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1. DADOS GERAIS DO CURSO
1.1. Curso:
Curso Superior em Enfermagem

1.2. Titulação:
Bacharel em Enfermagem

1.3. Regime:
Seriado Semestral

1.4. Vagas Oferecidas e Turno:
Turno: Noturno
Vagas: 60

1.5. Fundamentos Legais
Autorização: Portaria nº 600 de 29/10/2014 publicada no DOU em 30/10/2014.

1.6. Carga Horária Total:
4074 horas-relógio.

1.7. Integralização:
Tempo Mínimo: 5 anos (10 semestres)
Tempo Máximo: 7,5 anos (15 semestres)
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2. O CURSO
O UNIFACIG assume o papel de produzir e difundir conhecimentos, pronto a atender
uma parcela da população afastada dos cursos de nível superior devido à elitização do ensino
universitário que ocorreu no país no século XX. Na região onde está situado, cresceu a
demanda de vagas para egressos do ensino médio, o que não foi acompanhado pela oferta
de vagas em universidades públicas. Essa lacuna deve ser preenchida por instituições
compromissadas em oferecer uma formação de qualidade, como é o caso do Centro
Universitário UNIFACIG.
Como se sabe, a sociedade contemporânea é marcada por rápidas transformações,
pelo fluxo ininterrupto de informações e pelo acesso de um maior número de pessoas a elas.
Nesse cenário, o conhecimento ocupa um papel central revestindo-se de um caráter provisório
e até contestável, uma vez que mesmo a ciência, que sempre trabalhou com certezas, assume
hoje a sua relatividade. Nessa nova era, a instituição de ensino superior como simples local
de transmissão de informações perde a importância, o que significa dizer que precisa
encontrar outro sentido para seu papel na sociedade contemporânea. Esse papel é o de
preparar seus alunos para a construção do próprio saber, de forma significativa para si mesmo
e para a sociedade na qual estão inseridos, levando-os a selecionar as informações
necessárias com as quais terão de construir e reconstruir seu conhecimento.
Isto posto, a formação dos enfermeiros brasileiros deve ser alvo de debate e reflexão.
E certamente esse debate estará sempre presente no âmbito do UNIFACIG, na busca
constante da qualificação teórico metodológica, ética e técnica e da atualização desse
processo.
Nessa perspectiva, as mudanças demandam uma nova forma de pensar a educação
e, por extensão, todos os cursos de graduação, não havendo lugar para a padronização e
para estruturas rígidas. Há que se levar em conta as características regionais, preparar o
aluno para buscar as informações de que necessita, selecioná-las, saber o que fazer com
elas, produzir conhecimentos novos que atendam às necessidades da coletividade.
O curso de Enfermagem do UNIFACIG assume a ideia de que a formação do aluno
não se dá apenas pela exposição de conteúdos, pela memorização mecânica e atitude
passiva, sendo assim, o processo de construção de conhecimento pressupõe entender alunos
e professores como sujeitos ativos, embora com papeis distintos: os últimos devem conhecer
os significados que desejam chegar a compartilhar com seus alunos, conhecimento que lhes
possibilita planejar o ensino; os primeiros vão acomodando progressivamente os significados
que constroem no decorrer das práticas pedagógicas, como selecionar, relacionar, interpretar,
deduzir, etc.
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Nesse contexto, o curso tem o objetivo de formar um enfermeiro, com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, um 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 em sua região de atuação, identificando as
dimensões bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do
ser humano.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) preconizam para a formação do
enfermeiro um perfil que contemple um conjunto de competências necessárias para o
exercício profissional: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança,
administração e gerenciamento e educação permanente.
Mediante o apresentado, é possível observar que o enfermeiro possui atuação
importante por meio de ações assistenciais, educacionais, investigativas e gerenciais,
fundamentada em meios, instrumentos e competências específicas. Nos diversos níveis de
atenção em que atua, pela complexidade e dependência do cuidado, o trabalho do enfermeiro
tem sido fundamental, na articulação da equipe de saúde, na organização e busca de ações
estratégicas de melhorias voltadas para o usuário.
Portanto, um processo de educação centrado no aluno é o foco da matriz curricular do
curso de enfermagem do Centro Universitário UNIFACIG. A matriz foi construída para
proporcionar o protagonismo do discente, para tanto, as disciplinas são organizadas em
semestres e contribuem para a construção e aperfeiçoamento de competências e habilidades
que são fundamentais para o exercício da profissão. Formar profissionais aptos a atuar em
diferentes cenários e complexidades com uma postura proativa, segura e crítica é fulcral, para
tanto o corpo docente é constantemente treinado e atua nos diferentes níveis de
complexidade, o que garante uma comunicação contínua com os serviços que compõem a
Rede de Atenção à Saúde de Manhuaçu e região.
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que já nos primeiros períodos o discente é
estimulado a desenvolver práticas no âmbito de atuação profissional dentro da complexidade
coerente ao seu percurso formativo. As atividades acontecem em diferentes serviços do
Sistema Único de Saúde (SUS) com impacto na comunidade que o cerca, o que colabora
tanto para seu aprendizado quanto para a promoção de ações de cuidado integral à saúde do
indivíduo e comunidade.
Inovar, construir, renovar, revigorar são algumas das premissas do curso de
Enfermagem no UNIFACIG, que deseja contribuir com a evolução das políticas públicas
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dentro do Sistema Único de Saúde, formando mão de obra qualificada para atuar em uma
perspectiva local, regional e nacional.
2.1. Organização Acadêmica e Administrativa do Curso – Fundamentação Legal

O Curso de Enfermagem busca, em sua organização acadêmica - administrativa
cumprir a concepção de educação superior com o princípio da indissociabilidade entre ensino,
atividades investigativas e extensão, disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de
1988, e terá como parâmetro as Diretrizes Nacionais nos termos da Resolução CNE/CES nº
03, de 07 de novembro de 2001 e demais legislações pertinentes:
I.

Projeto Político Institucional da IES;

II.

Plano de Desenvolvimento Institucional da IES

III.

Decreto 9.235 de 15 de dezembro de 2017 disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9235.htm;

IV.

Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 (LIBRAS) disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm;

V.

Resolução CNE/CES Nº 2, de 18 de Junho de 2007 (carga horária mínima e tempo
de integralização);

VI.

Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes Curriculares; Nacionais
para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-brasileira e Indígena);

VII.

Resolução CNE/CES Nº 4, de 06 de abril de 2009 (carga horária mínima e tempo de
integralização - Saúde);

VIII.

Catálogo dos Cursos de Tecnologia

IX.

Resolução CNE/CES N º 3, de 2 de julho de 2007 (conceito de hora-aula);

X.

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e
Resolução CP/CNE N° 2/2012 (Políticas de Educação Ambiental) disponível em:
http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=491

XI.

Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 (Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos);

XII.

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme o
disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, disponível em:
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm;

XIII.
XIV.

Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 (NDE); e
Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (Extensão Universitária).
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2.2. Articulação Institucional, Atuação do Coordenador e do NDE

2.2.1. Articulação Através dos Órgãos Legislativos

O coordenador de curso é membro do:
I.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE): órgão deliberativo em matéria
de natureza didático-científica do Centro Universitário e consultivo em matéria
administrativa e disciplinar;

II.

Presidente do Colegiado de Curso.

Os coordenadores de curso possuem representação no Conselho Universitário (CONSUN)

2.2.2. Articulação Através dos Órgãos Executivos

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de
organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas gerais a
administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do curso com especial
atenção no cumprimento da carga horária e dos conteúdos das disciplinas e atividades, bem
como o desempenho docente e discente.
A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por:
I.Reitoria - unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por competência
planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades básicas do UNIFACIG;
II.Pró-reitoria de Operações Acadêmicas - é responsável pelo planejamento anual das
operações acadêmicas necessárias ao adequado funcionamento dos cursos, supervisão
das ações relativas ao Registro Acadêmico e Regulação, estruturação e atualização dos
documentos relativos à gestão institucional dando suporte constante para o aprimoramento
das atividades de avaliação institucional e movimentação de estudantes.
III.Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem - é responsável pela organização e coordenação
da execução das atividades de ensino, articuladas à pesquisa e à extensão, do Centro
Universitário, dando suporte à Pró-Reitoria de Operações

Acadêmicas, aos

Coordenadores de Curso e aos professores na estruturação e desenvolvimento e
constante atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação e pósgraduação, no acompanhamento e avaliação do processo de Ensino e Aprendizagem, na
estruturação do programa qualificação pedagógica de docentes e tutores, mantendo em
todo o processo absoluta coerência com a legislação do Ensino Superior e as orientações
contidas nos instrumentos de avaliação interna e externa.
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IV.Assessoria de Pesquisa/Iniciação científica – a qual compete implementar as políticas
de desenvolvimento da Iniciação científica;
V.Apoio Pedagógico – que tem o objetivo de prestar assistência acadêmica, implementar
política de formação e qualificação aos docentes e coordenadores de curso;
VI.Serviço de Atendimento ao Estudante – ao qual competirá a orientação aos alunos com
necessidades de natureza acadêmica e psicopedagógica e que tem a finalidade de
implementar a política de concessão de auxílio financeiro a alunos a título de bolsas de
estudo, através de políticas públicas ou institucionais e de coordenar as atividades de
suporte socioeconômico a estudantes do UNIFACIG;
VII.Comissão Própria de Avaliação – CPA, à qual compete gerenciar a Avaliação
Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e subsidiar a coordenação
de curso com dados e informações que propiciem a melhoria das atividades do curso;
VIII.Secretaria Acadêmica - órgão de execução cuja competência é centralizar a
administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e controle
acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida acadêmica;
IX.Órgãos Suplementares de Apoio; (Biblioteca, Secretaria, Laboratórios, Setor de TI);
X.Núcleo Docente Estruturante – NDE - ao qual compete mais diretamente à atualização,
implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso nos termos da Resolução
CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010;
XI.Núcleo de Prática Jurídica – ao qual compete a coordenação de todas as atividades de
prática jurídica.
XII.Núcleo de Educação à Distância – NEAD- ao qual compete a estruturação das atividades
em EaD juntamente com a Equipe Multidisciplinar.

