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Missão da IES 
 

 

A Estácio Juiz de Fora explicita sua missão articulada à sua área de atuação, através da 

oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no Município de Juiz de Fora, estado 

de Minas Gerais, conforme a seguir: 

 

“Educar para transformar: promovendo a formação e ascensão profissional dos nossos alunos 

através de uma educação de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde atuamos.” 

 
 
 
 
 

Missão do Curso 
 

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. 

 
 

http://www.jf.estacio.br/
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OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 
 

 

Alinhados à missão do curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, 

traçamos os seguintes objetivos: 

 

 Objetivo Geral 
 

• Proporcionar aos educandos conhecimentos para que desenvolvam 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 sua profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, 

capazes de se apropriar e recriar o conhecimento, comprometidos com a integralidade, 

equidade e universalidade da assistência com vistas ao atendimento do Sistema Único de 

Saúde, da saúde complementar e da realidade social; 

 

• Propiciar que a formação contribua para a qualificação permanente dos educandos, com 

o desenvolvimento profissional, ainda que evoluam condições de avaliar e tomar 

decisões profissionais adequadas às situações e promovam diferentes formas de 

interação relacional com outros profissionais de saúde e com o público em geral; 

 

• 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 
 

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora tem como objetivos: 

 

 Conhecer 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; 

 Atuar na assistência de enfermagem frente aos aspectos da promoção, prevenção e 

recuperação da saúde no modelo de saúde da família; 

 Discutir o modelo de saúde da família, refletindo sobre seus aspectos pedagógicos de 

organização do serviço de saúde e do trabalho; 

 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; 
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 Compreender e associar a saúde ambiental e a epidemiologia como fundamentação das 

ações em saúde;  

 Utilizar os indicadores de saúde para descrever o perfil epidemiológico de uma 

população; 

 Aplicar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental; 

 Conhecer a Legislação que regulamenta o Exercício da Profissão, bem como o seu Código 

de Ética de Enfermagem; 

 Aplicar a prática de enfermagem e a metodologia da assistência, considerando o cliente 

de forma holística e o cuidado a ser prestado;  

 Orientar e educar para a saúde visando à independência do cliente e da família;  

 Reconhecer aspectos relativos as afecções agudas e crônicas no cliente adulto e/ou 

idosos; 

 Atuar na assistência sistematizada ao cliente em clínica médica nos cenários: 

ambulatorial, hospitalar e na promoção da saúde; 

 Gerenciar subsídios para implantação e administração de serviços voltados a clínica 

médica e de atenção primária; 

 Desenvolver pesquisa na área clínica; 

 Atuar de modo a reconhecer os determinantes do processo saúde-doença da sociedade 

brasileira;  

 Refletir sobre as propostas políticas de intervenção na assistência à saúde;  

 Atuar nos Programas de Saúde para atenção básica proposta pelo Ministério de Saúde; 

 Vincular as atividades de ensino e pesquisa de forma que possam desenvolver uma 

postura investigativa/reflexiva frente à atividade educativa;  

 Desenvolver atitudes de cooperação, de crítica, de participação, de criatividade;  

 Apresentar e discutir as principais leis, portarias e programas estratégicos do SUS; 

 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;  

 Conhecer as diversas fases do universo feminino, assim como os programas de 

assistência desenvolvidos pelo Ministério as Saúde (Saúde da Mulher, Gestação, Parto e 

Puerpério); 

 Estimular as pesquisas de conteúdos que sejam da discussão dos aspectos sociais 

epidemiológicos e de saúde pública na assistência a mulher, criança, adultos e idosos; 

 Exercer atividades de prevenção, controle, reabilitação e gerencia dos agravos a saúde 

de trabalhadores de empresas em geral; 

 Aplicar instrumentos teóricos, metodológicos e técnicos para a análise e atuação do 

Enfermeiro no campo da saúde mental brasileiro; 

 Atuar na gerência e assistência de enfermagem nos diversos campos da assistência; 

 Reconhecer modos de intervenção no processo de controle da infecção hospitalar; 

 Compreender o processo histórico da reforma sanitária e de implantação do Sistema 

único de Saúde. 

