C. Enfermagem em Saúde coletiva: Teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Diabetes Mellitus / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,Departamento 
de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 

 

DISCIPLINA SDE0286 FARMACOLOGIA PARA ENFERMAGEM 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Introdução à farmacologia. Respostas anormais as drogas farmacocinética, farmacodinâmica e 
fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo. Fármacos que atuam no sistema nervoso 
central. Fármacos que atuam na suspensão da dor. Fármacos de ação cardíaca, anti-
hipertensiva e diurética. Fármacos antitrombóticos. Antibióticos. Hipoglicemiantes. Fármacos 
que atuam no aparelho gastrointestinal. Fármacos utilizados na asma e doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC). Farmacologia das vitaminas e sais minerais. Interação 
medicamentosa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DALE, M. M.;HAYLLET, D.G. Farmacologia Condensada. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

PAGE, C.; CURTIS, M.; SUTTER, M.; WALKER, M.; HOFFMAN, B. Farmacologia Integrada. 2ª ed. 
São Paulo: 

Manole, 2004. 

RANG, H.P.; DALE, M.M., RITTER, J. M.; MOORE, P.K. Farmacologia. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DICIONARIO. de especialidades farmacêuticas. Rio de Janeiro: Publicações científicas, 2005. 

FONSECA, A L da. Interações medicamentosas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 

KATZUNG, B G. Farmacologia: básica e clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

KOROLKOVAS, Andrejus. Dicionário Terapêutico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

REY, L. Dicionário de termos técnicos de Medicina e Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1999. 

 

DISCIPLINA SDE3487 LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Não listado no sgc 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Não listado no sgc 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Não listado no sgc 

 

DISCIPLINA SDE0289 PATOLOGIA EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Processos patológicos gerais. Resposta celular às agressões. Inflamação e reparo. Distúrbios 
do crescimento e da diferenciação celular. Distúrbios hemodinâmicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Bogliolo/Patologia Geral. Brasileiro-Filho, Geraldo. Editora Guanabara Koogan 2009. 

Bases Clinicopatológicas da Medicina. Rubin, Emanuel. Editora Guanabara Koogan 2006. 

Robins, Patologia Básica 8 edição. Abbas, Abul K. Kumar, Vinay. Fausto, Nelson . Mitchell, 
Richard N. 

Editora Elsevier 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Fisiopatologia 6 edição Porth, Carol Mathson Editora Guanabara Koogan 

Patologia, Thomas C. Editora Elsevier Atlas de Patologia Humana de Netter 

Buja, L. Maximiliam e Krueger, Gerhard R.F. Editora Artmed 

Robbins e Cotran: Patologia: Bases patológicas das doenças 8 edição 

Abbas, Abul K. Kumar, Vinay. Fausto, Nelson . Mitchell, Richard N. Editora Elsevier 

Fisiopatologia 2 edição Springhouse Corporation Editora Guanabara Koogan 

 

DISCIPLINA SDE0177 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II 

SEMESTRE 4º 

EMENTA 

Fundamentos teóricos da propedêutica do exame físico. Aspecto emocional e nutricional da 
avaliação clínica. Necessidades de higiene corporal e preparo da unidade do cliente. Exame 
Físico de Pele e Fâneros, Cabeça e Pescoço, Aparelho Cardiovascular e Respiratório. Processo 
de cicatrização de feridas. Semiotécnica do curativo, aplicação de calor e frio, oxigenoterapia, 
aspiração de vias aéreas, nebulização e drenagem postural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Buetto, Luciana Scatralhe. Sistematização do Cuidar II. Rio de Janeiro: Editora Universidade 
Estácio de Sá, 2015. 

PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

Willians e Wilkins Lippincott. Procedimentos de Enfermagem. 1ed. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2004 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Claudia Elizabeth et al. Manual para realização de curativos. Rio de Janeiro: Cultura 
Médica, 2003. 

BARROS, Alba Lucia Botura Lucia. Anamnese e Exame Físico. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2004. 

NANDA. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e classificação ? 2009-2011. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 10ª ed., 2005. 2v 
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DISCIPLINA SDE0927 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Assistência de enfermagem sistematizada ao cliente adulto e ao idoso, em regime de 
internação, de atendimento ambulatorial e de Hospital-Dia, abrangendo afecções agudas e 
crônicas, inclusive as complexas, realizando a avaliação, a implementação e a adequação da 
prática clínica em enfermagem. Leva-se em consideração o raciocínio investigativo na reflexão 
das diversas áreas de atuação do enfermeiro, considerando os determinantes éticos e legais 
da profissão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth 
tratado de enfermagem médico-cirúrgica.Tradução Fernando Diniz Mundim. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. v., il. 

LIPPINCOTT, Wlliams E. Enfermagem médico-cirúrgica. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

JOHNSON, Marion et. al. Diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem: ligações entre NANDA, NOC e NIC. Tradução Ana Maria Thorell. Porto Alegre: 
ARTMED, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar (Org.). Enfermagem e 
saúde do adulto. Barueri, SP: Manole, 2006. 

GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues Soares Choiet. Administração de 
medicamentos na enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

DIAGNÓSTICOS de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2007-
2008. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

SPARKS, Sheila M; TAYLOR, Cynthia M; DYER, Janyce G. Diagnóstico em 
enfermagem. Tradução Carlos Henrique Cosendey. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 
2000. 

BLACK, Joyce M.; MATASSARIN-JACOBS, Esther. Enfermagem médico - 
cirúrgica: uma abordagem psicofisiológica. 4. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1996. 

 

DISCIPLINA SDE0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Importância da estatística para a área de saúde.  População e amostra. Séries estatísticas. 
Dados absolutos e relativos. Organização de dados em tabelas e gráficos. Medidas de 
Tendência Central. Medidas de Dispersão.  Noções de correlação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 19ª Ed. 2009. 
 
VIEIRA, S. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro:  Elsevier Editora. 2009 

Soares, Elisângela. Fundamentos da Estatística. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de 
Sá, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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CALLEGARI-JACQUES, S.M. Bioestatística: Princípios e Aplicações. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

CIENFUEGOS, F. Estatística Aplicada ao Laboratório, Rio de Janeiro: Interciência, 2005. 

 LEVINE, M. D.; STEPHAN, D.; KREHBIEL, T. C. [et al]. Estatística. Teoria e Aplicações Usando o 
Microsoft Excel. 3ª Edição, Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2005. 

 DAWSON, R.; TRAPP, Robert, Bioestatística Básica e Clínica. 3ª Edição, Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2003. 
 
 LEVIN, Jack; FOX, James Alan. Estatística para Ciências Humanas. São Paulo: Prentice Hall, 
2004. 

 

DISCIPLINA CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Metodologia científica significado e função da disciplina. Método Científico. Diferentes 
técnicas de estudo. Tipos de pesquisa. Tipos de trabalho científico. O Planejamento da 
pesquisa. A Estrutura do trabalho científico. A Formatação do trabalho científico. A Construção 
do Conhecimento na universidade 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Aidil Jesus da Silva e LEHFELD, Neide Aparecida.  Fundamentos de metodologia 
científica. 3.ed. São Paulo:  Pearson Education,  2008 
 
MAZZOTI, Tarso B. et all. Metodologia científica. Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 

  

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar 
projetos de pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

DISCIPLINA SDE0287 PARASITOLOGIA BÁSICA EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Sistemática em Parasitologia. Estudo das principais parasitas causadores de doenças humanas 
incluindo os artrópodes, protozoários e helmintos e suas implicações na saúde coletiva. 
Morfologia, epidemiologia, diagnóstico, profilaxia e tratamento das principais parasitoses 
humanas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Rey, Luis. Bases da Parasitologia Médica. 3ª ed. Editora Guanabara Koogan, 2009. 424p. 
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Rey, Luis. Parasitologia: Parasitos e Doenças Parasitárias nos Trópicos ocidentais. 4ª ed. 
 Editora Guanabara Koogan, 2008. 930p. 

NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Batista. Atlas didático de parasitologia. São 
Paulo: Atheneu, 2006. 87 p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Neves, David Pereira Neves; Melo, Alan L. de; Genaro, Odair; Linardi, Pedro M. Parasitologia 
Humana. 11ª ed. Atheneu. 

Moraes, Ruy G.; Leite, I. Costa; Goulart, Enio G.; Brasil, Reginaldo. Parasitologia e Micologia 
Humana. 5ª ed. Cultura Médica. 

John, David T.; Markell, Edward K. Parasitologia Médica. 8ª ed. Guanabara Koogan 

CARLI, G.A. de. Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório para Diagnóstico da 
Parasitoses Humanas. São Paulo: Atheneu, 2001. 

 Rey, Luis. Dicionario da Saude. 1ª ed. Guanabara Kooogan. 2006. 

 

 

DISCIPLINA SDE0160 PSICOLOGIA DA SAÚDE 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Introdução à psicologia da saúde. O conceito de saúde segundo a O.M.S. Psicossomática. 
Transtornos psicológicos. Relacionamento profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRIGOLLI, Bruna, F.  Psicologia da Saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

MYERS,David G. Psicologia. 7ed. LTC, 2006 

SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde; práticas, saberes e sentidos. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 2003. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANGERAMI-CALMON,Valdemar Augusto org. Psicologia da Saúde: um novo significado para a 
prática clínica. São Paulo: Cengage Learning, 2000. 

BOCK, A.M.B; FURTADO, O. e TEIXEIRA, M. de L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da 
psicologia. 13 ed. São Paulo: Saraiva 

DAVIDOFF, L.L. Introdução à psicologia. São Paulo: Makron 

MELLO-FILHO et al. Psicossomática Hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010 

STRAUB, Richard.O. Psicologia da saúde. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

 

DISCIPLINA SDE0178 Sistematização do cuidar III 

SEMESTRE 5º 

EMENTA 

Aplicação dos Sistemas de classificação de Resultados e Intervenções de Enfermagem. Exame 
Físico do aparelho digestivo, urinário, genital, locomotor e neurológico. Semiotécnica da 
sondagem nasoentérica, nasogástrica, administração de alimentos por sonda, lavagem 
intestinal, enemas, enteróclise, cateterismo vesical, bandagem, transporte, contenção, posição 
de conforto, mudança de decúbito e mobilização no leito. Controle da diurese. Exames 
Laboratoriais mais frequentes para avaliação clínica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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NANDA International. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e classificações. 1 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

LIPPINCOTT, Willians e Wilkins. Avaliação. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

BARROS, Alba Lucia Botura Leite. Anamnese e Exame Físico. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEVILACQUA, Fernando et al. Manual do exame clínico. 13. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 
2003. 

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: bases para a prática médica. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2004. 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth tratado de 
enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

MOORHEAD, Sue; JOHNSON, Marion; MASS, Meridiean. Classificação de resultados de 
enfermagem (NOC). 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MCCLOSKEY, Joanne C.; BULECHEK, Gloria M. Classificação de intervenções de enfermagem. 3 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 

DISCIPLINA SDE0071 - EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 6º 

EMENTA 

Teorias educacionais e o ensino de Enfermagem; métodos e recursos de ensino; planejamento 
das ações educativas; técnicas de ensino; práticas educativas e avaliativas em Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Saupe R, organizador. O ensino em enfermagem: da realidade construída à possibilidade em 
construção. Florianópolis: Ed. da UFSC; 2004. 

MARTINS, Pura Lucia Oliveira. Didática Teorica Didática Prática. São Paulo: Loyola, 2006. 

CUMMINGHAM, Willian F. Introdução à Educação - Problemas Fundamentais, finalidades e 
técnicas.. 2. ed. Porto Alegre: Globo, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1- Morin E. Os sete saberes para à educação do futuro. 3ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul; 2001. 

2- Freire P. Pedagogia do Oprimido. 18ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 1986. 

3- CASSIANI, SHB; LIMA, Mac. Pensamento crítico: um enfoque na educação em 
enfermagem. Ribeiro Preto: Rev. Latino, 

2000. 