Para suas atividades administrativas, a Coordenação do Curso conta com uma sala
equipada com mesas, armários, computador com acesso à rede, impressora e telefone.
A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao
Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o
planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no
Projeto Pedagógico.
Todos os setores de apoio pautam suas atividades no cumprimento do PPC do Curso.
Suas atividades estão voltadas tanto para o apoio aos docentes quanto aos discentes.
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2.3. Justificativa de Oferta/Continuação do Curso

A região da microvertente do Caparaó tem uma população estimada em 463.858
habitantes, cujo município de maior influência, conforme já destacado, é Manhuaçu.
O município de Manhuaçu tem 627 km² e uma população estimada em 92.074
habitantes (IBGE, 2021) cujos dados sociais e econômicos apontam os problemas atuais a
serem superados. Um dos fatores privilegiados da economia de Manhuaçu é a diversidade de
setores que ela engloba, apesar de a agricultura ser o grande impulsionador. No entanto,
como a cidade polariza muitos serviços e o comércio, eles também contribuem
significativamente para o resultado.
O desenvolvimento econômico regional está, portanto, cada vez mais em contraste
com o baixo índice de escolaridade, um grande obstáculo para a empregabilidade da
população local. Se o desemprego é um dos determinantes dos índices de pobreza e miséria,
o aumento da escolaridade e a qualificação profissional podem ser destacados como
principais desafios para melhoria das condições de vida. Isto tem sido cada vez mais
percebido pela população local como essencial à garantia do futuro, requisito básico para
abertura de novas possibilidades e ascensão social.
Neste contexto de ampliação da demanda por pessoas qualificadas, as oportunidades
para as instituições de ensino têm se multiplicado, uma vez que a busca por qualificação
trouxe com ela um aumento real dos salários médios da cidade e região, o que permitiu maior
número de ingresso nos cursos do ensino superior.
Por esses motivos, a oferta do curso de graduação em Enfermagem pelo UNIFACIG
se constitui num marco importante para toda a região, na medida em que viabiliza a
capacitação de profissionais enfermeiros qualificados em Manhuaçu e nos municípios
circunvizinhos, tais como, Simonésia, Santana do Manhuaçu, Luisburgo, Reduto,
Manhumirim, Alto Jequitibá, São João do Manhuaçu, Martins Soares, Caputira, Matipó, Santa
Margarida, Durandé, Lajinha, Chalé, São José do Mantimento, Taparuba, Ipanema,
Conceição de Ipanema, e também em alguns municípios do Espírito Santo, como Iúna, Ibatiba
e Irupi, dentre outros.
O projeto do curso de Enfermagem no UNIFACIG vem responder a uma demanda
local, regional e nacional, levando em conta um contexto histórico de reorientação no modelo
assistencial no Brasil. Os fundamentos que apoiam a necessidade do curso de Enfermagem
no UNIFACIG são:
I.

A relevância e a necessidade social do curso para a população local, de sua vizinhança
e, especialmente, da Zona da Mata.
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II.

As necessidades do Sistema Único de Saúde, especialmente na atualidade em que a
demanda por profissionais de saúde tem sido cada vez mais crescente.

III.

A importância de um curso de Enfermagem no processo de consolidação do
UNIFACIG, expandindo as possibilidades de graduação em diferentes áreas do
conhecimento humano, num processo de avanço da interdisciplinaridade e
completude do sistema acadêmico;

IV.

As condições propícias para o desenvolvimento de um curso de Enfermagem no
município, pelos equipamentos do sistema de saúde local e pelas condições
adequadas em relação às instalações para o funcionamento do curso;

V.

A formação de um profissional generalista voltado para atender as necessidades de
saúde por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, seja
no atendimento individual ou coletivo em todas as fases do ciclo da vida, respeitando
e colocando em prática os princípios do SUS, visando assim a formação de um
profissional com competência técnica e científica, ética e política, social e educativa.

Nessa perspectiva, o Curso de Graduação em Enfermagem do UNIFACIG tem o
compromisso de propiciar uma formação generalista que atenda às necessidades de saúde
do indivíduo, família e/ou comunidade, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). Além
disso, que assegure, prioritariamente, a integralidade e a qualidade da atenção à saúde e a
humanização do atendimento prestado à população da região de Manhuaçu, sem, contudo,
descuidar dos aspectos regional, estadual e nacional.
De uma forma geral, o Curso de Bacharelado em Enfermagem do UNIFACIG, tendo a
visão de educar para a cidadania e para participação na sociedade, pretende formar cidadãos
críticos, reflexivos e atuantes que possam delimitar seu espaço de intervenção na sociedade.
Um profissional generalista voltado para atender as necessidades de saúde por meio de
ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação, seja no atendimento individual
ou coletivo em todas as fases do ciclo da vida, respeitando e colocando em prática os
princípios do SUS, visando assim a formação de um profissional com competência técnica e
científica, ética e política, social e educativa.
Neste sentido, a formação acadêmica proposta busca formar profissionais enfermeiros
sintonizados com os princípios, diretrizes e práticas do SUS, por meio da compreensão das
relações de trabalho em saúde e sociedade, visando o aprimoramento da dinâmica de gestão,
a qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do
reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas.
O enfermeiro é importante e indispensável ao funcionamento ideal de todo o sistema
de saúde do país. Compete a este profissional conhecer e intervir sobre os
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problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional,
estadual e municipal com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões biopsicosociais dos seus determinantes. Além disso, atuar, com senso de responsabilidade
social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.
A Enfermagem é a maior categoria profissional do campo da Saúde no Brasil. Tratase de uma profissão presente em todos os municípios, fortemente inserida no SUS e com
atuação nos setores público, privado, filantrópico e de ensino. Em que pese o crescimento do
número de profissionais, é preciso olhar além desses números, mesmo alcançando
excelentes marcas nos últimos anos, o país ainda apresenta desempenho sofrível no que se
refere às regulações e condições de trabalho.
Segundo a OMS, o SUS e a legislação brasileira regulamentando a saúde como direito
universal levou o país a progressos, contudo desafios ainda são reais, o principal deles, é a
distribuição dos profissionais no território brasileiro. A OMS é inexorável ao dizer:
“Os enfermeiros são a espinha dorsal de qualquer sistema de saúde, a
enfermagem é crucial para o esforço global de atingir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODM’s), incluindo cobertura universal de
saúde, saúde mental e doenças não transmissíveis, resposta a emergências,
segurança do paciente e a oferta de cuidado integral e humanizado”.