 

 

  

 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 

 
5 

 

 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

O enfermeiro oriundo do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio Juiz de Fora, 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 Gerais e Específicas 
 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1.133/2001, o Curso de Graduação em Enfermagem 

da instituição propõe que o aluno ao concluir o curso, deve apresentar as seguintes competências 

e habilidades gerais: 

 

• Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, devem 

estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar que 

sua prática seja realizada de forma integrada e continua com as demais instâncias do 

sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos 

padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a 

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a 

resolução do problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo; 

 

• Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da 

força de trabalho, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os 

mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais 

apropriada a cada nova situação de trabalho; 
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• Comunicação: os profissionais devem ser acessíveis e devem manter a confidencialidade 

das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais e o público em 

geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e 

leitura e o domínio de tecnologias de comunicação e informação;  

 

• Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar aptos 

a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. 

A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

 

• Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem gestores, 

empregadores ou lideranças nas suas equipes de trabalho; 

 

• Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo 

conhecimentos, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros e atuais profissionais. 

 

 

Ao final do curso, o aluno deverá apresentar as seguintes competências gerais: 

Na formação do egresso, o Centro Universitário Estácio Juiz de Fora considera como 

fundamentais a criação e desenvolvimento de importantes competências gerais. De acordo com 

as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1.133/2001, o Curso de Graduação em Enfermagem 

da instituição 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.  
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* 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 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. 

 

 

Apresentação da Matriz Curricular do Curso 
 

 

 

A Matriz Curricular abaixo disposta é apresentada em hora/relógio (Artigo 3º - Resolução 

CNE/CES Nº 3/2007). 

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

ENFERMAGEM - GRADUAÇÃO - 118 

          1º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

HISTÓRIA DA ENFERMAGEM OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ÉTICA NA SAÚDE OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ANATOMIA SISTÊMICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

ORGANIZAÇÃO DE POLÍTICAS      

DA SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 
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2º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

FUNDAMENTOS DE 

BIOQUÍMICA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENTOS DE 

MICROBIOLOGIA E 

IMUNOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

RELACIONAMENTO E 

COMUNICAÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

 

3º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

PATOLOGIA OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ANATOMIA CLÍNICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 36 0 90  18 

BIOQUÍMICA APLICADA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

FARMACOLOGIA APLICADA À 

SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FISIOLOGIA HUMANA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 72 0 126  18 

HISTÓRIA DOS POVOS 

INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E 

INCLUSÃO 

OPTATIVA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

4º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

COLETIVA (PRÁTICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

COLETIVA (TEÓRICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

FARMACOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

MICROBIOLOGIA APLICADA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PARASITOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 
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SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR 

II 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 72 0 126  18 

 

5º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

METODOLOGIA CIENTÍFICA OBRIGATÓRIA  À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

BIOFÍSICA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

DO ADULTO E IDOSO 

(TEÓRICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDEDO 

ADULTO E IDOSO (PRÁTICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR 

III 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 72 0 126  18 

 

6º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

PSICOLOGIA APLICADA À 

SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ENS. CLÍN. EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E ADOLESC. PRÁTICO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENS. CLÍN. EM SAÚDE DA 

CRIANÇA E ADOLESC. TEÓRICO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

DA MULHER PRÁTICO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

DA MULHER TEÓRICO 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

FUNDAMENTOS DE 

ESTATÍSTICA E 

EPIDEMIOLOGIA 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

7º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL EM ENF 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 36 0 0 36  0 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

APLICADOS À ENFERMAGEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

CUIDADO INTEGRAL À SAÚDE 

DO HOMEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

MENTAL (PRÁTICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE 

MENTAL (TEÓRICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

FUNDAMENT0S 

SOCIOANTROPOLÓGICOS DA 

SAÚDE 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

8º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

ENSINO CLÍNICO EM ALTA 

COMPLEXIDADE (PRÁTICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM ALTA 

COMPLEXIDADE (TEÓRICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 90 0 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM CLIENTE 

CIRÚRGICO (PRÁTICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 72 0 90  18 

ENSINO CLÍNICO EM CLIENTE 

CIRÚRGICO (TEÓRICO) 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

PROCESSO GERENCIAL EM 

ENFERMAGEM 

OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

TANATOLOGIA OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 54 0 0 54  18 

 

9º PERÍODO 

Tipo de  Modalidade 

Carga horária 

 

Carga 

horária 

DISCIPLINAS participação de ensino Teórica Prática Campo Total  à 

distância 

PROJETO DE TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

ESTÁGIO CURRIC. 