4- Mizukami  MGN. Ensino: as abordagens do processo. 12ª ed. São Paulo: EPU; 2001. 

5- VASCONCELLOS, Celso dos S. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança: por uma 

práxis transformadora. São Paulo, Libertad, 2000. 

VEIGA, Ilma Passos Alencastro (Org.). Técnicas de ensino: por que não?. 18. ed. Campinas: 

Papirus, 2007. 

 

DISCIPLINA SDE0928 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

SEMESTRE 6º 

EMENTA 

Estudo da saúde da Criança e do Adolescente com ênfase nas Políticas Públicas de Saúde para 
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a promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança, adolescente e sua família. Ações 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança e adolescente. Humanização e 
Ética na Atenção à Criança e Adolescente. Metodologia científica da assistência de 
enfermagem à criança e adolescente e sua família na promoção, cuidado, educação e 
pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Llonch (Org.). Enfermagem 
pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri, SP: Manole, 2008. 

BORGES, Ana Luiza Vilela; FUJIMORI, Elizabeth (Org.). Enfermagem e a saúde do 
adolescente na atenção básica. São Paulo: Manole, 2009. 

HOCKENBERRY, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso  método 
Canguru. Brasília, 2000 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AIDPI Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na 
Infância: curso de capacitação. 2. ed. rev. Brasília: NÃO EXISTENTE, 2002. 

COLLET, Neuza; OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de; VIEIRA, Cláudia Silveira 
(Coord.). Manual de enfermagem em pediatria. 2. ed., rev., atual. e ampl. Goiânia: AB, 2010. 
610.7362 C698m 

ALVES FILHO, Navantino; CORRÊA, Mário Dias. Perinatologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 

TAMEZ, Raquel N.; SILVA, Maria Jones Pantoja. Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao 
recém-nascido de alto risco. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010 

 

 

DISCIPLINA SDE0929 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER 

SEMESTRE 6º 

EMENTA 

Estudo das práticas e políticas públicas de atenção à saúde da mulher voltada aos aspectos 
sociais e culturais. Saúde sexual e reprodutiva, gênero, aborto e violência contra a mulher. 
Prevenção e tratamento das IST´s (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Semiologia e 
semiotécnica aplicadas à mulher. Consulta de enfermagem no pré-natal e em ginecologia. 
Ações preventivas no câncer de mama e cérvico-uterino. Enfermagem na atenção obstétrica, 
nas emergências e nas patologias de alto risco. Cuidados imediatos ao recém-nascido, e ao 
binômio mãe/bebê em alojamento conjunto. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Sonia Maria Oliveira de (Org.). Enfermagem no ciclo gravídico-
puerperal. São Paulo: Manole, 2009. 

REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. Obstetrícia 
fundamental. 11 ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de atenção 
integral à saúde da mulher:princípios e diretrizes. Brasília, 2004. BRASIL. Ministério da 
Saúde. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada - manual técnico. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. 
Brasília, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. Brasília, 2000. 

FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da 
mulher. São Paulo: Manole, 2007. 

 

 

DISCIPLINA  SDE0283 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

SEMESTRE 6º 

EMENTA 

Introdução às ciências sociais. A multideterminação dos estados de saúde e doença. Aspectos 
sociológicos e antropológicos do mundo contemporâneo. Corpo, saúde e cura na visão 
socioantropológica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Cristina. Sociologia: uma introdução ao estudo da sociedade. São Paulo: Moderna, 
1997. 

  

HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
 
Miwa, Marcela. Fundamentos Socioantropológicos da Saúde. Rio de Janeiro: Editora 
Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, P.C., MINAYO, M.C. de S. (Orgs.) Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 1998. 

BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984. 

GOLDENBERG, Mirian (Org.) Nu e vestido: dez antropólogos revelam a cultura do corpo 
carioca. Rio de Janreiro: Record, 2002. 

LARAIA, Roque. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 

 

 

DISCIPLINA Disciplina: CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 

SEMESTRE 6º 

EMENTA 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da 
Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 112 p. 

GOLDFELD, M. A. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva sócio-
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interacionista. São Paulo: Plexus, 2002. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 
lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de 
sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 

PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 
2006. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 2002. 

SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005 

 

 

DISCIPLINA SDE0025  ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL 

SEMESTRE 7º 

EMENTA 

Bases conceituais da saúde ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Ecologia Humana. 
Controle das doenças considerando o modelo ecológico. Desenvolvimento Sustentável. 
Agenda 21. Poluição e Tipos de Poluentes. Educação Ambiental. Vigilância ambiental. 
Vigilância de Doenças de Transmissão Hídrica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PHILIPPI JR, Arlindo; editor. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 
desenvolvimento sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005.  

PELICIONI, Maria Cecília PHILIPPI Jr., Arlindo. Educação Ambiental e 
Sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2005. 

FREITAS, Carlos Machado de; PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, Ambiente e Sustentabilidade - Col. 
Temas em Saúde. Editora: Fiocruz , 2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância ambiental em 
saúde: textos de epidemiologia / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. ? 
Brasília, 2004.  

KORMONDY, Edward J.; BROWN, Daniel E. Ecologia Humana. São Paulo: Atheneu Editora, 
2002. 3. MIRANDA, Ary Carvalho de; BARCELLOS, Christovam; 

MOREIRA, Josino Costa. Território, Ambiente e Saúde. Editora: Fiocruz , 2008.  

PAPINI, Solange. Vigilância em Saúde Ambiental - Uma Nova Área da 
Ecologia. Editora: Atheneu , 2008.  

PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 
S.A, 2007.  

 

 

DISCIPLINA SDE0930  ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA 

SEMESTRE 7º 

EMENTA 

Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória. O Centro Cirúrgico. Recursos Humanos do 
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Centro Cirúrgico. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem no Perioperatório. Preparo da Unidade 

Cirúrgica. A Anestesia e Suas Implicações para a Assistência de Enfermagem. Sala de 

Recuperação Pós-anestésica (SRPA). Assistência de Enfermagem no pós-operatório. Central 

de Material Esterilizado (CME). Sistematização da Assistência de Enfermagem nas 

Intervenções Cirúrgicas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Rachel de (org); BIANCHI, Estela Regina Ferraz (org). Enfermagem em 
centro cirúrgico e recuperação. São Paulo: Manole, 2010. 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth 
tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 v  

MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Alexander: Cuidados de 
enfermagem ao paciente cirúrgico. Tradução Cláudia Lúcia Caetano de Araújo; Ivone 
Evangelista Cabral. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

ROTHROCK, Jane C. Alexander - Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 
13ªedição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em 
estabelecimentos de saúde, Ministério da Saúde - Coordenação de Controle de Infecção 
Hospitalar, Brasília, 2ª ed., 1994. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/processamento_artigos.pdf   

BRASIL, ANVISA. Sítio Cirúrgico - Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à 
assistência à saúde - Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - Gerência de 
Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos, Brasília, 2009. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/criterios_nacionais_ISC.pdf 

SOBECC. Práticas recomendadas em Centro Cirúrgicos, Recuperação Pós-
Anestésicas e Central de Material Esterilizado. 2007. São Paulo.  

BRASIL, ANVISA, Resolução ? RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/normas.htm 

NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

 

 

DISCIPLINA SDE0931 ENSINO CLÍNICO EM SÁUDE MENTAL 

SEMESTRE 7º 

EMENTA 

O Campo da Saúde Mental. Os Processos Sociais e Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica no 
Brasil. A legislação em saúde mental. Prevenção em Saúde Mental. As principais 
psicopatologias. Organização dos serviços de saúde mental e interdisciplinaridade. Inserção 
do enfermeiro na atual proposta de atendimento da Reforma Psiquiátrica. Assistência de 
enfermagem aos portadores de transtornos mentais em hospitais, CAPS, residências 
terapêuticas, emergências. 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/processamento_artigos.pdf


 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. Tradução 
Fernando Diniz da Cruz e Isabel Cristina Fonseca da Cruz. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2002. 610.7368 T749e  

STEFANELLI, M. C.; FUKUDA, I.M.K. & Arantes, E.C. Enfermagem psiquiátrica em 
suas dimensões assistenciais. Ed Manole.  

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. Porto Alegre: ARTMED, 2008.  

BOTEGA, Neury José (Org.). Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e 
emergência. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LOUZA NETO, R. Et Al. Psiquiatria basica. Porto Alegre: Artes Medicas, 
2010. 616.89 L886p  

HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto ALegre: 
ARTMED, 2007. 159.972 H751p  

DALGALARRONDO, Paulo. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Artmed, 
2008  

CLASSIFICAÇÃO de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes 
diagnósticas e de tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. Porto Alegre: 
ARTMED, 2009 616.89 C614cl 

CARLAT, Daniel J. Entrevista psiquiátrica. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 
2007. 616.89 C278e  

ALVARENGA, Pedro Gomes e ANDRADE, Arthur Guerra de. Fundamentos 
em Psiquiatria. Ed Manole, 2005.  

 

 

DISCIPLINA SDE0132 NUTRIÇÃO 

SEMESTRE 7º 

EMENTA 

Princípios da nutrição. Educação nutricional em saúde coletiva. Terapia nutricional. Cuidado 
nutricional no ciclo da vida. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOVERA, Themis Maria Drech da Silveira. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. 1 ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

VANNUCCHI, H., MARCHINI, J. S. Nutrição e metabolismo. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007.  

Camarneiro, Joyce. Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIBNEY, M. J. Introdução à Nutrição Humana. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005  

GIBNEY, M. J. Nutrição Clínca. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  
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 MONTEIRO, J.P., CAMELO, J.S. Nutrição e metabolismo ? caminho da nutrição e terapia 
nutricional: da concepção à adolescência. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.  

MOREIRA EMÍLIA, A. M., CHIARELLO, PAULA. G. Nutrição e Metabolismo - Atenção 
nutricional - Abordagem Dietoterápica em adultos. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.  

 SHILS, M. E. et al. Nutrição Moderna na saúde e na doença. 10a ed. São Paulo: Manole, 2009.  

 

 

DISCIPLINA SDE0040 ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 8º 

EMENTA 

A integração dos princípios fundamentais da administração e os cargos e funções e sua 
aplicabilidade no serviço de enfermagem. Tomada de decisão e resolução de problema, os 
instrumentos para as decisões assertivas. O planejamento como norteador  para o alcance 
dos objetivos.  A estrutura organizacional e funcional dos Serviços Hospitalares na formação 
da estrutura do serviço de enfermagem. Dimensionamento de pessoal de Enfermagem nos 
Serviços de Saúde, Gerenciamento de materiais e custos em Enfermagem, Gestão dos 
Recursos Humanos e a Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. Livro: Administração e Liderança em Enfermagem teoria e aplicação 

Autor: Marquis, L Bessie  ; Huston, J Carol Editora: Artmed -  4º edição Ano: 2005  

  

2. Livro: Gerenciamento em Enfermagem 

Autor: Coordenadora Paulina Kurcgant; autoras Tronchin; Maria  Rizzatto Dayse....(et al.) 
Editora: Guanabara Koogan ? Rio de Janeiro Ano: 2005  

  

3. Livro: Administração em Enfermagem           Autor: Coordenadora Paulina 
Kurcgant.          Editora: E.P.U - São Paulo Ano: 1991  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1- Manual de Gerenciamento de Enfermagem 

Autor: Lore Cecília Marx e Luíza Chitose Morita Editora: Rufo, Editores Associados ? São Paulo 
Ano: 2003  

2- Enfermagem de Excelência da visão à ação Autor: Anna Margherita Toldi Bork Editora: 
 Guanabara Koogan ? Rio de Janeiro Ano: 2008  

3- Competências da Enfermagem Autor: Lore Cecília Marx Editora: EPUB Ano: 2007  

4- Introdução à Teoria Geral da Administração - Edição Compacta Autor: Idalberto 
Chiavenato Editora: Elsevier Campus Ano: 2004  

5- AUTOCONHECIMENTO Instrumento de Gerência em Enfermagem 

Autor: Miriam Garcia Leoni Editora: Guanabara Koogan Ano: 2008  

 

 

DISCIPLINA SDE0933 ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE 

SEMESTRE 8º 

EMENTA 

Compreensão da situação do indivíduo que necessita de cuidados críticos de enfermagem no 
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país e desenvolvimento de atitudes e habilidades com fundamentações técnicas e científicas 
necessárias ao cuidado de enfermagem com qualidade ao cliente em estado crítico na terapia 
intensiva e emergência. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MORTON,  Patrícia. G; FONTAINE, DORRIE. K. Cuidados críticos de Enfermagem: uma 
abordagem holistica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 9  edição, 2011.  