As organizações de Enfermagem vêm empreendendo esforços sistemáticos pela
elevação não apenas do quantitativo de profissionais de enfermagem mais também da
qualidade da formação do Enfermeiro, em função da delicadeza e da responsabilidade do seu
fazer, considerando que as ações do enfermeiro acontecem na vida e no corpo de outrem que
nem sempre tem o conhecimento, a força, a vontade ou a possibilidade de fazer por si próprio
ou até mesmo julgar a propriedade dos cuidados que os profissionais de Enfermagem fazem
por ele.
Um vasto campo de atuação para esse profissional se apresenta no século XXI. Novos
desafios representados por avanços tecnológicos, pela inovação no cenário do cuidado em
saúde aliada ao empreendedorismo. Deve ser considerado neste cenário, a alteração do
perfil epidemiológico da população, elevados custos dos serviços de saúde, perspectivas de
aumento das doenças e surgimento de outras, requerem um número cada vez maior de
profissionais preparados para assegurar a qualidade da assistência de saúde, a gestão do
cuidado e as inovações que a sociedade brasileira tem direito.
De acordo com os dados apresentados, constata-se que as Redes de Atenção à
Saúde no município e região estão em pleno desenvolvimento, com possibilidades de
ampliação da capacidade instalada e aumento da demanda de serviços/atendimentos por
parte da população. Destaca-se que em todos os níveis de atenção à saúde a presença do
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Enfermeiro é imprescindível. Portanto, o Curso de Enfermagem do UNIFACIG tem como
objetivo atender às necessidades presentes e futuras de sua região de influência.
Em complementação a esses motivos, o curso de Enfermagem possui como
preocupação central a formação geral, humanista com capacidade para se inserir nos
diferentes níveis de atenção à saúde. Desta forma, usufrui da estrutura oferecida pelo
município que conta com os seguintes serviços de saúde e que são conveniados com o Centro
Universitário UNIFACIG: Secretaria Municipal de Saúde: A integração do curso com o sistema
de saúde local (SUS) está formalizada pelo COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública
de Ensino-Saúde) e convênio com Hospital César Leite, o que garante diferentes cenários
para a prática, com nível de complexidade crescente. O UNIFACIG conta assim com o
Hospital César Leite, clínicas e centros de especialidade, unidades da Estratégia de Saúde
da Família, CAPS II, CAPS ad, CAPSi, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE),
Comunidade Terapêutica Santa Mãe da Misericórdia, Consórcio Intermunicipal de Saúde para
Gerenciamento da Rede de Urgência e Emergência da Macro Sudeste, Asilo São Vicente de
Paulo, Renalclin ltda, entre outros.
O Hospital César Leite (HCL) possui convênios de atendimento pelo SUS em diversas
áreas, e é uma entidade civil de direito privado, filantrópico, sem fins lucrativos, de prazo
indeterminado. Trata-se do hospital de maior complexidade do município, e com maior número
de leitos de sua microrregião, sendo referência de atendimento hospitalar para o módulo
assistencial e para a microrregião de Manhuaçu. Vale dizer que Manhuaçu possui a estimativa
de 92.074 habitantes (IBGE, 2021), mas por ser polo regional, tem uma população flutuante
de cerca de 400 mil habitantes. A microrregião de Manhuaçu integra a macrorregião Leste do
Sul, composta também pelas microrregiões de Ponte Nova e Viçosa.
De acordo com a deliberação do CIB-SUS/MG nº 618, de dezembro de 2009, esta
macrorregião possui população de 672.465 habitantes. A microrregião de Manhuaçu é
composta por municípios pouco desenvolvidos e com baixa qualidade de vida, de acordo com
o Observatório da Saúde da SES-MG, nessa Microrregião, Manhuaçu é o de maior IDH e está
na 134ª posição no estado.
Ainda na locorregião, o UNIFACIG possui convênio com a Secretaria Municipal de
Saúde de Manhuaçu formalizado pelo COAPES Contrato Organizativo de Ação Pública de
Ensino-Saúde. O Sistema Único de Saúde (SUS) de Manhuaçu, é formado pela unidade
administrativa da Secretaria Municipal; Vigilância em Saúde; Atenção Primária Coordenação, 22 unidades de ESF, 01 unidade de PACS (Realeza), 01 Unidade Básica de
Saúde (Pedregal) e 04 Pontos de Apoio com funcionamento diário, 02 Equipes de NASF;
Odontologia; Atenção Especializada Própria (CEAE, Policlínica, CAPS II, CAPS ad e CAPS
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i); Urgência e Emergência (Hospital Municipal). Possui também convênio com APAE, Asilo
São Vicente de Paula.
Em conformidade com as DCN’s do curso e objetivando primar pela qualidade e
formação de seus egressos, a Instituição conta com uma clínica, a Clínica UNIFACIG,
inaugurada em 2019, possui uma estrutura física moderna, visando atender a população por
meio de convênios firmados com Secretarias Municipais de Saúde da região e convênios
diversos. Além dos atendimentos de enfermagem, médicos, odontológicos e psicológicos, a
Clínica conta com o Programa de Atenção à Saúde da Mulher, que realiza consulta de
Enfermagem e coleta de exames Papanicolau em mulheres moradoras de Manhuaçu. Os
atendimentos acontecem uma vez por semana e visam atender aquelas mulheres que não
teriam acesso às ESF, devido ao horário de atendimento.
Cientes de que o cenário da saúde e da enfermagem apresenta grandes desafios,
entre eles a valorização da dimensão humana, a integralidade do cuidado, e a gestão do
cuidado, o Curso de Enfermagem que o UNIFACIG visa oferecer à comunidade tem seus
objetivos centrados na formação de profissionais com capacidade de atuar e analisar o
processo de cuidar na sua complexidade, tendo como referencial a responsabilidade social, o
compromisso com a cidadania e o papel de promotor da saúde integral do ser humano. Visa
incentivar uma postura profissional ética, crítica, construtiva, e inovadora a partir de uma sólida
formação geral e humanística, que permita a apreensão da realidade circundante, de tal forma
que o aluno/ profissional seja capaz de reconstruí-la e recriá-la, objetivando o
desenvolvimento social e humano da região alcançada pelo curso do UNIFACIG, preparandoo para a realidade profissional.
Ademais, a pandemia de Covid-19 colocou em questão as insuficiências do sistema
de saúde, entre elas a escassez de profissionais para atender às necessidades de saúde da
população e as consequências de iniciativas nas áreas da saúde e da formação que ainda
não respondem à urgência no enfrentamento de tais situações, bem como o provimento e
fixação com base em políticas públicas que coloquem o interesse coletivo como mediador
para o enfrentamento das iniquidades. Esse é um atributo fundamental na avaliação da
dimensão de relevância social da expansão da formação em enfermagem.
Frente a esse contexto, o UNIFACIG oferece o Curso de Enfermagem com um
currículo integrado baseado em competências, oferecendo um processo de formação
inovador centrado nas Metodologias Ativas de Ensino tendo o aluno como protagonista de
seu processo ensino-aprendizagem. Para tanto, possui infraestrutura privilegiada dispondo de
laboratórios com tecnologia inovadora que busca desenvolver um curso de excelência
preocupada em oferecer ao mercado de trabalho e à sociedade profissionais qualificados e
conscientes de sua responsabilidade social, contribuindo para a melhoria dos indicadores de
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saúde da microrregião e aumentando a oferta de profissionais capacitados, com visão crítica
reflexiva, prontos para o atendimento da população de forma ética e livre de qualquer forma
de discriminação.

2.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso

As políticas e as diretrizes têm como princípio o direcionamento das decisões acerca
da prática acadêmica que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. Tomando como pilar o
DNA UNIFACIG e a decisão filosófica da IES que objetiva a formação plural do indivíduo
como profissional, ser social e moral as políticas definidas se voltam para esse princípio. Desta
forma os princípios a serem considerados para o estabelecimento dessas políticas são:
I.

O ensino é prática ativa e se fundamenta na associação das experiências prévias do
indivíduo com o conhecimento a ser construído nos diferentes espaços de
aprendizagem;

II.

Formar cidadãos para pensar crítica e reflexivamente para resolução de problemas
do mundo real como estabelece sua missão; e

III.

Ser uma instituição comprometida com o desenvolvimento da ciência e,
consequentemente, com a transformação da sociedade pela aplicação do
conhecimento técnico-científico.

Para tanto, pratica-se nos diferentes cursos conteúdos e atividades centradas na
aprendizagem significativa que oportunizam o desenvolvimento do raciocínio próprio da
profissão, a tomada de decisão e a associação com experiências prévias ultrapassando dessa
forma a mera obtenção de informações. Cabe ainda ressaltar, a busca por promover um
alinhamento contínuo entre a iniciação científica e a extensão, levando os discentes a
romperem os limites das salas de aula e se envolver com as demandas loco regionais.
O fazer acadêmico então se orienta pelo DNA UNIFACIG cujos conceitos perpassam
a elaboração dos conteúdos, a formulação de atividades avaliativas ou não, os objetivos das
unidades curriculares alinhadas às competências que se deseja desenvolver, a iniciação
científica e as práticas de extensão, as decisões sobre a infraestrutura, e a formação dos
docentes e do corpo técnico-administrativo.
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Figura 1: Elaborado pelos autores
Fonte: Elaborado pelos autores.