SUPERVISIONADO NA REDE 

BÁSICA 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 396 432  0 

ENFERMAGEM EM 

ESTOMATERAPIA 

ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

ASSISTÊNCIA EM 

ENFERMAGEM ONCOLÓGICA 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

ENFERMAGEM NA 

PREVENÇÃO E CONTR. DE 

INFECÇÃO HOSP. 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 
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NUTRIÇÃO APLICADA À 

ENFERMAGEM 

ELETIVA G1 À DISTÂNCIA 36 0 0 36  36 

 

10º PERÍODO 

Tipo de 

participação 

Modalidade 

de ensino 

Carga horária  Carga 

horária 

à 

distância 

DISCIPLINAS Teórica Prática Campo Total  

TCC EM SAÚDE OBRIGATÓRIA  HÍBRIDA 18 36 0 54  18 

ESTÁGIO CURRIC. 

SUPERVISIONADO NA REDE 

HOSPITALAR 

OBRIGATÓRIA  PRESENCIAL 0 36 396 432  0 

AUDITORIA EM ENFERMAGEM ELETIVA G1 PRESENCIAL 36 0 0 36  0 

 

O Curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta suas 

disciplinas distribuídas em 10 semestres e tem uma carga horária total de 5.048 horas-relógio (1 

hora = 60 minutos), referentes a 51 disciplinas obrigatórias, 1 (44 horas) disciplina optativa, 5 

(220 horas) disciplinas eletivas e 120 horas de atividades complementares. Das 4.928 horas de 

disciplinas obrigatórias, 2.156 (42,70 %) são teóricas, 1.320 (26,14 %) são práticas e 880 horas 

(17,43 %) são créditos online. Ao estágio supervisionado são dedicadas 792 horas (15,68 %) horas. 

 

 

Estágio Curricular Supervisionado Ou Prática Profissional 
 

O Estágio Supervisionado é um componente curricular obrigatório, como parte da 

formação acadêmico-profissional dos acadêmicos. A concepção de Estágio está pautada na 

legislação vigente que tem como base legal a Lei no 11.788/2008, que define o estágio como o 

ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação profissional. O estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do PPC. 

O estágio, enquanto atividade prevista na dinâmica curricular do curso, torna-se indispensável à 

integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição ou em 

locais de interesse institucional com fins de aprendizagem profissional, social e cultural, em 

situações reais, durante o qual se dá a participação do estudante-estagiário em atividades de 

trabalho, vinculadas a sua área de formação acadêmico-profissional.  

A atividade de Estágio é de natureza exclusivamente discente e tem como finalidades: 

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

c) A articulação entre teoria e prática, como parte do processo ensino-aprendizagem e da 

formação integral do futuro profissional;  

d) O contato com a realidade profissional em que o acadêmico poderá atuar; e  
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e) O desenvolvimento das competências e habilidades específicas de sua futura profissão.  

 

O Estágio Curricular obrigatório é normatizado por diretriz própria (Regulamento), 

obedecendo a critérios de acordo com o disposto nas DCNs, construído e discutido pelo NDE, 

encaminhado e aprovado pelos respectivos colegiados e homologados pelo Conselho Superior da 

Instituição.  O planejamento dos estágios e das práticas dos cursos é organizado para que estas 

atividades sejam entendidas como eixo articulador do conhecimento e vivências da dinamicidade 

da realidade. Portanto, funcionam como momento de articulação teórico-prático entre os 

conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática profissional específica.  