WOODS, S. L; FROELICHER, E. S. S; MOTZER, S. U. & col. Enfermagem em Cardiologia. 4ª 
Edição. Tradução: Shizuka Ishii. Revisão científica. Ângela Maria Geraldo Pierin. Barueri, SP: 
Ed. Manole, 2005.  

Lippincott W & Willkins. Enfermagem de Emergência. Tradução: Claudia Lúcia Caetano. Rio de 
Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CINTRA, Eliane Araújo; NISHIDE, Vera Médice; NUNES, Wilma Aparecida. Assistência de 
enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003.  

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2004.  

KNOBEL, Elias. Enfermagem em Terapia Intensiva. Rio de Janeiro: Atheneu, 2006 .  

 

LIPPINCOTT, Willians e Wilkins. Fundamentos de Enfermagem.  1ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008.  

POTTER, Patrícia A; PERRY, Anne G. Fundamentos de Enfermagem. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006.  

 

 

DISCIPLINA SDE0133 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE 

SEMESTRE 8º 

EMENTA 

Processo Saúde-Doença. História da Saúde Pública. Legislação do SUS. Planejamento em 
Saúde. Vigilância da Saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Luiz O. M.;  BARRETO, Ivana C. H.  SUS Passo a Passo: História, Regulamentação, 
Financiamento, Políticas Nacionais.  2ª Ed.  São Paulo: HUCITEC, 2007. 

FLECK, Marcelo Pio de Almeida; et al. A AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA: GUIA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: Teoria e Prática. 6. reimpressão. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGUIAR, Zeneide Neto. SUS - Sistema Único de Saúde ? Antecedentes, Percurso, 
Perspectivas e Desafios. Ed. Martinari, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z : garantindo saúde nos municípios / Ministério da 
Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. ? 3. ed. ? Brasília : Editora do 
Ministério da Saúde, 2009. 

CORDEIRO, Hésio. SUS: Sistema Único de Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2005. 

CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de (Org.). Promoção da saúde: conceitos, 
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reflexões, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005. 

SOUZA, Renilson Rehem. A regionalização no contexto atual das políticas de saúde. Ciência e 
Saúde Coletiva, Rio de Janeiro: ABRASCO, 2001. 

 

 

DISCIPLINA SDE0174 SAÚDE DO TRABALHADOR 

SEMESTRE 8º 

EMENTA 

Evolução histórica da Saúde do Trabalhador. A organização do Mundo do Trabalho e as 
implicações para o trabalhador. Assistência da Equipe de Enfermagem do Trabalho à Saúde do 
Trabalhador: promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, tratamento e reabilitação do 
trabalhador. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA FILHO, AN. Segurança do Trabalho e Gestão Ambiental. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Atlas, 
2008. 

 GRANDJEAN, E; KROEMER, KHE. Manual de Ergonomia: adaptando o trabalho ao homem. 5ª 
Ed. São Paulo: Artmed, 2005. 

 ZANELLI, JC. Estresse nas Organizações de Trabalho: compreensão e intervenção baseadas 
em evidências. São Paulo: Artmed, 2009. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, WT. Manual de Segurança do Trabalho. São Paulo: DCL, 2010. 

CARVALHO, GM. Enfermagem do Trabalho. São Paulo: EPU, 2001. 

MENDES, R.; DIAS, EC. Da medicina do trabalho à saúde do trabalhador. São Paulo: Rev. 

Saúde Pública, 1991. 

REIS, RS. Segurança e Medicina do Trabalho: Normas Regulamentadoras. São Paulo: Yendis 

Editora, 2010. 

RIBEIRO, MCS (org). Enfermagem e Trabalho: fundamentos para a atenção à saúde dos 

trabalhadores. São Paulo: Martinari, 2008. 

 

 

DISCIPLINA SDE0230 TANATOLOGIA 

SEMESTRE 8º 

EMENTA 

Introdução e histórico do campo da tanatologia. Aspectos Culturais da Morte. Aspectos 
psicológicos da Morte e do Morrer. Aspectos éticos e bioéticos da morte e do morrer. O 
acompanhamento ao paciente terminal e a família. A equipe de saúde diante da morte. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIMENTA, Cibele A.M.; MOTA, Dálete D.C.F.M.; 

CRUZ, Diná A, L.M. Dor e cuidados paliativos. Enfermagem, Medicina e psicologia. Editora 
Manole / 2006 

 KOVÁCS, Maria Julia. Morte e desenvolvimento humano. Casa do Psicólogo, 2002. 

 BROMBERG, M.H.P.F.; KOVÁCS, M.J.; CARVALHO, M.M.M.J & CARVALHO, V.A. Vida e morte: 
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laços da existência. Casa do Psicólogo, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

KOVÁCS, Maria Julia. Fundamentos de Psicologia. Morte e existência humana: caminhos, 
cuidados e possibilidades de intervenção. Editora Guanabara Koogan, 2008. 

 KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Sobre a Morte e o Morrer. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1969 

KÜBLER-ROSS, Elizabeth. A morte: um amanhecer. São Paulo: Pensamento, 1991. 

KÜBLER-ROSS, Elisabeth. A roda da vida: memórias do viver e do morrer. Rio de Janeiro: GMT, 
1998 

ANDERSON Rohe. O Paciente Terminal e o Direito de Morrer. Lumen Juris, 2004 

 

 

DISCIPLINA GST0034 COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

Estilo e linguagem do moderno texto empresarial. Coesão e coerência. Pontuação. Estrutura 
do parágrafo. Correção de principais tipos de vícios de linguagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Livro didático: MORAES, Rozangela; Comunicação nas empresas; Rio de Janeiro: SESES, 
2014. ISBN 978-85-60923-81-6 

MORAES, Ana Shirley França de. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
TOMASI, Carolina. Comunicação empresarial. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001. 

AMORA, Antônio Soares. Minidicionário Soares Amora da língua portuguesa. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 

CUNHA, Celso Ferreira da; CINTRA, Luís Filipe Lindley. Nova gramática do português 
contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar. 24. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004. 
GOLD, Miriam. Português Instrumental. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

DISCIPLINA CCJ0058 DIREITOS HUMANOS 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

A evolução dos direitos humanos; As gerações de direitos; Aplicabilidade das normas 
constitucionais; A eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices; As garantias 
constitucionais e os direitos fundamentais; O sistema constitucional de emergência e os 
direitos fundamentais; A colisão de direitos fundamentais; A proteção internacional dos 
direitos humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos.6.ed. São Paulo: Saraiva, 2013; 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. rev.e atual.São 
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Paulo: Saraiva, 2010; 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 13.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen&Juris, 
2008. 

BARROSO, Luís Roberto. A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007. 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. Rio 
de janeiro: Malheiros, 2004. 

SILVEIRA, Vladimir de Oliveira. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos humanos.Conceitos, 
significados e funções. São Paulo:Saraiva, 2010. 

 

 

DISCIPLINA SDE0954 ESTÁG. SUPERVIS. EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

Aborda a pratica da assistência de enfermagem ao ser humano adulto e idoso cuja inserção 
social está determinada nas suas especificidades para subsidiar o planejamento, execução e 
avaliação do cuidado de enfermagem no cenário da atenção hospitalar e ambulatorial. Vem 
propiciar a imprescindível vivência de situações concretas e globalizantes, nas grandes áreas 
de atuação do enfermeiro, promovendo a passagem do aluno da fase acadêmica para o 
efetivo exercício profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth 
tratado de enfermagem médico-cirúrgica.Tradução Fernando Diniz Mundim. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. v., il. 

LIPPINCOTT, Wlliams E. Enfermagem médico-cirúrgica. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

JOHNSON, Marion et. al. Diagnósticos, resultados e intervenções de 
enfermagem: ligações entre NANDA, NOC e NIC. Tradução Ana Maria Thorell. Porto Alegre: 
ARTMED, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar (Org.). Enfermagem e 
saúde do adulto. Barueri, SP: Manole, 2006. 

GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues Soares Choiet. Administração de 
medicamentos na enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

DIAGNÓSTICOS de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2007-
2008. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

SPARKS, Sheila M; TAYLOR, Cynthia M; DYER, Janyce G. Diagnóstico em 
enfermagem. Tradução Carlos Henrique Cosendey. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 
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2000. 

BLACK, Joyce M.; MATASSARIN-JACOBS, Esther. Enfermagem médico - 
cirúrgica: uma abordagem psicofisiológica. 4. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1996. 

 

 

DISCIPLINA SDE0953 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE COLETIVA 

SEMESTRE 2º 

EMENTA 

Utilização de metodologia assistencial, educativa e de investigação em Enfermagem, 
necessárias ao cliente nos diferentes níveis de atenção ao processo saúde-doença em saúde 
coletiva. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Selma Maffei de; SOARES, Darli Antônio; CORDONI JÚNIOR, Luiz 
(Org.). Bases da saúde coletiva. Paraná: UEL, 2001. 

ROUQUAYROL, Maria Zelia; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia e saúde. 
6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de 
(Org.). Enfermagem na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Brasil. Ministério da Saúde. Capacitação de pessoal em sala de vacinação - 
manual do treinando. / Organizado pela Coordenação do Programa Nacional de Imunizações. 
2a ed. rev. e ampl. ? Brasília : Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde, 2001. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica. 6. ed. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2007. 

Brasil. Ministério da Saúde. Humaniza SUS: Documento base para gestores e 
trabalhadores do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Núcleo Técnico 
da Política Nacional de Humanização. ? 4. ed. ? Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-
vacinação Série A. Manual e Normas Técnicas em Saúde 2ª edição Brasília/DF 2008 

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. 
Brasília, 2005. 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. Estágio supervisionado. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2001. 

 

 

DISCIPLINA SDE0950 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO EM CLIENTE SAÚDE MENTAL 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

A atuação do Enfermeiro no campo prático da saúde mental, as psicopatologias, os 
psicofármacos, a atuação do enfermeiro na emergência psiquiátrica, a reforma psiquiátrica, a 
legislação em saúde mental e os Centros de atenção psicossocial, a atuação do enfermeiro na 
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alta hospitalar e a construção da rede de serviços assistências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. Tradução 
Fernando Diniz da Cruz e Isabel Cristina Fonseca da Cruz. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2002. 610.7368 T749e 

STEFANELLI, M. C.; FUKUDA, I.M.K. & Arantes, E.C. Enfermagem psiquiátrica em 
suas dimensões assistenciais. Ed Manole. 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

BOTEGA, Neury José (Org.). Prática psiquiátrica no hospital geral: interconsulta e 
emergência. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LOUZA NETO, R. Et Al. Psiquiatria basica. Porto Alegre: Artes Medicas, 2010. 616.89 L886p 

HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto ALegre: ARTMED, 
2007. 159.972 H751p 

DALGALARRONDO, Paulo. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Artmed, 2008 

CLASSIFICAÇÃO de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes 
diagnósticas e de tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. Porto Alegre: 
ARTMED, 2009 616.89 C614cl 

CARLAT, Daniel J. Entrevista psiquiátrica. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 616.89 C278e 

ALVARENGA, Pedro Gomes e ANDRADE, Arthur Guerra de. Fundamentos em Psiquiatria. Ed 
Manole, 2005. 