2.4.1. Política de Ensino e Aprendizagem

A proposta de ensino do Centro Universitário UNIFACIG é praticar um ensino ativo e
significativo cujo objetivo é envolver os discentes de forma integral no processo de
aprendizagem. Esse desafio coloca a necessidade de superar as técnicas mnemônicas de
aprendizagem que privilegiam a “decoreba”, “a reprodução dos conteúdos” e as técnicas que
favoreçam a “memorização”. Um dos motivos para o abandono dessa perspectiva é o
entendimento de que o cérebro não trabalha de maneira fragmentada. De acordo com Hadnan
Tose (sd) ele, o cérebro, “processa por comparação e quando o aluno decora é como se a
aprendizagem ficasse sem a alma”.
Corroborando essa análise, Novak (2000) afirma ser a educação um ato cognitivo e
humanista compreendendo além da cognição, sentimentos e emoções entre o professor e
aquele que aprende. Associa-se a esse argumento, a análise de Ausubel (1963) que acredita
ser a aprendizagem o resultado de algo que é construído com base nas informações que já
estão armazenadas na mente do aprendente, experiências prévias, pois como aponta Hadnan
Tose, aprende-se por comparação. Ou seja, Ausubel argumenta que o indivíduo aprende, e
está aberto a novas experiências, quando a informação encontra eco nos conhecimentos
previamente adquiridos.
Considerando esses argumentos e a proposta do DNA UNIFACIG e alinhados com os
objetivos do UNIFACIG define-se as seguintes políticas de ensino a serem adotadas em seus
diferentes cursos:
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I.

Construção coletiva de projetos pedagógicos centrados no aluno como protagonista
do processo ensino-aprendizagem;

II.

Elaboração de projetos pedagógicos que demonstrem claramente como o conjunto
das atividades previstas desenvolverá o perfil desejado de seu egresso e o
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas;

III.

Avaliação e atualização constante dos Projetos Pedagógicos dos Cursos;

IV.

Privilegiar às metodologias ativas de aprendizagem;

V.

Promoção da interdisciplinaridade e da flexibilidade curricular;

VI.

Estímulo à permanência dos estudantes por meio de apoio pedagógico e financeiro; e

VII.

Apoio ao desenvolvimento pedagógico dos docentes.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à concepção filosófica da
organização didático-pedagógica, devem apresentar:
I.

Concepção da estrutura curricular, fundamentada em metodologia de ensino que
articule o ensino, a pesquisa/iniciação científica e a extensão;

II.

Estímulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais por meio de
processos interdisciplinares;

III.

Estímulo às metodologias ativas de aprendizagem e fim da hegemonia da aula
expositiva;

IV.

Inserção de tecnologias da informação na relação ensino-aprendizagem;

V.

Priorização do desenvolvimento de competências e habilidades;

VI.

Desenvolvimento de atividades que privilegiam os saberes teórico-práticos e a
inserção na comunidade onde localiza-se o curso;

VII.

Desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a
resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;

VIII.

Estímulo à educação continuada considerando a graduação como etapa de
construção das bases para o desenvolvimento.

IX.

Estreitamento do relacionamento com os egressos a fim de obtenção de melhoria de
qualidade no ensino.
Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizados os seguintes mecanismos:

I.

Todas as disciplinas terão suas aulas previamente preparadas pelos docentes e
publicadas em ambiente virtual de aprendizagem, com orientações precisas e
detalhadas do que o aluno deve estudar. Os professores poderão usar diferentes
metodologias e recursos por meio do ambiente virtual.

II.

Em todas as disciplinas os docentes terão horas de atividades práticas
supervisionadas para os alunos realizarem atividades ligadas ao conteúdo da
disciplina fora da sala de aula, sempre sob orientação e acompanhamento docente.
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III.

As atividades de cada disciplina serão acompanhadas e avaliadas regularmente por
docentes, pelo NDE e pelos coordenadores de curso.

IV.

Durante os semestres letivos, ao longo do curso, com o apoio dos docentes, os alunos
elaborarão trabalhos interdisciplinares para a integração dos conteúdos e
competências desenvolvidos ao longo do curso.

V.

A avaliação dos alunos em cada disciplina deve abranger, além dos conteúdos
trabalhados na sala de aula e no ambiente virtual de aprendizagem, os conteúdos e
atividades que foram elaborados pelo docente na preparação das aulas conforme
planos de ensino.

VI.

A avaliação do processo ensino/aprendizagem será realizada por meio de
procedimentos de avaliação variados de acordo com a modalidade que tem como
objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos
programáticos específicos do curso, assim como temas de conhecimentos gerais e as
competências estabelecidas para o curso.

VII.

Proposição de eventos antenados às questões de natureza econômica, social, cultural,
política e ambiental da cidade e região onde situa o UNIFACIG.

O Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, concebe a educação à distância como
“modalidade educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversos”.
Com a promulgação da Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, atendendo aos
requisitos legais estabelecidos, o Ministério da Educação autorizou, a utilização de
modalidade semipresencial, para a oferta de disciplinas integrantes do currículo baseadas no
art. 81 da Lei nº 9.394/96, introduzindo-as na organização didático-pedagógica e curricular de
seus cursos superiores, com a seguinte propositura:
Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de
EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso.

O UNIFACIG inseriu nas estruturas curriculares dos seus cursos, dos programas
regulares presenciais a oferta de até 40% da carga horária total do curso na forma de ensino
semipresencial. Para tanto foram adquiridos um ambiente virtual moderno que atende aos
objetivos do ensino semipresencial visando a agilização e flexibilização do currículo. Os
professores participam de um programa de aperfeiçoamento contínuo para uso da ferramenta
e de técnicas que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.
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Um dos motivos para a adoção desse ensino semipresencial foi motivado pela experiência
adquirida com ensino em EaD, quando firmou-se convênio com a Universidade Paulista –
UNIP, que vigorou de Julho/2007 a Maio/2016 onde foi-se polo de EaD em diversos cursos
A partir dessas experiências exitosas o UNIFACIG entende que a EaD requer técnicas
especiais de estruturação de curso, metodologias diferenciadas, métodos especiais de
comunicação por meio eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais
organizacionais e administrativos. Para tanto, o Centro Universitário UNIFACIG credenciouse para a oferta de cursos na modalidade EaD. Assim sendo, adotou-se como políticas para
a educação à distância:
•

lançar novos programas de EAD fundamentados e direcionados para diferentes nichos
do mercado; públicos previamente eleitos e definidos, conforme o perfil
socioeconômico e cultural;

•

desenvolver um sistema de monitoramento das oportunidades de mercado e
identificação de público potencial para essas diferentes demandas, o qual deverá ser
administrado e elaborado com o devido suporte do setor de comunicação e marketing;

•

apresentar os cursos semipresenciais como diferencial competitivo do Centro
Universitário para o mercado;

•

criar um sistema integrado e harmonioso com o ensino presencial em nível nacional;

•

prever suporte de parcerias para os programas em EaD que disponibilizem aquisição
de conhecimento específico e ferramentas ideais para sua implementação e permitam
disponibilizar os recursos de infraestrutura tecnológica de forma subsidiada;

•

selecionar docentes e tutores devidamente competentes para a construção de aulas
em sistema EaD;

•

incentivar a presença de educadores atualizados em conteúdo específico, psicologia
da aprendizagem, didática, metodologia do ensino, sistemas de avaliação, tecnologia
educacional e outras áreas do conhecimento imprescindíveis na etapa de elaboração
e produção de material didático;

•

desenvolver programas de treinamento e orientação para o uso de novas tecnologias
e metodologias para o ensino EaD a ser adotado pela IES;

•

selecionar disciplinas que se mostrem mais adequadas para ofertar aulas aos alunos
presenciais, com metodologia EaD, favorecendo a interdisciplinaridade entre os
cursos;

•

selecionar os conteúdos e os meios que veicularão os cursos, calcular os recursos
financeiros e estabelecer os cronogramas a partir do conhecimento das reais
necessidades da clientela;
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•

conceber os textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e técnicas que
levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, a relacionar o
aprendizado a seu contexto social, a ser participativo (mediação pedagógica);

•

aplicar para todos os programas desenvolvidos em EaD a avaliação presencial,
disponibilizada em horários flexíveis, a fim de garantir sua legitimidade;

•

adotar o sistema de tutoria que possibilita a realização de atividades contextualizadas
segundo a realidade do aluno, exercícios de resolução de problemas, enfim,
aprendizagens significativas e interação entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto
como um interlocutor ativo;

•

garantir o aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas que promovam
uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e seu aluno;

•

requerer do aluno as qualidades de autonomia, autodidatismo e autodisciplina.

a) Implementação das Políticas de Ensino

I.

Organiza seus Planos de Ensino com objetivos centrados na aprendizagem e com
atividades que promovam de forma adequada as habilidades e competências
previstas nas DCN do curso ;

II.

Estimula o desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de
processos interdisciplinares e metodologias ativas de aprendizagem;

III.

Estimula as metodologias ativas e práticas inovadoras de aprendizagem;

IV.

Promove o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os
acadêmicos para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;

V.

Atualiza o Projeto Político Pedagógico do Curso;

VI.

Promove a participação dos alunos e programas diversos de apoio acadêmico e
pedagógico ( Nivelamento, Monitoria, etc.).

VII.

Acompanha o desenvolvimento dos alunos e promove a apoio psicopedagógico;

VIII.

Promove a capacitação contínua dos docentes.

IX.

Promove a inserção de tecnologias da informação na relação ensino-aprendizagem;

X.

Oferece programas de nivelamento e monitoria;

XI.