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 o Centro Universitário Estácio Juiz de fora, 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 e comunidades, 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 792 horas, distribuídas no 

9º e 10º períodos, com carga horária total por período apresentada a seguir:  

✓ Estágio Curricular Supervisionado no 9º período totaliza uma carga horária de 396 horas, 

sendo distribuída no seguinte estágio curricular: ECS na Rede Básica (396h); 

✓ Estágio Curricular Supervisionado no 10º período totaliza uma carga horária de 396 

horas, sendo distribuída no seguinte estágio curricular: ECS na Rede Hospitalar (396h). 

Para garantir a unicidade das práticas foi elaborado o Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado com as diretrizes que norteiam este momento pedagógico e legitimado e que se 

encontra nos anexos. As especificidades destas disciplinas encontram-se descritas no 

Regulamento para Estágio Curricular Supervisionado (anexo a este PPC). 

Abaixo, segue a lista de campos de estágio obrigatório com contratos vigentes para o 

Curso de Enfermagem.  

Ressalta-se que o contrato com o Município de Juiz de Fora permite a inserção dos 

discentes nas UBS Barreira do Triunfo, Jóquei Clube II, Milho Branco, Centro Sul, Cruzeiro do Sul, 
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Retiro, na Vigilância Epidemiológica, no Departamento de Urgências e Emergências Leste, no 

PAM Marechal, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Departamento Saúde Mental, nos 

Centros de Apoio Pisicossocial e no Hospital Pronto Socorro Municipal (HPS) Dr. Mozart Geraldo 

Teixeira. 

 

CONVENIADA DATA DE ASSINATURA DATA DE TÉRMINO 

NEOCLINICA ONCOLOGICA _ INDETERMINADO 

HOSPITAL ANA NERY 22/03/2018 22/03/2020 

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 14/06/2012 INDETERMINADO 

AJF MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19/04/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE 
FORA 

23/08/2017 INDETERMINADO 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGINOSTICA 
CARDIOVASCULAR  

01/09/2017 01/09/2018 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JF E LTDA - 
HOSPITAL MONTE SINAI 

07/10/2005 INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 01/07/2015 01/07/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 15/02/2018 15/02/2022 

PREFEITURA M. DE SANTA BÁRBARA DO MONTE 
VERDE 

09/09/2013 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL COMENDADOR LEVY  01/04/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 04/05/2015 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA  27/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO 27/03/2017 27/03/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ 10/09/2014 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 10/03/2016 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO  03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO 25/04/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 22/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT 28/05/2014 INDETERMINADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
NEPOMUCENO 

03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ  09/03/2013 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA  13/01/2017 13/01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES  09/03/2018 INDETERMINADO 

MUNICIPIO DE OLARIA  20/01/2018 INDETERMINADO 

CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 19/09/2016 19/09/2018 

GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA 23/03/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE 
FORA  23/08/2017 

INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA  13/04/2018 13/04/2019 

MUNICÍPIO DE RIO POMBA 09/05/2018 09/05/2023 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  22/09/2017 INDETERMINADO 

 

 

Integração com o SUS – relação aluno-docente 
 

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, pautado nas 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais, proporciona ao aluno atividades curriculares e 

extracurriculares as quais possibilitam uma formação ampla, estando os alunos aptos intervirem 

em todos os níveis de atenção à saúde.  

Para isto a IES estabelece convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, 

estadual e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as 

esferas do campo da saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade.  

Com o objetivo de atender as demandas do serviço e facilitar o processo de 

aprendizagem do acadêmico de Bacharelado em Enfermagem, é estabelecida uma proporção 

limite de estudantes para cada supervisor por turno prático de estágio. Todos os locais em que 

as atividades práticas são realizadas existe um convênio da Instituição para desenvolvimento de 

tal finalidade, contemplando profissionais preparados para atenderem as necessidades 

pedagógicas. 

A instituição apresenta, atualmente, os convênios citados na seção anterior, que 

permitem ampla inserção dos discentes nos cenários do SUS, especialmente dado o convênio 

com a Prefeitura de Juiz de Fora, supracitado. 