 

 

DISCIPLINA SDE0949 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO SAÚDE CLIENTE CIRÚRGICO 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências e habilidades técnico-científicas, políticas, éticas, 
gerenciais e administrativas no cuidado ao cliente clientes cirúrgicos de acordo com o seu 
ciclo vital (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso) hospitalizado e/ou no ambulatório, 
com ações de promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e educação em saúde, 
aplicando a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARVALHO, Rachel de (org); BIANCHI, Estela Regina Ferraz (org). Enfermagem em 
centro cirúrgico e recuperação. São Paulo: Manole, 2010. 

SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, Brenda G. (Ed.). Brunner & Suddarth 
tratado de enfermagem médico-cirúrgica.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 v 

MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Alexander: Cuidados de 
enfermagem ao paciente cirúrgico. Tradução Cláudia Lúcia Caetano de Araújo; Ivone 
Evangelista Cabral. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

ROTHROCK, Jane C. Alexander - Cuidados de Enfermagem ao Paciente Cirúrgico. 
13ªedição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em 
estabelecimentos de saúde, Ministério da Saúde - Coordenação de Controle de Infecção 
Hospitalar, Brasília, 2ª ed., 1994. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/processamento_artigos.pdf 

BRASIL, ANVISA. Sítio Cirúrgico - Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à 
assistência à saúde - Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - Gerência de 
Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos, Brasília, 2009.Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/criterios_nacionais_ISC.pdf 

SOBECC. Práticas recomendadas em Centro Cirúrgicos, Recuperação Pós-
Anestésicas e Central de Material Esterilizado. 2007. São Paulo. 

BRASIL, ANVISA, Resolução ? RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe 
sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 
projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em: 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/normas.htm 

NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2007. 

 

 

DISCIPLINA CEL0032 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios. As semelhanças e diferenças entre a 
escravidão indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a ocupação do interior do 
território. A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. A política indigenista. As 
contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. O movimento negro e as políticas 
afirmativas. Índios e afro-descendentes como sujeitos históricos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e 
afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 168 p. 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra.  Editora: Cia. das Letras, 1994. 

VAIFAS, Ronaldo A Heresia dos Índios.Editora: Cia. das Letras, 1995. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 1992. 
FLORENTINO, M. Em Costas Negras. Editora: Cia das Letras. 

GOMES, F. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - 
século XIX.  Arquivo nacional, 1995 

GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 

SILVA, T.T. (Org.). Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais em 
educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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DISCIPLINA SDE0196 PROJETO DE TCC EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

Tipos de pesquisa. Normas de pesquisa em seres vivos. Etapas do projeto de trabalho de 
conclusão de curso. Elaboração e apresentação do projeto. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas Ciências 

Naturais e Sociais. Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. 2ª ed. São Paulo: Ed. Pioneira 

Thomson Learning. 

LOBIONDO-WOOD, Geri; HABER, Judith. Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação crítica 

e utilização. 4 ed, Rio de Janeiro, RJ, Editora Guanabara Koogan, 2001. 

VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: epistemologia e 

metodologia operativa. Petrópolis, RJ, Editora Vozes, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELL, Judith. Projeto de Pesquisa. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

DESLANDES, Suely Ferreira; et al. Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. 20.a ed. 

Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 1994. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

POLIT, Denise F., BECK, Cheryl T., HUNGLER, Bernardette P. Fundamentos de pesquisa em 

enfermagem: métodos, avaliação e utilização. Trad. Ana Thorell. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2.ed. Port 

Alegre: Artmed, 2007. 

 

 

DISCIPLINA GST0395 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

SEMESTRE 9º 

EMENTA 

Visão histórica da Psicologia; Psicologia aplicada ao espaço organizacional; formas do 
comportamento humano no contexto organizacional; emoção no trabalho; percepção e 
inteligência; Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização; 
Comportamento Organizacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Bergamini; Cecília Whitaker. PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS: 
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Psicologia do Comportamento Organizacional. São Paulo: Atlas, 2008. 

Robbins, Stephen. Comportamento Organizacional. São Paulo: Pearson Education,  2005  (11ª 
Edição) 

Spector, Paul E. Psicologia nas Organizações. São Paulo: Saraiva - 3ª Ed. 2010 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1.   SCHULTZ, Duane P.; SCHULTZ, Sydney Ellen. História da psicologia moderna. São Paulo: 
Thomson Learning, 2007. 

2.   ZANELLI, José Carlos; ANDRADE, Jairo Eduardo Borges; BASTOS, Antônio Virgilio 
Bittencourt (Org.). Psicologia,organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

3.   CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

4.   ANDREOLA, Balduíno A. Dinâmica de grupo: jogo da vida e didática do futuro. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 

 

 

DISCIPLINA SDE0945 ASSISTÊNCIA DE ENF. EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

SEMESTRE 10º 

EMENTA  

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Não há registro no SGC 

 

DISCIPLINA SDE0944 ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Não há registro no SGC 

 

 

DISCIPLINA SDE3476 AUDITORIA EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Não há registro no SGC 

 

 

DISCIPLINA SDE0951 ECS EM CLIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências e habilidades técnico-científicas, políticas, éticas, 
gerenciais e administrativas no cuidado ao cliente em Alta Complexidade, no âmbito 
prehospitalar e/ou intrahospitar, com ações voltadas às necessidades do cliente em estado 
crítico, na terapia intensiva e/ou emergência, através da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, de modo que a promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e educação em 
saúde sejam evidenciadas neste contexto. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Não há registro no SGC 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Não há registro no SGC 

 

 

DISCIPLINA SDE0947 ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTR. DE INFECÇÃO HOSP. 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Esta Disciplina pretende despertar no acadêmico de Enfermagem a necessidade  premente 
de  que as ações de Prevenção e Controle  das Infecções Hospitalares  instituídas, sejam 
incorporadas no cotidiano de sua vida profissional desenvolvendo o raciocínio  investigativo 
na reflexão das diversas áreas de atuação do Enfermeiro, considerando os determinantes 
para a prevenção e controle de infecção hospitalar  e o aprimoramento da biossegurança 
dentro da perspectiva profissional  no contexto das práticas da saúde em Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Brunner & Suddarth Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Suzanne  C. 
Smeltzer /Brenda G. Bare; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002-2004. 2v. 

FERNANDES,Antonio Tadeu , et .al. Infecção Hospitalar e suas Interfaces na área 
da Saúde.São Paulo: Atheneu, 2000. 2v. 

COUTO, Renato Camargo, et .al. Infecção hospitalar Epidemiologia e Controle. 
Rio de Janeiro: MEDSI,1999./2005 e 2012 

MARTINS, Maria Aparecida.,et .al. Manual de Infecção Hospitalar- Epidemiologia, 
Prevençaõ e Controle.Rio de Janeiro:MEDSI,2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida, et .al. Tratado Cuidados de Enfermagem. São 
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Paulo: ROCA, 2012 .2v 

GRAZIANO,K.U,SILVA.A; PSALTIKIDIS,E.M;Enfermagem em Centro de Material e 
Esterilização. 

São Paulo:Manole,2011. 

MASTROENI, Marco Fabio. Biossegurança aplicada a laboratórios e serviços de 
saúde. São Paulo: Atheneu,2006. 

VALLE,S.,TELLES,J.L. Bioética e biorrisco:abordagem transdisciplinar.Interciência- 
Rio de Janeiro,2003 

DEALEY, Carol, Cuidando de Feridas, um guia para enfermeiras. São Paulo: 
Atheneu, 2001 

ALMEIDA, Claudia Elizabeth et al. Manual para realização de curativos. Rio de 
Janeiro: Cultura Médica, 2003. 

ANVISA , Processamento de Roupa de Serviço de Saúde, Prevenção e Controle de 
Riscos: Brasília, 2009 

ANVISA, Higienização das Mãos, segurança do paciente em serviços de saúde: 
Brasília , 2009 

ANVISA, Higienização das m Mãos em serviços de saúde: Brasília , 2007 

Ministério da Saúde, Hepatites Virais : Brasília, 2008 

RAPPARINI, Cristiane,  Manual de Implementação ? Programa de prevenção de 
acidentes com materiais perfurocortantes em serviços de saúde: São Paulo, Fundacentro, 
2010. 

 

 

DISCIPLINA SDE0956 ESTÁG. SUPERVIS. EM SAÚDE DA MULHER 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Assistência integral de enfermagem compatível com as necessidades apresentadas pela 
mulher em seus diferentes ciclos de vida considerando o contexto familiar e social. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Sonia Maria Oliveira de (Org.). Enfermagem no ciclo gravídico-
puerperal. São Paulo: Manole, 2009. 

REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa. Obstetrícia 
fundamental. 11 ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de 
atenção integral à saúde da mulher:princípios e diretrizes. Brasília, 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e 
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humanizada - manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada 
à mulher. Brasília, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual técnico. Brasília, 
2000. 618.3 B823g 

FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e 
saúde da mulher. São Paulo: Manole, 2007. 

 

 

DISCIPLINA SDE0955 ESTÁGIO CUR. SUPERV. EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOL 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Utilização de metodologia assistencial, educativa e de investigação em Enfermagem, 
necessárias a criança, adolescente e família nos diferentes níveis de atenção ao processo 
saúde-doença. Implementação da sistematização do cuidado na saúde da criança. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Llonch (Org.). Enfermagem 
pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri, SP: Manole, 2008. 

BORGES, Ana Luiza Vilela; FUJIMORI, Elizabeth (Org.). Enfermagem e a saúde do 
adolescente na atenção básica. São Paulo: Manole, 2009. 

HOCKENBERRY, Marilyn J. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 8. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso ? método 
Canguru. Brasília, 2000. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AIDPI Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância: 
curso de capacitação. 2. ed. rev. Brasília: NÃO EXISTENTE, 2002. 

COLLET, Neuza; OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de; VIEIRA, Cláudia Silveira (Coord.). 
Manual de enfermagem em pediatria. 2. ed., rev., atual. e ampl. Goiânia: AB, 2010. ALVES 
FILHO, Navantino; CORRÊA, Mário Dias. Perinatologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

TAMEZ, Raquel N.; SILVA, Maria Jones Pantoja. Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao 
recém-nascido de alto risco. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

 

DISCIPLINA SDE0952 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GERÊNCIA 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Vivência do processo gerencial nas diversas áreas dos Serviços de Saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARQUIS, Bessie L; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em 
enfermagem: teoria e prática. Tradução Regina Machado (trad) Garcez. 2. ed. Porto Alegre: 
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ARTMED, 2002. 

KURCGANT, Paulina (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

KURCGANT, Paulina (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo: EPU, 
1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORK, Anna Margherita Toldi. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. 

MARX, Lore Cecília; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de enfermagem. 2. ed. 
rev. e atual. São Paulo: EPUB, 2003. 

MARX, Lore Cecília. Competências da enfermagem: Sedimentadas no Sistema Primary 
Nursing. Rio de Janeiro: EPUB, 2006. 

Gestão Hospitalar: administrando o hospital moderno 

Autor: Ernesto Lima Gonçalves (org.) Editora: Saraiva São Paulo Ano: 2006 

Gestão da qualidade em saúde Autora: Jussara Luongo Editora: Rideel São Paulo Ano: 2011 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro 
Universitário. Autoconhecimento: instrumento de gerência em enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BORK, Anna Margherita Toldi. Enfermagem baseada em evidências. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 

 

 

DISCIPLINA CCE0489 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Gestão ambiental: Conflitos e encaminhamentos por parte das agências públicas e da 
sociedade civil. Gestão da biodiversidade. Desenvolvimento sustentável. Indicadores de 
sustentabilidade urbana. Instrumentos de gestão ambiental. A abordagem interdisciplinar 
para a gestão ambiental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial, Conceitos, Modelos e Instrumentos. 
2.ed. atual e  ampliada. São Paulo.Saraiva.2007 

  

  

ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; CAVALCANTI, Yara; MELLO, Cláudia dos S. Gestão ambiental: 

planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2002. 