Desenvolve atividades que privilegiam os saberes teórico-práticos e a inserção na
comunidade onde se localiza o curso, priorizando vivências dos acadêmicos no SUS
desde o primeiro ano do curso;

XII.

Estimula a educação continuada considerando a graduação como etapa de
construção das bases para o desenvolvimento profissional;
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XIII.

Promove atividades de ensino que desenvolvam a capacidade do aluno em absorver
e desenvolver novos métodos e tecnologias na área da saúde e enfermagem,
exercitando a capacidade crítica e criativa na resolução de problemas considerando
todos os aspectos envolvidos na dinâmica do processo de cuidar, promovendo a
compreensão e tradução das necessidades de saúde dos indivíduos e famílias e/ou
comunidades, considerando a humanização, a integralidade, a gestão do cuidado, de
modo a contribuir para a consolidação do perfil do egresso;

XIV.

Prevê o estreitamento do relacionamento com os egressos a fim de obtenção de
melhoria de qualidade no ensino.

As disciplinas do curso de Enfermagem priorizam metodologias ativas que
desenvolvam a comunicação, liderança e tomada de decisão, habilidades importantes para o
(a) enfermeiro (a) que constribuem para promover e recuperar a saúde, bem como e prevenir
doenças e agravos.
Ainda por meio do perfil do Ingressante, o NDE propõe atividades corretivas para as
deficiências identificadas, que são discutidas e implementadas pelo colegiado do curso.

2.4.2. Política de Iniciação Científica
A atividade de iniciação científica, no UNIFACIG visa primeiramente, ancorado no DNA
UNIFACIG, integrar o ensino e a extensão com as práticas investigativas fazendo com que o
discente compreenda que o conhecimento técnico-científico deve ser aplicável objetivando a
evolução da ciência. Todo esse cenário se torna real na produção e na socialização do
conhecimento nas diversas áreas do saber, de forma investigativa e experimental,
considerando o contexto cultural, econômico, socioambiental, educacional e político.
Essas atividades devem promover a articulação entre a teoria e a prática,
realimentando o ensino e a extensão, de modo a contribuir com a formação dos estudantes,
aguçando sua criatividade e o pensamento reflexivo; com o aperfeiçoamento docente e com
a geração de conhecimento e tecnologia, voltados para a Comunidade Acadêmica e para a
Sociedade, promovendo assim o seu desenvolvimento e contribuindo para a constante
melhoria da qualidade de vida dos seres humanos.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

Figura 2: Elaborada pelos autores
Fonte: Adaptado pelos autores
Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso III), a educação superior tem por
finalidade “incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”.
A política de Iniciação Científica do UNIFACIG tem como propósito o desenvolvimento
de projetos de natureza investigativa e experimental que problematize, critique, analise e
produza conhecimentos nas áreas de competência da IES; a implementação da iniciação
científica; a interlocução com a sociedade; a busca de parcerias internas e externas e a
ampliação do apoio aos projetos propostos.
No âmbito do UNIFACIG, a iniciação científica universitária se realiza sob a forma de
projetos a serem desenvolvidos por seus docentes de forma individual ou em grupos de
pesquisa; pelos docentes da IES em parceria com pesquisadores de outras Instituições locais,
regionais e nacionais, por meio de convênios aprovados previamente; por meio de atividades
de iniciação científica com orientação do professor pesquisador. Em todos os projetos é
meritório o incentivo à participação dos discentes como atividade de iniciação científica.
No Centro Universitário UNIFACIG, a atividade de iniciação científica é desenvolvida
em articulação com o ensino e a extensão, visando:
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I.

Estimular e realizar pesquisas dentro das áreas de atuação e campos do saber da IES,
em sintonia com as necessidades locais, regionais e nacionais, como forma de
produzir e disseminar conhecimentos socialmente relevantes;

II.

Fomentar a iniciação científica nos cursos superiores oferecidos pela instituição como
forma de alavancar a melhoria da qualidade do ensino e da interação com a
comunidade;

III.

Potencializar a percepção da importância da produção e divulgação dos
conhecimentos científicos como alternativa capaz de propiciar o desenvolvimento
sustentável da instituição e das demais instâncias sociais;

IV.

Desenvolver estudos sobre tendências sociais, culturais, tecnológicas, econômicas,
ambientais e políticas, ensejando a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade;

V.

Desenvolver pesquisas aplicadas que gerem produtos tangíveis, e produzam
inovações nos métodos, técnicas e processos nas diversas áreas do conhecimento.
As atividades de iniciação científica são agrupadas em núcleos de pesquisa nas

seguintes áreas de conhecimento do Centro Universitário: Ensino, Saúde, Organização e
Sociedade. Além dessas, outras linhas de pesquisa serão estabelecidas à medida que essas
se fizerem necessárias.
Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser
publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos
e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse.
Os participantes dos projetos de pesquisa farão jus a um certificado que é emitido após
aprovação do relatório final e a prestação de contas, quando necessário, pela Coordenação
de Pesquisa e Extensão.
Dessa forma, o Centro Universitário UNIFACIG assume o compromisso de investir na
pesquisa, por meio do fomento às ações de iniciação científica, incentivo à organização de
linhas e grupos de pesquisa, desenvolvimento de eventos científicos que tenham como foco
central a pesquisa e o incentivo à participação de seus docentes e discentes, por meio de
incentivos financeiros, em eventos externos.
Para tanto, estabeleceu como ações:
I.

Bolsa de Iniciação Científica destinada a discentes dos diferentes cursos que possuem
dentro do especificado pelo Edital de Iniciação Científica;

II.

Incentivo à criação de grupos de pesquisa vinculados a órgãos de fomento ou não
para o desenvolvimento de projetos de pesquisa;

III.

Apoio à publicação de periódico próprio assim como a manutenção de setor próprio
destinado à editoração do mesmo;
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IV.

Incentivo à participação de docentes, discentes e pessoal técnico-administrativo à
participação em Congressos Nacionais e Internacionais;

V.

Disponibilidade

da

infraestrutura,

tanto

física

quanto

tecnológica,

para

o

desenvolvimento de pesquisas;
VI.

Capacitação docente, em programas de Mestrado, Doutorado e PhD, com previsão de
adequação da jornada do docente para cumprimento de créditos e elaboração de
dissertação/tese/relatório final; e

VII.

Realização de evento científico, como evento principal da IES, para a divulgação dos
trabalhos de Iniciação Científica e de pesquisas realizadas internamente no UNIFACIG
e aberto ao público externo.

a) Implementação das Políticas de Iniciação Científica
I.

Participação de professores do Curso como membros do Comitê de Ética em
Pesquisa Científica (CEP/UNIFACIG) vinculado ao CONEP;

II.

Participação de professores e alunos em projetos vinculados ao Programa de
Iniciação Científica Institucional;

III.

Participação e Publicação de trabalhos científicos desenvolvidos por acadêmicos e
professores do curso em eventos internos e externos de relevância científica para
enfermagem;

IV.

Publicação de trabalhos científicos desenvolvidos por acadêmicos e professores do
curso em periódicos científicos e capítulos de livros;

V.

Participação de docentes e discentes do Curso de Enfermagem como membros da
Comissão Organizadora do Simpósio de Enfermagem e demais eventos organizados
pelo curso;

VI.

Participação de docentes e discentes do Curso de Enfermagem como membros da
Comissão Cientifica do Simpósio de Enfermagem e demais eventos organizados
pelo curso;

VII.

Participação de professores do Curso no Comitê Avaliador da Revista Pensar
Acadêmico (ISSN 2674-7499).

2.4.3. Política de Extensão
Quais devem ser as responsabilidades das organizações? Certamente esta é uma
questão que perfaz as instituições neste século XXI e na área educacional não seria diferente.
É pautado nesta prerrogativa que o Centro Universitário UNIFACIG tem pensado suas
atitudes e lincado suas ações estratégicas.
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Uma vez que em seu DNA está a figura do indivíduo nada mais pertinente que emerja
uma preocupação especial com o ser humano. Percebem-se diversas linhas que defendem
as responsabilidades organizacionais, sendo assim o Centro Universitário UNIFACIG se pauta
em suas vertentes atuais que são: o desenvolvimento sustentável (sustentabilidade) e os
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), estes últimos instituídos pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
Entende-se como sustentabilidade o termo utilizado para definir a utilização dos
recursos planetários de forma a não comprometer o uso das futuras gerações. Amaral (2005)
argumenta que as organizações podem trabalhar em três macro temas configurados no que
ele intitula de Triple Bottom Line. Em função de sua abrangência e de sua interdisciplinaridade
esses temas, também conhecidos como tripé da sustentabilidade, envolve os aspectos
ambientais, sociais e econômicos.
Dias (2009) sustenta que uma empresa não deve compreender apenas que a atividade
econômica deva orientar-se unicamente para a lógica dos resultados. Segundo o autor há de
se considerar, também, o significado que adquire na sociedade como um todo, pois a empresa
é vista como um sistema social que se desenvolve além do aspecto econômico. Sendo assim
a empresa deve atuar de acordo com responsabilidade social, respeitando os direitos
humanos, a qualidade de vida da comunidade e sociedade em geral e a preservação do meio
ambiente natural. A figura 3 ilustra bem estes aspectos e sua interação.