Nesse amplo rol de campos de prática/estágio, temos alunos acompanhados pelos 

professores das disciplinas de práticas aplicadas assim como professores de estágio 

supervisionado, que atuam sob supervisão.  
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Para as atividades práticas, especialmente para as disciplinas de Ensino Clínico, os 

alunos são acompanhados pelos professores por supervisão direta, durante a integralidade do 

período em que estiverem em campos de prática. Os alunos só podem matricular-se nas 

disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado se forem aprovados nas disciplinas de Ensino 

Clínico, uma vez que, dessa forma, os alunos só chegam à etapa do Estágio no momento em que 

possuem maturidade acadêmica para cursá-lo, já tendo desenvolvido uma série de atividades 

práticas auxiliados e supervisionados diretamente pelo docente. No estágio, é chegado o 

momento do aluno desenvolver sua autonomia e suas habilidades. Nessa etapa, ele atua sob 

supervisão direta do profissional do estabelecimento de saúde (preceptor) e indireta do professor 

da instituição (supervisor).  

 

O quantitativo de alunos/professor no Estágio é variável de acordo com os níveis de 

complexidade dos campos de prática, de acordo com as exigências específicas de cada 

estabelecimento de saúde e também de acordo com o total de alunos matriculados no período 

do curso onde o estágio é obrigatório. 

  

Integração com SUS – relação aluno-usuário 

O Curso de Bacharelado em Enfermagem integra-se com o sistema de saúde local e 

regional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) formalizado por meio de convênio. A partir 

da compreensão da relação alunos/usuário e o atendimento aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional, o curso promove a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos à prática 

profissional, através de atividades desenvolvidas no âmbito da assistência de enfermagem aos 

clientes de acordo com o seu ciclo vital (recém-nascido, criança, adolescente, mulher, adultos e 

idosos, e saúde mental), nos diferentes níveis de atenção à saúde do SUS, mediante a adoção de 

estratégias pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer. Proporciona ao aluno a 

experiência que desenvolva competências e habilidades necessárias aos princípios éticos da 

formação e atuação profissional.  

No decorrer curso, o aluno aprende a conviver e cooperar dentro da equipe de saúde; 

aprende a respeitar as dimensões éticas e humanísticas inerentes ao exercício da profissão, 

desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; age de 

forma humanitária respeitando os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência e da não-

maleficência ao prestar a assistência de enfermagem; reflete sobre a realidade social e busca a 

transformação da mesma, através de ações educativas e de pesquisa, visando à produção de 

novos conhecimentos/tecnologias; adquire competências e habilidades para prestar assistência 

de enfermagem ao cliente nas diferentes etapas do seu ciclo vital, bem como nos diferentes níveis 

de complexidade. 

Para isto a IES firma convênios, formalmente estabelecidos, com a rede municipal, 

estadual e privada, com estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as 

esferas do campo da saúde sejam; unidades de baixa, média e alta complexidade.  

Os alunos são acompanhados no campo de pratica pelos professores das disciplinas de 

práticas aplicadas assim como professores de estagio supervisionado. Cumprindo a Resolução n. 

441 de maio de 2013, os alunos são distribuídos nas proporções adequadas aos diferentes níveis 
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de atenção, considerando a complexidade do atendimento proposto e as exigências próprias de 

cada estabelecimento de saúde.  

Por consequência da dinâmica do curso de Enfermagem, o contato com os pacientes, em 

ambiente do SUS, é frequente, momento em que os estudantes passam por atividades coletivas 

de contato com os pacientes e, individualmente, acompanham, também, a evolução dos 

pacientes, ao longo do estágio curricular, determinados pelo preceptor de campo. 