  

TACHIZAWA, Élio Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa. 6. Ed. 
Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMARGO, Aspasia; CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro; OLIVEIRA, José Antônio Puppim de 
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(Org.). 

Meio ambiente Brasil: avanços e obstáculos pós-Rio-92. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

  

DRUCKER, Peter Ferdinand. Novas realidades: no governo e na política, na economia e nas 
empresas, 

na sociedade e na visão do mundo. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. 

  

LOPES, Ignez Vidigal (Org.) et al. Gestão ambiental no Brasil: experiência e sucesso. 2. ed. Rio 
de 

Janeiro: Ed. da FGV, 1998. 

  

VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 4.ed. São Paulo: SENAC, 2002. 

 

 

DISCIPLINA SDE0198 TCC EM ENFERMAGEM 

SEMESTRE 10º 

EMENTA 

Elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso de Enfermagem de acordo com 
as linhas de pesquisas e áreas predominantes criadas pelo curso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1.    CULLUM, Nicky; et al. Enfermagem baseada em evidências: Uma introdução. Tradução: 

Ana Thorel. Porto Alegre,RS, Editora Artmed, 2010. 

 2.    LOBIONDO-WOOD, Geri; HABER, Judith. Pesquisa em Enfermagem: Métodos, avaliação 

crítica e utilização. 4 ed, Rio de Janeiro, RJ, Editora Guanabara Koogan, 2001. 

 3.    VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa interdisciplinar: 

epistemologia e metodologia operativa. Petrópolis, RJ, Editora Vozes, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1.    CRESWELL, John W. Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. 2.ed. 
Port Alegre: Artmed, 2007. 

2.    MACEWEN, Melanie; WILLS, Evelyn M. Bases teóricas para a enfermagem. Tradução Ana 
Maria Thorell. 2ª. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

3.    MINAYO, Maria Cecília de S., DESLANDES, Suely F. Caminhos do pensamento ? 
epistemologia e método. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. 

4.    POLIT, Denise F., BECK, Cheryl T., HUNGLER, Bernardette P. Fundamentos de pesquisa em 
enfermagem: métodos, avaliação e utilização. Trad. Ana Thorell. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

5.    POPE Catherine; MAYS, Nicholas. Pesquisa Qualitativa. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO CURSO: 
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 Nº de períodos: 10  
 Tempo de integralização mínimo: 10 períodos  
 Tempo de integralização máximo: 15 períodos  
 Nº de disciplinas eletivas: 9  
 Nº de disciplinas optativas: 9  
 Nº de disciplinas obrigatórias: 52 
 Carga horária total: 4360 h  
 Carga horária eletiva obrigatória: 72  
 Carga horária de atividades acadêmicas complementares: 100  
 Carga horária de atividade estruturada: 264  

 

ATIVIDADES ESTRUTURADAS: GERAL  

Atividades Estruturadas, embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, implicam a 
construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar 
a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, 
o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os 
interesses e necessidades do aluno. O currículo do curso deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de 
situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios para o 
desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e 
dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, 
privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 
(saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. (PERRENOUD) 
Para tanto, as atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. 
Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas 
propostas devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. As 
Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino 
fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e 
transformadora. Nesse contexto, de acordo com Behrens (2006), situa-se a problematização que possibilita uma visão 
pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de 
produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de conceitos, quando os examinam 
minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas 
aquisições na prática. (ROEGIERS; DE KETELE, 2004). O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de 
informações e, sim, a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da 
participação ativa neste processo. (DAVINI, 1999). Se a proposição de memorizar e repetir precisa ser ultrapassada, como 
proceder para contemplar uma prática pedagógica que acolha os pressupostos da abordagem crítica [...] Não se trata de 
negar a pertinência das técnicas de ensino tradicionais, mas de retomá-las com um posicionamento crítico e reflexivo que 
enriqueça a produção do conhecimento em um novo paradigma. (BEHRENS, 2006). Isto não quer dizer também que os 
conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo contrário, além de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do 
sujeito que aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. Com as atividades estruturadas 
pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos 
estudos. O fundamental é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa 
forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas 
sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 
específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e conseqüências, identifique 
princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, execute, analise, avalie etc. 
Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, 
integrando sociedade, educação e trabalho com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio 
cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a 
diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, 
especialmente, de aprender a aprender. Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas 
sempre no mesmo sentido, de acordo com Davini (1999): PRÁTICA/REALIDADE      REFLEXÃO     TEORIA      SELEÇÃO DE 
PRINCÍPIOS E MÉTODOS PARA AÇÃO FUTURA         NOVA PRÁTICA / TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE. Sendo assim, na 
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concepção/elaboração de um currículo integrado que contemple atividades estruturadas, alguns passos devem ser 
trilhados: 

1.    Definir conteúdos e competências e organizá-los por categorias; 

2.    Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de tais conjuntos de 
conteúdos/competências; 

3.    Elaborar um mapa conceitual/estrutura de conteúdos, a partir da organização anterior; 

4.    Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas pedagógicas dinâmicas 
orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado; 

5.    Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas supervisionadas. Obs: 
As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá atender várias disciplinas. 

6.    Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho 
profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas disciplinas curriculares que 
contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

São exemplos de atividades que não podem ser consideradas atividades estruturadas aquelas em que o professor é o 
principal ator, quando faz demonstrações, resumos, sínteses etc; as que estão descontextualizadas dos conteúdos das 
disciplinas a que se referem; as que não tem caráter significativo. As atividades estruturadas estão relacionadas e 
contextualizadas no âmbito da disciplina, enquanto as atividades complementares referem-se ao curso como um todo e à 
formação geral do aluno. 

Atividades de nivelamento  

As atividades de nivelamento constituem-se em ferramentas essenciais como suporte às dificuldades apresentadas pelo 
corpo discente, principalmente no que se refere ao núcleo básico. São exemplos de atividades regulares de nivelamento, 
química, matemática, português, física, biologia e outras que se fizerem necessárias para atendimento à execução dos 
planos de ensino do curso. 

 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

As Atividades Acadêmicas Complementares (AACs) são componentes curriculares de caráter acadêmico, científico e cultural, 
cujo foco principal é o estímulo à prática de estudos independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares, de forma a 
promover, em articulação com as demais atividades acadêmicas, o desenvolvimento intelectual do acadêmico, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. As AACs obrigatórias, devem ser cumpridas no decorrer do 
curso, num total de 100h. As ACCs possuem regulamento próprio, no qual há a descrição dos tipos de atividades que são 
consideradas ACCs, como também, para cada tipo de AACs, serão computadas horas AACs, que somadas, ao final do curso, 
deverão atingir o quantitativo mínimo obrigatório para cumprimento da carga horária total disposta na matriz curricular 
(ver Manual de AAC em anexos). A validação das Atividades Complementares é uma decisão do Coordenador responsável, 
mediante apresentação, pelo acadêmico, do respectivo documento comprobatório de participação (Certificado de 
participação ou Relatório de Atividades). 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Ao longo de todo o curso, os alunos são incentivados a construir uma postura investigativa sobre o cotidiano educacional 
em todas as disciplinas, com o objetivo de formar profissionais críticos, reflexivos e responsáveis pela transformação 
permanente da prática de Enfermagem. Busca-se, portanto, uma articulação entre as disciplinas que constituem a 
fundamentação para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa em grupo, e as outras disciplinas do currículo, o que se 
traduzirá nos trabalhos de pesquisa ao longo do curso e finalmente no trabalho de conclusão de curso (TCC). As disciplinas 
específicas da área são: Metodologia Científica (quinto período), Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (nono período) 
e Trabalho de Conclusão de Curso (décimo período). Estas disciplinas foram organizadas em um grau crescente de 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

complexidade e se constituem em um espaço sistemático na construção do trabalho de conclusão de curso (TCC). A 
disciplina de Metodologia Científica, busca propiciar noções  sobre o entendimento do método científico e  tem como 
objetivos:  

 compreender a IES como espaço de aprendizagem e de produção do conhecimento;  
 desenvolver habilidades de estudo e de pesquisa que contribuam para a formação da atitude científica com base 

em normas técnicas e orientações acadêmicas;  
 reconhecer a importância e a aplicabilidade da ciência e do método científico  
 identificar a pesquisa como princípio científico e educativo que possibilita o desenvolvimento do espírito crítico e 

criativo e  
 direcionar  para a produção e comunicação científicas. 

 

Essa disciplina é introdutória, mas não a única, já que os trabalhos solicitados nas disciplinas anteriores, devem ser 
elaborados sob o cunho científico, sob a orientação docente, a levar o aluno às noções sobre o entendimento do método 
científico, perpassando pelas formas de conhecimento, normas da ABNT, resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
que dispõe sobre os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto de trabalho de conclusão de curso, 
que será desenvolvido no 9º Período, apresenta ao aluno as etapas de um projeto de pesquisa e os componentes básicos de 
sua estrutura, objetivando instrumentalizá-lo teoricamente para a elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso. 
Além disso, busca aproximá-lo de estudos desenvolvidos na  área de Enfermagem com as abordagens quantitativa e 
qualitativa, estimulando a prática de consumo de pesquisas. Considera-se necessário associar ao programa dessa disciplina, 
a contextualização e o  aprofundamento do conteúdo relacionado a Resolução 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde  
que trata de pesquisa que envolvem seres humanos, em especial aos conceitos da bioética, fundamentais para as pesquisas 
desenvolvidas na Enfermagem.  A disciplina contextualiza a Resolução 196/96 (Conselho Nacional de Saúde), que trata de 
pesquisa evolvendo seres humanos, fundamental para as pesquisas desenvolvidas na Enfermagem. A disciplina de Projeto 
de Trabalho de Conclusão de Curso possui como objetivo elaborar o projeto de trabalho de conclusão de curso  dentro da 
linha de pesquisa escolhida. A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso possui como principal meta a elaboração e 
apresentação do trabalho de conclusão de curso focalizando questões de Enfermagem. Além do professor orientador, 
escolhido pelo grupo pela afinidade de linha de pesquisa, os alunos inscritos na mesma têm aula semanal de freqüência 
obrigatória com o professor que articula a produção científica de todo o grupo. Nas disciplinas de PTCC eTCC, os alunos tem 
ainda uma carga horária de AE, que o leva ao exercício do auto aprendizado, colocando-o em confronto com a realidade da 
vida profissional futura e incentivando-o ao estudo e à pesquisa. As três disciplinas, portanto, tem como objetivo  
desenvolver  competências necessária para que o aluno possa realizar o trabalho de conclusão de curso, construindo no 
discente uma postura investigativa diante dos problemas de Enfermagem, com interesse pela pesquisa e pela construção de 
novos conhecimentos. Para nortear a construção do Trabalho de Conclusão de Curso existe e é disponibilizado para alunos e 
professores, um manual com as diretrizes e normas do TCC.  