Figura 3: Tripé da Sustentabilidade
Fonte: https://studioestrategia.com.br/2018/02/22/sustentabilidade/

Dias (2019) conceitua as três dimensões da sustentabilidade que são da seguinte
forma:
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Dimensão

Conceito
As empresas têm que ser economicamente viáveis. Seu papel na sociedade deve
Econômico ser cumprido levando em consideração esse aspecto da rentabilidade, ou seja,
dar retorno ao investimento realizado pelo capital privado.
As empresas devem satisfazer aos requisitos de proporcionar as melhores
condições de trabalho aos seus empregados, procurando contemplar a
diversidade cultural existente na sociedade em que atua, além de propiciar
Social
oportunidade aos deficientes de modo geral. Além disso, seus dirigentes devem
participar ativamente das atividades socioculturais de expressão da comunidade
que vive no entorno da unidade produtiva.
As organizações devem pautar-se pela ecoeficiência dos seus processos
produtivos, adotar a produção mais limpa, oferecer condições para o
desenvolvimento de uma cultura ambiental organizacional, adotar uma postura
Ambiental
de responsabilidade ambiental, buscando a não contaminação de qualquer tipo
do ambiente natural, e procurar participar de todas as atividades patrocinadas
pelas autoridades governamentais locais e regionais no que diz respeito ao meio
ambiente natural.
Quadro 1: Aspectos conceituais das dimensões da sustentabilidade
Fonte: Adaptado Dias (2019).

Em paralelo à questão da sustentabilidade as organizações devem se atentar de forma
mais intensa para as questões socioambientais. Nesse cenário, destaca-se os 17 ODS que
formam a Agenda 2030 com suas 169 metas. De acordo com a Organização das Nações
Unidas – ONU – esses ODS são integrados e indivisíveis. Integrados, pois refletem de forma
equilibrada, as três dimensões do desenvolvimento sustentável: social, econômica e
ambiental. Indivisíveis, pois não será possível avançar apenas um dos ODS, será necessário
trabalhar em prol de todos os 17 ODS para tornar o desenvolvimento sustentável uma
realidade.
A figura 4 apresenta a divisão dos ODS na tríade do desenvolvimento sustentável.
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Figura 4: Os ODS e o tripé da sustentabilidade.
Fonte: http://www.agenda2030.org.br/os_ods/

Segundo Dias (2019) no documento final da Rio+20 decidiu-se elaborar 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS):

1. Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos
os lugares.
2. Erradicação da fome: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria
da nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Saúde de qualidade: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para
todos, em todas as idades.
4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade,
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres
e meninas.
6. Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e
saneamento para todos.
7. Energias renováveis: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e
renovável para todos.
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8. Empregos dignos e crescimento econômico: promover o crescimento econômico
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente
para todos.
9. Inovação

e

infraestrutura:

construir

infraestrutura

resiliente,

promover

a

industrialização inclusiva e sustentável, e fomentar a inovação.
10. Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
12. Consumo responsável: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Combate às mudanças climáticas: tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos.
14. Vida debaixo da água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.
15. Vida sobre a Terra: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.
16. Paz e justiça: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
17. Parcerias pelas metas: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria
global para o desenvolvimento sustentável.

Conforme preconizado pela LDB (Art.43, inciso VII), a educação superior tem por
finalidade “promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica
geradas na Instituição”. Também o Plano Nacional de Extensão do MEC afirma que as
atividades de Extensão Universitária devem ser entendidas “como prática acadêmica que
interliga a Universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as demandas da
maioria da população, possibilita a formação do profissional cidadão e se credencia, cada vez
mais, junto à sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo
para a superação das desigualdades sociais existentes”.
Além desses a Resolução MEC/CNE Nº 7, de 18 de dezembro de 2018 em seu Art. 3º
assevera que a “extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à
matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar,
político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora
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entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da
produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a
pesquisa”. E em seu Art. 4º são pontuais ao apontar que as atividades de extensão devem
compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos
cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Ainda a
Resolução, em seu Art. 8º, trata como atividades extensionistas as seguintes modalidades: (I)
programas; (II) projetos; (III) cursos e oficinas; (IV) eventos; e (V) prestação de serviços. As
atividades extensionistas, de acordo com a mesma Resolução, deverão ser apresentados no
Projeto Pedagógico dos Cursos, mais especificamente, nas ementas e nos planos de ensino
aprendizagem, e serem avaliados com presença e desempenho e constar a carga horária em
todos documentos, inclusive no histórico escolar do discente.
Tendo como parâmetro o DNA UNIFACIG, a legislação pertinente e ancorado nos
ODS, o Centro Universitário UNIFACIG propõe sua política de extensão como forma de
amenizar as desigualdades e os danos ambientais na sua região de atuação.
Como forma de operacionalizar essa proposta, o UNIFACIG separou previamente os
cursos, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade a distância, em 06 grandes
grupos objetivando trabalhar os 17 ODS. A junção dos cursos ocorreu por afinidades,
objetivando a interdisciplinaridade e a continuidade dos projetos no decorrer dos semestres e
anos letivos. No primeiro momento a divisão/junção aconteceu da seguinte forma:

Grupo 1: Administração; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública; Ciências Contábeis;
Marketing; Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Logística.
Grupo 2: Medicina; Enfermagem; Odontologia; Psicologia e Educação Física.
Grupo 3: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Civil e Engenharia de Produção.
Grupo 4: Engenharia Agronômica; Medicina Veterinária e Gestão Ambiental.
Grupo 5: Licenciaturas.
Grupo 6: Direito e Serviço Social (Transversal)

O Grupo 6 poderá desenvolver atividades de extensão de forma isolada. No entanto,
a ideia é que ele trabalhe de forma transversal com os demais grupos, pois existe uma grande
possibilidade de vínculo entre eles.
Estes grupos verificarão quais os ODS que mais se alinham à proposta educacional e
trabalharão com os mesmos em suas atividades de extensão. Como os grupos atuam nas
diversas áreas torna-se possível atingir um maior número de ODS e consequentemente os
três aspectos da sustentabilidade: social, ambiental e econômico.
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Posto isto, as atividades extensionistas do Centro Universitário UNIFACIG fortalecerão
o DNA da instituição com suas ações junto à sociedade, formando profissionais mais
completos e preparados para atuarem em suas respectivas áreas de formação de forma ética
e sustentavelmente correta.
Vale salientar que a troca entre os saberes técnico-científicos e os saberes populares
resulta na produção de um conhecimento com significados relevantes, porque emerge da
relação teórico-prática. Além disso, essa relação promove a democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação institucional. Esses fatos
ratificam a extensão como uma instância de produção e transferência de conhecimento, de
desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e cultural, por meio do qual o compromisso
social da instituição se concretiza e se reafirma (FORPROEX, 1987).
As Atividades Extensionistas no Centro Universitário UNIFACIG tem como objetivos:
I.

Articular a extensão com o ensino e a pesquisa acolhendo as demandas da sociedade,
buscando atender aos interesses institucionais e às necessidades da sociedade;

II.

Implementar, avaliar e reavaliar sistemática e periodicamente ações, projetos e
programas multi, inter ou transdisciplinar, que incentivem o empreendedorismo e a
empregabilidade, bem como as demais áreas eleitas pela IES;

III.

Contemplar a participação da população na produção e socialização do conhecimento,
com vistas ao diálogo entre a criação cultural, a extensão e a pesquisa científica e
tecnológica na instituição e na comunidade.

IV.

Promover a interação entre a Instituição e a sociedade, emergindo do contexto
histórico, social, cultural e tecnológico da região, do País e do mundo, procurando
respostas efetivas às demandas dos seus diversos segmentos, notadamente aqueles
mais excluídos, visando à transformação social;

V.

Oferecer ao estudante oportunidades de vivenciar experiências na sua área de
formação profissional;

VI.

Propiciar ao estudante o acesso às atividades, que contribuam para o seu
desenvolvimento social, econômico, cultural e ético, bem como para com o
desenvolvimento do senso crítico, do empreendedorismo, da cidadania e da
responsabilidade social;

VII.

Proporcionar

à

sociedade

o

acesso

ao

UNIFACIG,

por

intermédio

dos

programas/projetos/cursos de extensão, da prestação de serviços e da participação
em eventos culturais e artísticos;
VIII.
IX.

Fortalecer a relação do UNIFACIG com a Sociedade;
Promover trabalhos interdisciplinares que favoreçam o desenvolvimento regional;
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X.

Viabilizar programas, projetos e ações de interesse acadêmico, científico, filosófico,
tecnológico e artístico;

XI.