Para que isso se realize, a instituição apresenta, atualmente, os seguintes convênios: 

 

CONVENIADA DATA DE ASSINATURA DATA DE TÉRMINO 

NEOCLINICA ONCOLOGICA _ INDETERMINADO 

HOSPITAL ANA NERY 22/03/2018 22/03/2020 

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 14/06/2012 INDETERMINADO 

AJF MEDICINA DO TRABALHO LTDA 19/04/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE 
FORA 

23/08/2017 INDETERMINADO 

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DIAGINOSTICA 
CARDIOVASCULAR 

01/09/2017 01/09/2018 

INSTITUTO DE CLINICAS E CIRURGIA DE JF E LTDA - 
HOSPITAL MONTE SINAI 

07/10/2005 INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS 01/07/2015 01/07/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 15/02/2018 15/02/2022 

PREFEITURA M. DE SANTA BÁRBARA DO MONTE 
VERDE 

09/09/2013 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL COMENDADOR LEVY 01/04/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 04/05/2015 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA 27/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCOBERTO 27/03/2017 27/03/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÁ 10/09/2014 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 10/03/2016 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO 03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO 25/04/2017 INDETERMINADO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO 22/06/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT 28/05/2014 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
NEPOMUCENO 

03/07/2017 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ 09/03/2013 INDETERMINADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELÂNDIA 13/01/2017 13/01/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES 09/03/2018 INDETERMINADO 

MUNICIPIO DE OLARIA 20/01/2018 INDETERMINADO 

CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA 19/09/2016 19/09/2018 

GUARDIÕES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA 23/03/2017 INDETERMINADO 

INSTITUTO DE CLÍNICAS E CIRURGIA DE JUIZ DE 
FORA 23/08/2017 

INDETERMINADO 

MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA 13/04/2018 13/04/2019 

MUNICÍPIO DE RIO POMBA 09/05/2018 09/05/2023 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 22/09/2017 INDETERMINADO 

 

Com esse amplo rol de campos de prática/estágio, considera-se que o curso atende de 

forma excelente à premissa de integração com o sistema local de saúde, uma vez que contempla 

todos os níveis de atenção à saúde permitindo ampla e sólida formação ético-profissional aos 

nossos discentes.  

 

 

14.2.3. Atividades Práticas de Ensino para a Saúde 
 

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora apresenta currículo 

distribuído em atividades práticas e teóricas ao longo dos cinco anos. Para a formação adequada 

de profissionais enfermeiros faz-se necessária à ocorrência de experiência prática proporcionada, 

além dos estágios obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com iniciação precoce à 

prática como preconizam as DCN´s do curso.  

No curso, o estudante tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades técnicas nos 

laboratórios que formam o Núcleo de Formação Básica do Discente, assim como nos Laboratórios 

de Semiologia I e II e no Consultório de Enfermagem. Com localização privilegiada e infraestrutura 

apropriada, esses espaços servem de apoio ao ensino e às atividades de extensão do Curso de 

Enfermagem, sendo parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso.  
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Esses laboratórios também apoiam as atividades de prática assistida dos alunos, no 

âmbito das várias disciplinas relacionadas à prática da Enfermagem, proporciona aos acadêmicos 

o desenvolvimento de competências necessárias à sua formação profissional, através da 

experiência prática no contexto de atividades de observação, atendimento e prática 

supervisionada, bem como oferece ao discente a oportunidade de utilizar diversas técnicas nas 

várias áreas da Enfermagem e de realizar suas avaliações e intervenções em um ambiente de 

discussão acadêmica, com extensão dos serviços à comunidade, inteiramente gratuitos, já que 

esses espaços oferecem serviços assistenciais, com equipamentos modernos em um amplo 

espaço com instalações apropriadas aos seus pacientes. 

Além dos espaços para atividades práticas no próprio campus do Centro Universitário 

Estácio Juiz de Fora, é indispensável a inserção dos discentes em outros cenários que garantam o 

enfoque integral à saúde, o que ocorre através dos convênios estabelecidos entre a instituição e 

diversos estabelecimentos de saúde de Juiz de Fora, com ênfase em locais que atendem ao 

Sistema Único de Saúde. 

Essas atividades práticas de ensino acontecem, conforme a matriz curricular, desde o 

início do curso. Já no primeiro período os alunos possuem três disciplinas com carga horária 

prática, média que se mantém até a metade do curso e se amplia a partir desta. No total os alunos 

precisam cumprir 2016 horas práticas, evidenciando o amplo enfoque dado às atividades práticas 

nas principais áreas de atuação do enfermeiro, em todos os níveis da hierarquização dos serviços 

de saúde. 