LINHAS DE PESQUISA DO CURSO:  

 Considera-se a Linha de Pesquisa como um espaço acadêmico que congrega professores e alunos para desenvolver 
atividades relacionadas à: pesquisa; iniciação, formação e aprimoramento de docentes e discentes na investigação 
científica; ensino; produção de textos; leituras sistemáticas, discussões e seminários sobre temas; relatos e 
discussões coletivas sobre projetos de pesquisa, pesquisas docentes e trabalhos de conclusão de curso.  Enfatiza-se 
o inter-relacionamento entre as Linhas de pesquisa e Linhas de Estágio do Curso de Graduação em Enfermagem. As 
disciplinas do Estágio Curricular Supervisionado estão relacionadas com as seguintes linhas:  
 
 
Saúde Coletiva; 
Saúde da mulher; 
Criança e  adolescente; 
Adulto e idoso; 
Saúde mental; 
Gerência; 
Cirurgia e  
Alta complexidade.  
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As Linhas de Pesquisa abrangem áreas predominantes que delimitam os objetos privilegiados nos estudos e 
pesquisas que são os seguintes:  

 Relacionamento e comunicação em Enfermagem  
 Gerência em Enfermagem;  
 Enfermagem em Saúde Coletiva/Saúde da Família;  
 Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria;  
 Enfermagem em Saúde da Mulher;  
 Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente;  
 Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso;  
 Enfermagem em Alta complexidade e Emergência;  
 Enfermagem em Cirurgia;  
 Enfermagem em Saúde do Trabalhador;  
 Saúde do Homem;   
 Educação em Enfermagem e   
 História da Enfermagem. 

Estas áreas predominantes se subdividem em temas de pesquisa, permitindo maior coerência, abrangência e 
aprofundamento da Linha de Pesquisa.  

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO/ PRÁTICA PROFISSIONAL 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS E EMPREGOS NA ESTÁCIO 

ESTÁGIOS E EMPREGOS 

A IES, por meio de um serviço gratuito e informatizado, integrado ao mercado de trabalho, oferece estágios e empregos a 
seus graduandos ou já graduados, utilizando um banco atualizado de empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De 
acordo com a legislação em vigor, foram estabelecidas diretrizes, normas e procedimentos, unificando processos e 
atendimentos.   

Funções principais: 

 Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional;  
 Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação com as expectativas do mercado;  
 Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação dos graduandos e graduados 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas se cadastrarem, deve ser feito pela Internet, 
bastando para isso login e senha. O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante, e validado pelo 
Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 (noventa) dias.  
 
ESTÁGIOS NÃO OBRIGATÓRIOS: 
 
São os estágios nos quais os alunos exercem as atividades em isntituições não vinculadas à IES. Os alunos do Curso de 
Enfermagem podem exercer estágios não obrigatórios a partir do 9° período, inclusive. 

CURSO DE ENFERMAGEM/ESTAGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO- OBRIGATÓRIO:  

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória para a formação do Enfermeiro visando à complementação 
do ensino e da aprendizagem, facilitando sua inserção no mundo do trabalho, bem como orientando-o na escolha de sua 
especialização profissional. O objetivo principal do Estágio Curricular supervisionado é a articulação teoria e prática. Este 
visa ao desenvolvimento de competências profissionais, através da utilização de estratégias pedagógicas que articulem o 
saber com o fazer nos diferentes níveis de atenção à saúde. Esta vivência é necessária à assistência de enfermagem aos 
clientes no processo saúde-doença e de acordo com seu ciclo vital (criança, adolescente, adulto e idoso). São considerados 
como campo de estágio as instituições públicas e privadas de assistência à saúde, conveniadas com a IES, que atendam aos 
diferentes níveis de complexidade. Os estágios curriculares supervisionados são desenvolvidos em hospitais gerais e 
especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde, CAPS, Pólos de saúde da Família e comunidades, 
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obrigatoriamente. As disciplinas de estágio acontecem nos dois últimos semestres, do Curso de Graduação em Enfermagem 
e contemplam atividades assistenciais e de pesquisa, que contribuem efetivamente para a formação profissional. A carga 
horária total de Estágio Curricular Supervisionado é de 882 horas, distribuídas entre disciplinas no 9º e 10º períodos, com 
carga horária total por período como apresentadas a seguir:  

·          Estágio Curricular Supervisionado em: 
 
Saúde Coletiva 
Saúde do adulto e idoso 
Saúde da criança e adolescente 
Saúde da mulher, cumpridos em 622 h no 9º período,  

·          Estágio Curricular Supervisionado em: 
 
Saúde Cliente cirúrgico 
Saúde Mental 
Alta complexidade 
Gerência,  cumpridos em 274 h no 10º período. 

Para garantir a unicidade das práticas foi elaborado o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado com as diretrizes 
que norteiam este momento pedagógico e legitimado pelos Conselhos das IES e que se encontra em anexo. A figura dos 
Coordenadores de prática de ensino clinico e estágio curricular supervisionado é imprescindível para que a consecussão 
dessa fase vital para o aluno seja positiva. As especificidades desta disciplina encontram-se descritas no Regulamento para 
Estágio Curricular Supervisionado.  

 

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de construir 
conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática social e profissional. 
Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso 
deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de 
forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro aspecto relevante é o princípio da auto-avaliação como 
instrumento que favorece o exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de 
uma autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. Para que se possa identificar a importância das 
atividades oferecidas durante o percurso formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação: 
 
 

 A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram, o que já trazem na sua 
bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e suas expectativas em relação ao curso. A avaliação 
diagnóstica é feita em sala de aula, pelos professores, através de observações e registros.  

 A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas 
diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos alunos individualmente ou em grupo, a 
fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções pedagógicas diferentes.  

 A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes disciplinas que 
integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como objetivo primordial 
selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e 
questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do melhor caminho a ser construído para a formação 
do perfil profissional desejado. 
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Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se possa refletir sobre o 
melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. 
A avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela não ocupa um espaço 
único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e 
permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas 
de registrar os resultados obtidos pelos alunos. 
As disciplinas de Sistematização do cuidar I, II e III tem avaliações próprias e de acordo com a sua peculiaridade, contidas 
nos planos de ensino de cada disciplina. As disciplinas de ensino clínico, num total de sete e de estágios curriculares 
supervisionadoas, num total de seis, tem avaliações práticas com normas próprias, contidas nos manuais de ensino clínico e 
de estágios curriculares supervisionados, em anexos. 
 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas: 

Avaliação 

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos ou outros 
trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de 
todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, 
sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, 
além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 
20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1.      Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das avaliações, sendo 
consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética 
obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

2.      Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.      Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de avaliação das disciplinas 
presenciais. (Para os cursos que ainda não foram reconhecidos, deve ser retirada esta informação) 

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído grau único para 
a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. 

O Curso de enfermagem prevê para avaliação discente, em disciplinas que envolvem o desenvolvimento de procedimentos 
técnicos práticos, uma avaliação diferenciada, incluindo avaliação subjetiva e formativa, documentada através de 
regulamentos próprios. É importante sinalizar que a avaliação formativa, apesar de percentualmente inferior, deve 
sobressair-se qualitativamente. Assim, para a formação de profissionais capazes de pensar, decidir, planejar, e realizar 
atividades assistenciais em várias instâncias e níveis, e para atender as exigências da universidade, considera-se importante 
a avaliação dos alunos em atividades variadas. Dentre as possibilidades de avaliação podemos elencar algumas, que são 
privilegiadas de acordo com o conteúdo de cada disciplina como: seminários, relatórios crítico-reflexivos após visitas 
técnicas, trabalhos em grupo, dramatizações e debates circulares, que podem ser desenvolvidos em diferentes espaços 
como ONGs, comunidades, escolas, hospitais sempre com o objetivo de romper com a dicotomia entre a teoria e a prática. 
Nesta concepção atende-se a expectativa dos alunos no sentido de compreenderem melhor a sociedade em que vivem, 
perceberem as relações existentes entre o trabalho acadêmico e a prática social, em sua totalidade, colaborando assim para 
a formação de um profissional com uma reflexão mais crítica e adequada à transformação da realidade.  



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação 
institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em 
subsídios capazes de promover mudanças. Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada 
foi constituída a Comissão Própria de Avaliação  CPA, com o objetivo de coordenar e articular o processo avaliativo, 
atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação. Na estruturação da CPA, foi fundamental 
considerar a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia administrativa para os 
gestores de campi, de cursos e dos diferentes segmentos por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, 
participação, comprometimento, compartilhamento democrático de idéias e projetos, integração, autonomia e permanente 
busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, 
a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a interrelação das dez dimensões 
definidas na legislação. Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos 
os alunos, professores e coordenadores. A partir dos resultados obtidos, disponíveis no SIA  Sistema de Informações 
Acadêmicas -, todos os gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha 
histórica referente ao desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura  
inclusive acervo bibliográfico.  

No desenvolvimento do processo de auto-avaliação cabe, portanto, aos coordenadores: 

a)   Sensibilizar alunos e professores  
b)   Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna 
c)   Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto de superação, quando couber 
d)   Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação de Curso 
e)   Propor e implementar ações de melhoria 
f)    Divulgar as ações decorrentes da avaliação 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles definidos, quanto dos 
resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria 
voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de 
capacitação docente, à atualização e manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO DE CADA IES-MUNICÍPIO 

As atividades de extensão desenvolvidas são planejadas de modo a funcionar, como uma complementaridade que as 
articula  ao ensino, a pesquisa e a assistência. Trabalha-se com projetos interdisciplinares e interinstitucionais. Atende-se a 
clientela interna e externa da região. O Projeto Consulta de Enfermagem é desenvolvido articulado às disciplinas 
Sistematização do Cuidar I, II e III, Enfermagem no Cuidado: ao Adulto e Idoso, Mulher, Criança e Adolescente, Saúde 
mental, cliente cirúrgico e Saúde do Trabalhador. As atividades de extensão  desenvolvidas propõe-se a contemplar ações 
de responsabilidade social, sendo executadas, preferencialmente junto às comunidades, seja em atendimento intra campi 
ou diretamente nas comunidades 

PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ATIVIDADES DE PESQUISA DE CADA IES 

No mundo competitivo, o Enfermeiro necessita hoje, mais do que nunca, da pesquisa, para que tenha possibilidade de: 

 atuar nos diferentes espaços de sua competência: instituições de saúde, pública e privada, organizações escolares, 
empresas, consultorias, assessorias, consultórios, perícias, atendimento domiciliar e outros campos de atuação que 
possam surgir:  

 desenvolver uma prática investigativa e uma reflexão na ação e sobre a ação de Enfermagem;  
 impulsionar a discussão sobre os problemas com que se defronta no cotidiano de sua atuação;  
 levantar questões e apontar soluções para a melhoria da qualidade de seu trabalho no sentido de prestar uma 
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melhor assistência de Enfermagem ao cliente que dela necessita. 