Contribuir para a sustentabilidade socioambiental e econômica

XII.

Buscar parcerias externas para o desenvolvimento de projetos; e

XIII.

Incentivar a expressão da diversidade artístico-cultural.

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, para atenderem à Política de Extensão devem:
•

Explicitar como diretriz a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, levando em
consideração as características de cada curso e as necessidades regionais;

•

Considerar de forma objetiva atividades de extensão como relevante para o curso por
meio de eventos e projetos voltados para a comunidade

interna e externa, onde

a produção científica desenvolvida no UNIFACIG seja socializada;
•

Estreitar relações com a comunidade e com o mercado, por meio de convênios de
cooperação e parcerias;

•

Prever o monitoramento, registro, avaliação e a socialização das ações de extensão,
bem como a apresentação e publicação dos resultados.
Para a efetiva aplicação desses princípios serão utilizadas diversas formas de

atividades extensionistas que devem contemplar:
I.

Atendimento à comunidade diretamente ou por intermédio de Instituições públicas,
particulares e da própria instituição;

II.

Execução de cursos de atualização e treinamento;

III.

Participação e promoção de projetos de extensão de natureza cultural, artística e
científica;

IV.

Realização de cursos, consultorias e assessorias para organizações locais, regionais
e nacionais;

V.

Publicação e divulgação de trabalhos de interesse artísticos, técnicos, culturais e
científicos.
As atividades extensionistas devem ser compatíveis com o Projeto Político Pedagógico

Institucional e com a identidade e perfil do curso proponente; a escolha dessas atividades
deve ser orientada também pelos PPC´s e pelos valores institucionais. Considerando ainda
que todos os projetos deverão contar com a participação de alunos sob a supervisão docente
e /ou consultores, parceiros e convidados.
A proposição das atividades pode ser em decorrência de demandas apontadas por
diagnósticos específicos, por sugestões de alunos, professores, colaboradores em geral, por
solicitação de algum segmento da sociedade, e serão encaminhadas para a aprovação dos
diferentes segmentos do UNIFACIG conforme estabelecido pela área pertinente.
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Quanto às publicações finais com os resultados em formato de artigos devem ser
publicados na revista científica do UNIFACIG, em eventos acadêmicos próprios ou externos
e/ou em revistas científicas indexadas da área de interesse.
a) Implementação das Políticas de Extensão

I.

Promoção anual do evento: Seminário/Simpósio de Enfermagem;

II.

Promoção semestral do evento: Workshop Integrador;

III.

Implantação de Ambulatório de Cuidados de Enfermagem na Clínica UNIFACIG na
disciplina de saúde do idoso que acontece no segundo semestre;

IV.

Organização e participação em cursos direcionados para público interno e externo;

V.

Implantação de Projetos de Integração Curricular: 1) Prevenção da Dengue
juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu, 2) Captação
Doadores de Sangue em parceria HEMOMINAS, 3) Atenção Domiciliar em parceria
com a ESF Nossa Senhora Aparecida, 4) Assistência de Enfermagem a indivíduos
com necessidades especiais em parceria com APAE;

VI.

Implantação de projeto de Educação em Saúde em parceria com a Secretaria de
Saúde de Manhuaçu, APAE, entre outras instituições da região;

VII.

Desenvolvimento projeto de extensão "Trupe: o amor é contagioso!";

VIII.

Desenvolvimento projeto extensão: Primeiros Socorros nas escolas em parceria com
o 2ª Companhia Bombeiros Militar de Manhuaçu, direcionado para jovens de escolas
públicas da região;

IX.

Promoção semestral de cursos de extensão abertos para comunidade acadêmica e
público externo;

X.

Promoção semestral de evento de integração entre os acadêmicos do Curso de
Enfermagem UNIFACIG;

XI.

Participação de professores e acadêmicos como ouvintes e/ou na organização de
eventos interdisciplinares na instituição em parceria com demais cursos de graduação.

2.5. Objetivos do Curso
O egresso do curso de Enfermagem do UNIFACIG será preparado para refletir
criticamente sobre o sistema de saúde, o seu papel na sociedade, sobre a necessidade de
um desenvolvimento regional qualificado e sobre sua responsabilidade com o progresso da
enfermagem, da saúde, da ciência e da tecnologia, tendo sempre motivação para a educação
continuada.
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Nesse contexto uma formação de qualidade para enfermeiros se faz pertinente, e por
isso o UNIFACIG busca de forma inovadora atuar para que o egresso do curso esteja
preparado para refletir criticamente sobre o sistema de saúde, o seu papel na sociedade,
sobre a necessidade de um desenvolvimento regional qualificado e sobre sua
responsabilidade com o progresso da enfermagem, da saúde, da ciência e da tecnologia,
tendo sempre motivação para a educação continuada. Dessa forma, o objetivo a ser
alcançado pelo Curso de Enfermagem do UNIFACIG é a preparação de profissionais que
apresentem competências e habilidades como rege a Resolução CNE/CES Nº 03, de 07 de
novembro de 2001 em seu Art. 4º.
O Curso de Enfermagem apresenta como objetivos:
I.

formar enfermeiros(as) para exercerem ações de promoção, prevenção, recuperação
e reabilitação à saúde de indivíduos, família e /ou comunidade nos diversos níveis de
atenção à saúde, considerando as Redes de Atenção à Saúde;

II.

produzir conhecimento que represente reflexão crítica e reflexiva na atuação
profissional no processo de saúde-doença de individuo, famílias e/ou comunidades,
reconhecendo-os como agentes ativos do processo de cuidado;

III.

criar oportunidades de aprofundar estudos e produzir conhecimentos de forma
inovadora, voltados para as questões da realidade regional, trabalhando temas ligados
a saúde pública, a integralidade da assistência e gestão do cuidado;

IV.

dotar seus acadêmicos de formação técnica e humana para o exercício da profissão
nas diversas áreas de atuação da enfermagem, capacitando-os para compreender a
complexidade do processo de cuidar e a importância da busca por práticas inovadoras
e seguras;

V.

proporcionar a seus acadêmicos formação científica, humanística, inovadora orientada
pelas mudanças sociais da atualidade;

VI.

proporcionar sólido conhecimento da profissão, visão crítica da Enfermagem,
consciência sócio-política, capacidade de gestão do cuidado e pesquisa visando
comprometimento com a construção do sistema de saúde resolutivo e de qualidade;

VII.

formar bacharéis em Enfermagem capazes de assumir uma postura crítica diante dos
desafios atuais do sistema de saúde, orientados pela ética e pelo compromisso com o
indivíduo, família e/ou comunidade;

VIII.

promover o estudo da Enfermagem a partir de uma perspectiva interdisciplinar por
meio de práticas pedagógicas inovadoras;

IX.

possibilitar a articulação e desenvolvimento do ensino, da extensão e da pesquisa,
visando ao desenvolvimento integral da Ciência da Enfermagem;
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X.

despertar o espírito científico e empreendedor dos alunos, desenvolvendo as
habilidades de observação, análise, reflexão crítica, síntese, generalização e
comunicação;

XI.

despertar o aluno para o processo de cuidar integral do ser humano com
responsabilidade social e compromisso com a cidadania;

XII.

propiciar aos acadêmicos uma formação comprometida com as especificidades da
região de saúde de Manhuaçu, do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo,
orientada pelos princípios do Sistema Único de Saúde.

Em suma, o curso de enfermagem visa formar cidadãos éticos e competentes,
capazes de intervir para modificação da realidade local e regional com eficiência, ética e
empatia.

2.5.1. Coerência do Currículo com os Objetivos do Curso
Os objetivos do Curso foram elaborados com fundamento nas orientações
consubstanciadas no PDI, bem como nas DCN do curso de Enfermagem e seguindo os
principais órgãos vigentes da profissão: Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) e Associação Brasileira
Enfermagem (ABEN). Dessa forma, o currículo do curso de Enfermagem, composto por
componentes curriculares que envolvem conteúdos de Ciências Biológicas e da Saúde,
Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem, incluindo trabalhos integradores,
atividades simuladas e reais realizadas nas aulas práticas e no estágio supervisionado,
atividades complementares, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso
possibilita no seu conjunto a formação do egresso como o perfil desejado e o cumprimento
dos objetivos propostos para o curso.
A estrutura curricular do curso de Enfermagem foi idealizada de modo que a mesma
seja flexível e permita a interdisciplinaridade horizontal e vertical, sempre pensando na
acessibilidade metodológica, proporcionando que o aluno tenha facilidade no processo de
aprendizagem. A acessibilidade metodológica é uma preocupação real na estruturação do
curso de Enfermagem do UNIFACIG o que conduz à eliminação de barreiras nos métodos,
teorias e técnicas de ensino/aprendizagem, em que disciplinas precedentes darão bases para
a melhor assimilação de outros conteúdos curriculares presentes em disciplinas mais
avançadas da grade curricular, e quando necessário, também serão utilizados estudos
complementares para permitir uma maior acessibilidade metodológica.
Dessa forma percebe-se que a acessibilidade metodológica está ligada a
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interdisciplinaridade vertical. A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando
a interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que
configuram a formação e que são consideradas complementares ao ensino. Essas atividades
contribuem para que o acadêmico possa reconstruir seus saberes e seus limites, e se
integram plenamente ao processo formativo.
Assim, de modo articulado, a estrutura curricular possibilita o engajamento dos
acadêmicos na busca de soluções para problemas correspondentes a sua área de formação,
aliando a teoria com a prática. A articulação da teoria com a prática é percebida em diversos
âmbitos da estrutura curricular do curso de Enfermagem, sendo:
I.

pela carga horária de aulas práticas realizadas em laboratórios, no Centro de
Simulação e nos serviços de saúde e/ou comunidade durante as práticas clínicas.