As atividades práticas articulam-se aos campos de estudo possibilitando ao aluno 

desenvolver o senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária 

para empreender contínua formação nas suas práxis profissionais. Destaca-se também, que os 

pressupostos metodológicos para o ensino de Enfermagem indicam o desafio/compromisso de 

garantir estágios supervisionados voltados à compreensão do processo saúde-doença, na 

unidade dos conhecimentos biológicos, biotecnológicos, humanos, sociais e psíquicos.  

As disciplinas de Ensino Clínico Prático (ECP) possibilitam ao aluno alinhar o aprendizado 

teórico e prático de acordo com as linhas de ensino. Contando com carga prática de 40% em 

unidades de saúde, 30% de consultório/práticas alternativas e 30% de laboratório, estas 

disciplinas facilitam o aprendizado e proporcionam imersão prática do aluno em questões reais, 

permitindo o desenvolvimento de habilidades e incitando o raciocínio crítico, lógico e de 

enfermagem. As frentes do ECP são Saúde Coletiva (4º período), Saúde do Adulto (5º período), 

Saúde da Mulher e Saúde da criança e Adolescente (6º período), Saúde Mental e Cirurgia e Central 

de Material (7º período) e, por fim, Alta Complexidade (8º período).  
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Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

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 traduz 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 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 demais disciplinas 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 e, especialmente, a 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 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, no décimo período, possui como principal 

meta a elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso focalizando questões de 

Enfermagem, na modalidade de artigo científico produzido individualmente. Os alunos são 

acompanhados, no desenvolvimento do TCC, por um professor orientador, definido por afinidade 

temática, e apresentam seus TCC´s para uma banca examinadora ao final do semestre. As três 

disciplinas, portanto, tem como objetivo desenvolver competências necessárias para que o aluno 
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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. Ressalta-se que todas as normas que regem o 

funcionamento do TCC encontram-se discriminadas no Regulamento dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora (anexo a este PPC). 

 

LINHAS DE PESQUISA – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

• Educação em Enfermagem; 

• Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem; 

• Gerência em Enfermagem; 

• História da Enfermagem; 

• O Cuidar no Processo Saúde-doença nas diferentes fases do ciclo vital; 

• Relacionamento e Comunicação em Enfermagem; 

• Saúde da Família e; 

• Saúde e Sociedade. 

 

Sugere-se que a linha e área do trabalho sejam convertidas para a prevenção e 

humanização na arte reflexiva do cuidar em enfermagem e a adoção de problemas de pesquisas 

oriundos da prática, na tentativa de buscar respostas para intervir com resolutividade nesses 

problemas, mediante transferência de resultados de pesquisa para a prática, tal como preconiza 

o movimento que defende a pesquisa translacional (PADILHA, 2011).  

O reconhecimento da necessidade e importância de transferência de resultados de 

pesquisa, encontra-se explicitado na Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de Novembro de 2001 

(BRASIL, 2001), que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem. No seu art. 14, declara que a estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem 

deverá assegurar “I – a articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo 

um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 

realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 

produzido [...]”. Brasil (2001, p. 5).  

 

EMENTAS  

 

• Educação em Enfermagem 

Conhecer as implicações da educação no âmbito profissional e social, destacando os 

paradigmas do ensinar e aprender como práticas interdisciplinares e suas influências na formação 

do enfermeiro, para o ensino e assistência, numa visão humanista, didático-pedagógica, reflexiva 

e ética, no que abrange a formação por competências.  
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• Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem 

Condutas profissionais e a construção e expressão da cidadania; valores, princípios e 

dilemas éticos; direitos e responsabilidades profissionais em Saúde e Enfermagem. 

Conhecimento das implicações Éticas, Bioéticas e Legislação do exercício profissional da 

Enfermagem com suas respectivas implicações e questionamentos éticos, de valores e de moral. 