A prática da investigação no Curso de Graduação em Enfermagem pretende favorecer formação para um profissional que 
esteja atento às transformações e contradições do mundo do trabalho, que estabeleça diálogo com seus pares, 
desenvolvendo a discussão coletiva sobre as experiências individuais e que  busque sua  autonomia e uma  constante 
inovação em seus conhecimentos. O envolvimento dos professores do Curso de Graduação em Enfermagem com a 
investigação possibilita o desenvolvimento de uma atitude de pesquisa em sua ação político-pedagógica cotidiana, que 
suscita o diálogo crítico e reflexivo com o seu saber e a sua prática. Neste processo, o docente amplia o próprio 
conhecimento e o refaz constantemente, e esta dinâmica se reflete em sua atuação pedagógica com os alunos. 
Considerando que o Curso de graduação, não deve restringir-se a uma profissionalização estrita e especializada, acredita-se 
na importância da aquisição de competências de longo prazo, no domínio de métodos analíticos e de múltiplos códigos de 
linguagem que permitam uma qualificação intelectual de base sólida para a aquisição contínua de conhecimentos que 
impulsionem o sujeito a criar e responder os desafios presentes no mundo do trabalho. A inserção dos docentes nas linhas 
de pesquisa favorece a discussão coletiva em grupos temáticos de pesquisa e a produção acadêmica docente e discente. 
Desta forma, a intensificação e o aprofundamento das práticas de pesquisa no Curso de Graduação em Enfermagem 
concretizadas nas iniciações científicas e no desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, impulsionam o 
aperfeiçoamento e a produção docente, o que resulta na melhoria da qualidade do Curso. A divulgação da produção 
científica do corpo acadêmico é realizada externamente, por meio de participação em eventos científicos da área e em 
periódicos e internamente, nos eventos fixos e móveis da IES. Além da articulação do ensino e da pesquisa na graduação 
busca-se, ainda, a integração da graduação com a pós-graduação, na perspectiva de formação dos professores da graduação 
como pesquisadores e do inter-relacionamento entre suas linhas de pesquisa com as da graduação, ampliando-se os 
benefícios e impactos do avanço do conhecimento gerado na pós-graduação em direção a graduação.  Para tal,a 
implementação e articulação das atividades de pesquisa de docentes e discentes do Curso de Graduação em Enfermagem 
tem como principais metas: 

 Consolidar as Linhas de Pesquisa e respectivos Núcleos  Temáticos, articulando-as com as Linhas de Pesquisa da Pós-
Graduação;  

 Favorecer a produção de pesquisas por parte dos docentes e discentes, através da estruturação de grupos 
temáticos de pesquisa;  

 Propor mecanismos de formação dos docentes em pesquisa, visando seu aperfeiçoamento profissional quanto aos 
métodos e procedimentos da investigação científica;  

 Incentivar a divulgação da produção docente através de apresentações em congressos, publicações de relatórios 
com resultados de pesquisa, publicações em periódicos, e outras;  

 Estabelecer articulações com programas, mecanismos e espaços de formação discente já existentes na graduação, 
como a iniciação à pesquisa através do PIBIC e as disciplinas relacionadas à pesquisa;  

 Incentivar a divulgação da produção discente através da apresentação dos trabalhos de conclusão de curso, 
publicações em periódicos, e outras;  

 Propor espaços de formação discente complementar, para atividades que forneçam subsídios à atuação em 
pesquisa; cursos específicos de extensão para complementação e reforço, oficinas que possibilitem o conhecimento 
dos espaços acadêmicos, como biblioteca, laboratório de informática;  

 Estabelecer articulações entre as disciplinas relacionadas à pesquisa e que constituem o núcleo de formação na área 
da pesquisa: Metodologia científica, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, 
em termos de discussão de objetivos, conteúdos programáticos, encaminhamentos e resultados concretos 
esperados em relação à produção discente;  

 Propor estratégias e mecanismos de discussão e socialização das informações tais como: reuniões com docentes das 
disciplinas relacionadas ao núcleo de formação em pesquisa para que incorporem a perspectiva da pesquisa como 
eixo de articulação entre as disciplinas; reuniões com professores de uma mesma Linha de Pesquisa e Núcleos 
Temáticos para discutir temas de interesse. 

MONITORIA 

ATIVIDADES DE MONITORIA DE CADA IES-MUNICÍPIO 

A monitoria se constitui em uma atividade que visa contribuir para a formação do aluno, tanto daquele que é o monitor 
quanto dos demais alunos da disciplina, visto que auxilia no desenvolvimento da disciplina, oferecendo suporte para 
docentes e discentes. As normas de monitoria estabelecem os critérios e procedimentos específicos do Curso, para a prova 
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de seleção para o Concurso de Monitoria em Enfermagem, que são apresentados aos discentes em forma de edital. A 
oferta de vagas será de acordo com a oferta de cada IES. 

O Curso oferece monitorias para as seguintes disciplinas:  

·        Sistematização do Cuidar I, II e III  

·         Bioquímica   

·         Anatomias sistêmicas e locomotoras 

·         Histologia e embriologia 

·         Microbiologia básica 

·         Imunologia básica 

·         Parasitologia básica  

·         Patologia  

·         Saúde Coletiva  

·         Cuidado ao Adulto e ao Idoso  

·         Cuidado a Saúde da Mulher  

·         Cuidado a Criança e ao Adolescente 

·         Cuidado ao Cliente Cirúrgico  

·         Saúde Mental  

Ao término do estágio, os monitores, tendo desenvolvido satisfatoriamente suas atribuições, receberão documentação 
comprobatória da atividade realizada. 

 

ATENDIMENTO AO ALUNO 

CADA IES ACRESCENTAR/RETIRAR O NECESSÁRIO 
 
ATENDIMENTO AO DISCENTE 

O Curso de Enfermagem segue as políticas e diretrizes institucionais para efetivar o apoio pedagógico a seus alunos, 
acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar, à 
qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante.  As políticas de atendimento ao estudante 
desenvolvidas perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno desenvolvimento 
acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados ao ensino, à pesquisa e à extensão, além de 
estimular a educação continuada.  Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno 
projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho e 
acompanhamento ao egresso.   

APOIO PEDAGÓGICO AOS DISCENTES:  

Desenvolve-se um programa de nivelamento para os alunos de graduação, buscando minimizar as deficiências de 
conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino médio. Oferece-se modalidades de 
apoio pedagógico, a fim de dar mais segurança aos alunos na sua vida acadêmica. As modalidades de apoio pedagógico 
adotadas são: a) de nivelamento, b) de reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas 
desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação de docentes da IES, sob forma de pequenos cursos, 



 

     

 

 

 

Relatório - Projeto Pedagógico Matriz 
 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

   

   

 
 

    

     

oficinas, grupos de estudo on line, através da sala de aula virtual. 

·         As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos desenvolvam as habilidades e 
competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a 
deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se 
prioritariamente, mas não exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso. 

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos alunos no decorrer do semestre 
letivo, resultando do acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da 
aprendizagem do aluno. 

·         As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de qualquer período, em qualquer 
curso. Os alunos escolhem a disciplina que desejam cursar para melhor enriquecer sua formação, atendidas as 
especificidades de cada disciplina. 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntário. O aluno poderá escolher, entre as atividades 
oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e às suas possibilidades. Com esses projetos a IES vem contribuindo para 
uma melhor formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver 
competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de 
graduação tecnológica. Para fornecer apoio pedagógico aos alunos, a IES dispõe da Biblioteca Virtual, que vem a ser um 
canal de comunicação entre aluno e professor. Nele os professores disponibilizam textos, exercícios e todo material 
necessário para a disciplina, bem como, mensagens para a turma, complementando a atuação em sala de aula e 
favorecendo a concretização de uma aprendizagem significativa. A IES  também proporciona atendimento psicopedagógico 
aos seus estudantes dentro de uma dimensão preventiva, a fim de facilitar o bom desempenho acadêmico. Para tanto, 
oferece-se aos seus alunos, em diversas IES, o Serviço de Psicologia Aplicada  SPA. O SPA, unidade de ensino e prática em 
Psicologia, é um órgão ligado ao Curso de Psicologia e tem como objetivo oferecer aos estudantes serviços de assistência 
psicoterápica, psicodiagnóstico, orientação preventiva, orientação vocacional e trabalho com grupo de estudantes com 
dificuldades de aprendizagem. Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno com 
necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política institucional, cada IES também 
desenvolve uma série de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar 
aos alunos com necessidades educacionais especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. Assim, para o 
integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas 
formas de responder aos proclamos de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas sobretudo a permanência 
dos alunos com necessidades educacionais especiais na IES, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na 
aprendizagem desses alunos. Dessa forma, existe um documento Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos 
com necessidades educacionais especiais em sala de aula. A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, pois foi 
elaborado também um documento orientador dirigido aos diretores com a finalidade de permitir a esses alunos a 
acessibilidade aos diferentes espaços físicos dos campi. O Curso segue as sugestões e procedimentos recomendados nos 
documentos em questão, buscando criar um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as limitações dos 
alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo.  Com esses 
projetos a IES  contribuir para uma melhor formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar 
conteúdos, desenvolver competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos 
cursos de graduação. 

Inserção no Mercado de Trabalho 

Para desenvolver ações de inserção no mercado de trabalho, o Curso conta com a atuação da Diretoria de Relações 
Empresariais  DIREM que, através do Sistema de Estágios e Empregos, atua junto ao mercado de trabalho, desde 1997, na 
busca de oportunidades de estágios e empregos para alunos e graduados da e mantém um programa permanente de visitas 
às empresas, apresentando a Instituição e seus inúmeros cursos. Ao longo dos anos, a DIREM desenvolve e administra um 
sistema totalmente informatizado, com a finalidade de prestar esse serviço de forma confiável e rápida ao corpo docente e 
às empresas parceiras. As ofertas são cadastradas no sistema da Universidade e acessadas pelos alunos, também, através da 
internet. Os alunos podem examinar as ofertas e se candidatarem às vagas que lhes interessam, pedindo uma Carta de 
Apresentação. O sistema é seletivo, isto é, as vagas são previamente selecionadas por curso,  coeficiente de rendimento, 
período e sexo, somente tendo acesso a elas aqueles que estejam dentro do perfil solicitado pela empresa. 
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Acompanhamento ao egresso 

Para realizar o acompanhamento de egressos o Curso conta com o apoio institucional do Programa de Acompanhamento de 
Egressos - PAE. O PAE está centrado em três grandes focos.  O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do ex-
aluno na sua vivência profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se 
relacionem à sua formação acadêmica. O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, possibilita 
que este mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no mercado de trabalho, registre sua percepção sobre 
aspectos do seu curso, tais como a biblioteca, as atividades acadêmicas, laboratórios etc. Com isto, além do 
acompanhamento, este Programa estimula o fornecimento, por parte dos nossos egressos, de um feedback avaliativo, que 
subsidie a reflexão não só a respeito dos aspectos gerais do trabalho institucional, mas também sobre as dimensões mais 
específicas dos Projetos Pedagógicos dos diferentes Cursos. Finalmente, o terceiro foco está relacionado à inserção no 
mercado de trabalho. A fim de favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada para o encaminhamento a 
estágios, oferece-se aos ex-alunos orientação para as vagas de trabalho oferecidas pelas instituições conveniadas. O 
Campus Virtual Estácio promove ainda a educação continuada e contribui para o desenvolvimento profissional dos seus ex-
alunos oferecendo serviços gratuitos como: Comunidades Virtuais para encontros entre os colegas de turma; Espaço para 
divulgar a produção científica; Local para divulgar o curriculum vitae; Divulgação das empresas dos egressos; Links para 
instituições profissionais e bibliotecas nacionais e internacionais; Acesso às Bibliotecas Virtuais da Estácio. O 
acompanhamento do egresso específico do curso de enfermagem é realizado por meio de um projeto que tem como função 
fornecer subsídios em relação aos recursos disponíveis do mundo do trabalho para o alunado. A necessidade de inserir os 
egressos de Enfermagem,  advém da importância em favorecer experiências que os aproximem do cotidiano profissional. 

CORPO DOCENTE 

CAPACITAÇÃO DOCENTE 

Dispomos hoje de um conhecimento e de uma forma de abordar os problemas relacionados à compreensão dos processos 
de ensino e aprendizagem eficazes. Sua aplicação, no entanto, exige uma mudança no papel do professor, advinda de uma 
nova percepção da função social do ensino e das finalidades educativas. Em outras palavras, provêm do perfil profissional 
do aluno que pretendemos formar e que resulta, por sua vez, do tipo de sociedade a que aspiramos. É urgente a adoção de 
uma educação voltada à formação integral da pessoa em todas as suas capacidades, entre elas também as profissionais. A 
finalidade é formar pessoas competentes para a vida. É aqui que se entende que, além do saber (conteúdos conceituais), 
devem constituir conteúdos de aprendizagens as habilidades, as técnicas e as estratégias, ou seja, o saber fazer (habilidades 
e competências), a formação em valores, o saber ser e o saber viver (aspecto relacional). Ensinar implica dominar 
habilidades, técnicas e estratégias de ensino, isto é o domínio de determinados procedimentos capazes de assegurar os 
resultados pretendidos. Temos a certeza de que não é suficiente o conhecimento teórico sobre estes processos, para isto é 
preciso que a formação dos professores esteja estreitamente relacionada à prática real da sala de aula em um processo 
sistemático, no qual se conjuguem a utilização de modelos de ensino, a fundamentação sobre suas características, a análise 
de seu funcionamento, a sua revisão e a sua adequação às características do contexto, dos alunos e do próprio professor. 
Para oferecer suporte adequado a nossos docentes foi criado o Programa de Incentivo à Qualificação Docente (PIQ), que se 
constitui em diversos  espaços de interlocução com os professores que atuam em cada curso , para fomentar a troca de 
experiências, permitindo que o docente encontre na relação, no diálogo com o colega, uma reflexão conjunta e partilhada 
que lhe permita superar os desafios enfrentados cotidianamente. O PIQ inclui ações  que enfatizam a  formação continuada 
com vistas ao  aprimoramento acadêmico elaborado  em dois  eixos fundamentais: 

1. O primeiro apresenta módulos básicos centrados na prática pedagógica nos quais serão discutidos os temas: 
Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade 
em sala de aula e que se destinam  a todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e 
Pós Graduação, nas modalidades presencial e a distância. 