 

• Gerência em Enfermagem 

Princípios fundamentais da administração. Estrutura organizacional na enfermagem, 

liderança e processo decisório. Gestão da informação desenvolvendo as competências partindo 

das práticas reflexivas, centrando as atenções ao ciclo de envolvimento através da ética 

processual. Dimensão da função gerencial em enfermagem com visão sistêmica da organização 

e suas ações a partir da filosofia, missão e objetivos da organização.  

• História da Enfermagem 

A presente linha de pesquisa busca o conhecimento da história, o nascimento e o 

desenvolvimento do cuidar/cuidado e da profissão da Enfermagem através de sua evolução 

histórica e social quanto às suas origens através dos tempos, voltada para o desenvolvimento 

crítico e reflexivo na construção histórica e investigativa do saber na área da Enfermagem. 

 

• O Cuidar no Processo Saúde-doença nas diferentes fases do ciclo vital 

Pesquisas sobre o cuidar de enfermagem no âmbito individual ou coletivo visando à 

promoção e recuperação de saúde, assim como a reabilitação e prevenção de doenças com base 

em concepções teóricas; Desenvolvimento, aprofundamento e atualização das técnicas e 

procedimentos do cuidar/cuidado em enfermagem; visando o fortalecimento do potencial de 

resiliência de indivíduos e grupos; Validação de diagnósticos de enfermagem como base para a 

sistematização do cuidado.  

 

• Relacionamento e Comunicação em Enfermagem 

O relacionamento, a comunicação e a ética na enfermagem com vértice para o campo da 

ética profissional; fatores econômicos, sociais e ideológicos que interferem no fazer ético; os 

direitos do cidadão na trajetória vital. O corpo como categoria analítica do cuidar e ensinar na 

enfermagem; procedimentos teóricos, clínicos e interativos e reabilitação preventiva; 

enfermagem como arte, prática e ciência na construção do conhecimento, os relacionamentos 

intrapessoais, interpessoais, interprofissionais e terapêuticos. 

 

• Saúde da Família 

Atuação do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família, bem com suas atribuições no 

plano educativo, promoção da saúde, assistencial, prevenção doença/recuperação da saúde, 

administrativa, de pesquisa e ética. Atuação em equipe inter/multidisciplinar, no ciclo de vida e 



Documento na íntegra está disponível para consulta na biblioteca do campus 

 
22 

na interação familiar, focado no indivíduo saudável, com intuito de promoção da saúde e 

interação frente aos riscos em saúde. 

 

• Saúde e Sociedade 

Relações que envolvem a atuação do enfermeiro no processo saúde-doença frente ao 

contexto político, econômico, educativo e sócio-ambiental, desenvolvidas através dos tempos 

para transformar o cenário de saúde da população. Conceituação de saúde-doença, cidadania e 

direitos sociais, políticas públicas e movimentos sociais voltados para o impacto na saúde do 

indivíduo e da população. 

 

ÁREAS PREDOMINANTES OU LINHAS DE PESQUISA 

 

As áreas predominantes da pesquisa são os pontos detalhados sobre o que o problema 

de pesquisa e as questões norteadoras se apoiarão na construção do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

As áreas predominantes ou linhas de pesquisa são:  

 

• Educação em Enfermagem 

• Enfermagem em Saúde Coletiva 

• Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria 

• Enfermagem no cuidado ao Cliente Crítico Adulto 

• Enfermagem no cuidado em Emergência 

• Enfermagem no cuidado ao Cliente Cirúrgico Adulto 

• Enfermagem no cuidado à Saúde da Mulher 

• Enfermagem no cuidado à Saúde do Homem  

• Enfermagem no cuidado à Saúde da Criança e do Adolescente 

• Enfermagem no cuidado à Saúde do Adulto e Idoso 

• Enfermagem no cuidado à Saúde do Trabalhador 

• Fundamentos de Enfermagem 

• Gerência em Enfermagem 

• História da Enfermagem 

• Relacionamento e Comunicação em Enfermagem 

• Saúde da Família 

 

É importante salientar que os temas devam ser socialmente relevantes, possuam 

viabilidade e que correspondam ao interesse do discente. 

 