2. O segundo eixo está centrado na formação pedagógica específica, e, portanto, numa perspectiva estratégica, na qual 
serão oferecidos módulos criados para atender a demandas geradas pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos, como exemplo 
o módulo Formação de Professor em Docência online , tendo em vista a expansão da EAD.  

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam a metodologia de ensino à distância, 
quer na modalidade on line, quer na teletransmissão.  Para tanto, a Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se como 
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parceira e norteadora das melhores práticas nesse sentido, garantindo a qualidade e o acesso de todos os docentes ao 
Programa. Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente nacionalmente, que poderá 
cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As inscrições serão realizadas on line, pelo sistema de 
informações acadêmicas  SIA, no limite das vagas disponibilizadas por turma. Os professores contam com a orientação de 
um tutor da área de Educação que orientam e incentivam o aprofundamento dos temas. 

BIBLIOTECA 

BIBLIOTECA: ACERVO, INFORMATIZAÇÃO E SERVIÇOS 

1-ACERVO 

O acervo disponibilizado nas bibliotecas é composto por livros básicos e complementares, de acordo com o conteúdo 
programático das disciplinas do Curso, livros clássicos, periódicos impressos  e  on-line, Bases de Dados,vídeos e DVD´s. A 
pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador conectado à  Internet e permite a consulta por autor, 
título e assunto.      

2-SISTEMA INFORMATIZADO DE BIBLIOTECAS - SIB 

O SIB é responsável pelo gerenciamento informatizado das bibliotecas no que se refere a consulta ao acervo local e on-line, 
aos recursos de pesquisa informatizada, empréstimo domiciliar, reserva e renovação de empréstimos local e on-line. O 
acesso através da Internet é realizado pelo site http://biblioteca.br/online.asp 

3-SERVIÇOS 

3.1 SERVIÇO DE COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA - COMUT 

Importante instrumento para a incrementação de pesquisas e trabalhos acadêmicos o COMUT permite aos pesquisadores o 
recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos técnico-científicos, teses e anais de congressos existentes  nas 
melhores bibliotecas do país. 

3.2  BASE DE DADOS 

As Bases de Dados disponibilizadas no Portal da Pesquisa podem ser acessadas pelo site 
http://biblioteca.estacio.br/links.asp ou pelo endereço www.portaldapesquisa.com.br. Em 2008 foi concedido a 
Universidade o acesso ao Portal da CAPES pela nota obtida na avaliação do Doutorado em Direto. 

Academic on file 

A Base de Dados Academic on file disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura retroativa (back-files), e 
oferece plataforma de pesquisa em português, com recursos de tradução de textos. 

3.3 PROGRAMA DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de trabalhos acadêmicos através do 
oferecimento dos seguintes Cursos gratuitos. 

3.3.1 Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses  

3.3.2 Curso de Pesquisa em Sites e Bases de Dados 

3.4    FICHAS CATALOGRÁFICAS 

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas catalográficas com o intuito de colaborar com 
a normatização de seus trabalhos de final de curso. 

3.5  PROGRAMA DE ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, as Bibliotecas dão acessibilidade aos usuários com 
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necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. 

Auditiva 

As equipes das Bibliotecas recebem treinamento na Língua Brasileira de Sinais  LIBRAS. 

Visual  

Implantado o Sistema DOSVOX que interage com o usuário através de síntese de voz, viabilizando, deste modo, o uso do 
computador. 

LABORATÓRIO 

INFRA-ESTRUTURA (RECURSOS FÍSICOS): GERAL 

O Curso de Graduação de Enfermagem, para seu pleno desenvolvimento, necessita de recursos materiais que atendam às 
características das diversas disciplinas, teóricas, teórico-práticas e práticas. As disciplinas teóricas são desenvolvidas em 
salas de aulas, utilizando pilot e quadro, além de recursos audiovisuais, tais como: Vídeo, DVD, data-show, retroprojetor, e 
projetor de slides, a fim de dinamizar as discussões para construção do conhecimento e da comunicação. Existem no curso 
disciplinas que são desenvolvidas através de dinâmicas de grupo, utilizando outros tipos de recursos, tais como: 
colchonetes, materiais para corte e colagem dentre outros. O Curso de Graduação em Enfermagem, na sua Estrutura 
Curricular, apresenta disciplinas teórico-práticas que necessitam de laboratórios. Os laboratórios têm como objetivos: 
proporcionar ao discente suporte técnico e prático das teorias explicitadas em sala de aula; proporcionar uma articulação 
entre a teoria e a prática e atender as necessidades de aprendizagem. Logo no início do Curso, o discente tem o seu 
primeiro contato com o laboratório, quando participa das aulas práticas de Anatomia Sistêmica e Anatomia do aparelho 
Locomotor, que utilizam peças anatômicas, Histologia e Embriologia, Bioquímica, Patologia, Microbiologia Básica e 
Parasitologia.  

São os seguintes os laboratórios necessários ao Curso de Enfermagem: 

1- Laboratório de Semiologia e Semiotécnica, utilizado pelas disciplinas de Sistematização do cuidar I, II e III  e por todos os 
ensinos clínicos. Essas são disciplinas teórico-práticas e que podem ser caracterizadas como as disciplinas básicas e que se 
constituem no sustentáculo do saber do Enfermeiro. Além disso, são essas disciplinas que realizam a articulação do 
conhecimento das disciplinas ministradas com as atividades que são desenvolvidas no laboratório, que simula uma unidade 
de saúde, focando especificamente os cuidados de enfermagem, determinando o habitus de cada profissional. Nesses 
laboratórios, simuladores ajudam o acadêmico a praticar através de esquemas de ações e de posturas. Vale ressaltar ainda, 
que este laboratório deve possuir um sistema de transmissão simultânea das imagens e vivências dentro do laboratório 
para as salas de aulas adjacentes, tornando o aprendizado simultâneo para todos os componentes de uma turma, seja 
através da realização de um procedimento e postura,  ou através da visualização das técnicas do laboratório. E ainda, esse 
setor se caracteriza por uma simulação de uma unidade hospitalar de média a alta complexidade por dispor de 
equipamentos hospitalares, como por ex. Monitores cardíacos, oxicapnógrafos, próteses ventilatórias, ECG, e incubadoras.  
Nesses laboratórios, dispõe-se dos seguintes materiais, dentre outros:  

 manequins especializados nas técnicas de administração de medicações orais e parenterais;  
 sondagens enterais e vesico-intestinais, nas técnicas para o desenvolvimento do exame físico;  
 de ressuscitação cardio pulmonar 

Portanto, permitem a elaboração conjunta na construção do conhecimento das seguintes disciplinas: Sistematização do 
Cuidar I, II e III; Saúde coletiva, Enfermagem no Cuidado ao adulto e Idoso, Enfermagem no Cuidado à Mulher; Enfermagem 
no cuidado à criança e adolescente; Enfermagem no cuidado ao cliente cirúrgico, mental e de alta complexidade.    

Nesse sentido diminui-se o impacto psicológico quanto à execução de técnicas invasivas pela primeira vez junto ao cliente, 
como: punções venosas, sondagens e outros procedimentos, diminuindo suas dificuldades iniciais. Importante salientar que 
deve haver um Técnico de Enfermagem nesses laboratórios.  

2- Laboratório de Anatomia, utilizado pela disciplinas de Anatomia Sistêmica e Anatomia do aparelho locomotor: são 
utilizadas peças sintéticas, peças anatômicas e painéis ilustrativos de esqueletos humanos, que propiciam o entendimento 
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da anatomia humana e a funcionabilidade do corpo humano como um todo.  

3- Laboratório de Química, utilizado pela disciplina de Bioquímica. Os materiais necessários para seu funcionamento são os 
necessários para soluções para reações químicas e com gás. 

4- Laboratório de Ciências Morfológicas, utilizado pela disciplina de Histologia e embriologia. Os materiais existentes nos 
laboratórios de Histologia, acrescentam a fundamentação teoria e prática da composição da célula e dos tecidos do corpo 
humano. Esses materiais se compõem de Atlas de histologia, lâminas histológicas, microscópios binoculares e trinoculares, e 
aparelhos de TV,  a fim de auxiliar a visualização do tecido tanto na microscopia quanto no Atlas de histologia. Assim, os 
acadêmicos de Enfermagem constroem e correlacionam os conhecimentos adquiridos.   

5- Laboratório de Ciências Biológicas, utilizado pelas disciplinas de Parasitologia em Enfermagem, Imunologia básica, 
Patologia para enfermagem e Microbiologia básica. Os materiais utilizados para os processos de desenvolvimento e 
crescimento de semeaduras de microorganismos. O desenvolvimento dessas técnicas permite aos acadêmicos de 
Enfermagem, uma assimilação profunda tanto no metabolismo do corpo humano, quanto no processo de imunização do 
organismo. 

6- Consultório de Enfermagem- tem a finalidade de contribuir para a formação acadêmica com atividades práticas a partir:  

 do estabelecimento de relações terapêuticas coma clientela  
 do manejo de procedimentos, iniciando-se nos básicos, como exame físico e aumentando seu grau de complexidade 

gradativamente  
 atendimento à comunidade nas diversas especialidades da Enfermagem 

7- Central de material e esterilização- Normalmente acoplada ao laboratório de semiologia e semiotécnica, destina-se a 
familiarizar o aluno com os procedimentos executados em centro cirúrgico e central de esterilização. 

9- Laboratório de Informática. Este laboratório é utilizado nas disciplinas de Informática, Metodologia Científica, Projeto de 
Trabalho de conclusão de curso e Trabalho de Conclusão de Curso. Além de constituir-se de apoio ao desenvolvimento dos 
trabalhos científicos solicitados pelos docentes em todas as disciplinas.  

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO) 

O corpo administrativo atende aos diversos cursos de forma geral, se compõe por administrativos que atendem as salas de 
professores e as salas de aula com apoio de áudio visual. O corpo técnico administrativo utilizado especificamente pelo 
Curso de Enfermagem, é composto por técnicos de laboratórios, selecionados a partir de critérios pré- estabelecidos, de 
acordo com a especificidade de cada laboratório, que contemplem a aderência e formação técnica para os mesmos, além de 
atender a proposta curricular do Curso.  

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

A IES conta em seus Campi com amplas salas de aulas, Biblioteca informatizada com sala de estudo e de vídeo, Laboratórios 
de: Anatomia, Histologia, Bioquímica, Patologia, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, Laboratórios de Semiologia e 
Semiotécnica, Laboratórios de Informática e sala para os docentes. Esta composição está em consonância com a proposta 
curricular do Curso. Conta, ainda, com a infra-estrutura dos serviços de atenção à saúde da cidade que são os Centros 
Municipais e Instituições Hospitalares (Públicas e Privadas) de longa e curta permanência, e com as Organizações Não 
Governamentais, Instituições asilares, Creches Municipais e Comunitárias, Escolas Municipais e Estaduais onde são 
desenvolvidas as atividades de ensino e de pesquisa, de acordo com a missão do Curso bem como seus objetivos.  

 

 