II.

ainda nas disciplinas do eixo Ciências da enfermagem onde o aluno terá a
oportunidade de aplicar conceitos de forma prática;

III.

pelo desenvolvimento do projeto integrador em cada período, sendo o mesmo de
caráter prático, interdisciplinar e com inserção do aluno na comunidade;

IV.

pelas atividades complementares realizadas dentro de cada período do curso;

V.

pelo trabalho de conclusão de curso de caráter prático, interdisciplinar e integrativo
onde o aluno deverá aliar teoria e prática para a solução de problemas reais;

VI.

e pelo estágio supervisionado, que a todo momento promove o articulação da teoria
com a prática.
A flexibilização, a interdisciplinaridade e a articulação da teoria com a prática dos

componentes curriculares estarão também presentes nos estudos independentes, nas
atividades complementares, cursos de extensão, projetos de responsabilidade social e
projetos integradores, envolvendo:
I.

Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou
recomendadas pelo professor, complementam a sua formação. Constituem um
componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a orientação do
professor, mas fora do horário regular das aulas. Poderão ser constituídos por grupos
de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, comunicações
escritas ou orais, participação de programas de iniciação cientifica e outros;

II.

Desenvolvimento

de

atividades

complementares:

são

estudos

e

práticas

estudantis/acadêmico/culturais independentes, que possibilitam enriquecimento das
propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular e
participação social;
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III.

Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento da
comunidade com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados,
permitindo maior contato dos acadêmicos com a sociedade que sem dúvida é uma
fonte de conhecimento;

IV.

Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição de
competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão,
além de transmitir valores sociais preciosos para o cidadão que será o futuro
profissional e para a sociedade;

V.

Projetos Integradores: são projetos interdisciplinares que ocorrem concomitantemente
às disciplinas da grade curricular, estes projetos tem caráter prático e integrativo, que
visam articular a teoria com a prática, onde os alunos devem a todo momento
solucionar problemas reais se embasando nos conhecimentos já assimilados em
disciplinas cursadas anteriormente ou que estão sendo cursadas no momento.
As políticas de ensino do UNIFACIG privilegiam a formação por competências e

habilidades e estruturam a concepção curricular, favorecendo a flexibilidade e a
interdisciplinaridade, investindo em projetos alinhados com a identidade e com a missão
institucional, assim como fomentam a inovação, a produção do conhecimento e a participação
nas atividades e nos compromissos da comunidade acadêmica.
O currículo de Enfermagem do UNIFACIG foi concebido em conformidade com as
normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais especificamente, com a
Resolução CNE/CES nº 04 de 2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição
e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial.
Assim, pode-se afirmar que o curso de Enfermagem atende às resoluções e demais
legislações pertinentes, pois o currículo do Curso de Enfermagem do UNIFACIG foi concebido
em conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais
especificamente, com a Resolução CNE/CES Nº 3, de 07 de novembro de 2001, que instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, e demais
legislações pertinentes, uma vez que:
I.

a carga horária do curso é equivalente a 4074 h;

II.

Libras está sendo oferecida como disciplina obrigatória; (Decreto 5.626, de 22 de
dezembro de 2005);

III.

o tempo mínimo de integralização é de 5 anos;
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IV.

os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido nos artigos 3º, 4º
e 5 º das DCN;

V.

o estágio supervisionado, com 814 h, atende ao estabelecido no Art 7º, parágrafo único
das DCN;

VI.

as atividades complementares, com 120 h, atendem ao Art. 8º da DCN, com as
práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: monitorias e estágios;
programas de iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e
cursos realizados em outras áreas afins;

VII.

o Trabalho de Conclusão de Curso atende ao Art.12 das DCN, e é executado sob
orientação docente;

VIII.

atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo trabalhado
em disciplina específica;

IX.

as Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº
4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas na disciplina de Prática em Gestão
e Educação Ambiental;

X.

atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades previstas em
disciplinas do eixo de Ciências Humanas e Sociais.

2.5.2. O Alinhamento do Objetivo com o Perfil do Egresso
O Perfil do Egresso é definido de forma bastante consistente na Resolução CNE/CES
nº 3, de 7 de novembro de 2001, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Enfermagem, registrando de forma clara, a dupla necessidade e relevância na
formação de enfermeiros, ou seja, de suprir as necessidades quantitativas e qualitativas do
mundo do trabalho dos profissionais, vide Art. 4º: a formação do enfermeiro tem por objetivo
dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes
competências e habilidades gerais: (I) Atenção à Saúde; (II) Tomada de decisões; (III)
Comunicação; (IV) Liderança; (V) Administração e Gerenciamento e (VI) Educação
Permanente.
Ainda segundo as Diretrizes Curriculares de Enfermagem, em seu Art. 3º, objetiva a
formação de um 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
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problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional,
com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões bio-psicosociais dos seus
determinantes. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com
a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.
Cientes de que o cenário da saúde e da enfermagem apresenta grandes desafios,
entre eles a valorização da dimensão humana, a integralidade do cuidado, e a gestão do
cuidado, o Curso de Enfermagem que o UNIFACIG oferece à comunidade tem seus objetivos
centrados na formação de profissionais com capacidade de atuar e analisar o processo de
cuidar na sua complexidade, tendo como referencial a responsabilidade social, o
compromisso com a cidadania e o papel de promotor da saúde integral do ser humano.
Visa incentivar uma postura profissional ética, crítica, construtiva, e inovadora a partir
de uma sólida formação geral e humanística, que permita a apreensão da realidade
circundante, de tal forma que o aluno/profissional seja capaz de reconstruí-la e recriá-la,
objetivando o desenvolvimento social e humano da região alcançada pelo curso do
UNIFACIG, preparando-o para a realidade profissional.
Com o objetivo de formar Enfermeiros com uma visão crítica e reflexiva, o UNIFACIG
desenvolveu uma matriz curricular baseada em competências que visa desenvolver nos
alunos um senso de responsabilidade e ética, bem como prepará-lo para atuar frente às
necessidades apresentadas na locorregião de atuação.

2.5.3. A Construção dos Objetivos na Estrutura Curricular
Os conteúdos curriculares do Curso de Enfermagem do UNIFACIG estão de acordo
com a Resolução CNE/CES nº 03 de 07 de novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, sendo os mesmos divididos
em: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem,
incluindo as atividades complementares, estágio e trabalho de conclusão de curso, permitindo
uma sólida formação nos campos teórico, científico e prático, ensejando o perfil profissional
para o egresso como previsto no projeto pedagógico do curso.
Os eixos norteadores do currículo estão baseados nos princípios fundamentais que
compõem a Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Enfermagem, ou seja, atenção à
saúde, à educação permanente, à tomada de decisões, à comunicação, à liderança,
administração e gerenciamento, interrelação teórico prática, integração ensino, pesquisa e
extensão, à criticidade e às vivências regionais entre outras formas de entendimento da
Enfermagem.
Os conteúdos que compõem a matriz curricular do curso de Enfermagem são
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atualizados de forma periódica principalmente quanto a sua bibliografia, levando em
consideração as demandas sociais, alterações legais e de acordo com novos métodos e
práticas propostos pela academia e pelo mercado.
Os conteúdos curriculares foram definidos após discussões e análises realizadas pelo
NDE (Núcleo Docente Estruturante), sendo que este mesmo órgão tem a missão e
compromisso da atualização constante dos conteúdos curriculares, desta forma o NDE se
reúne de forma periódica para zelar pela atualização e avaliação constante do Projeto
Pedagógico do Curso, considerando os pontos discutidos anteriormente de forma pertinente
à área de conhecimento.
O curso de Enfermagem é semestral, com ingresso anual, organizado sob forma de
seriado semestral, com uma carga horária total correspondente a 4074 horas, sendo 3060
horas atinentes às disciplinas (teoria e prática); 80 horas correspondentes ao Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC), 814 horas referentes ao Estágio Supervisionado obrigatório e 120
horas dedicadas às Atividades Complementares. Desta forma o curso está de acordo com a
Resolução CNE/CES nº 04 de 2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, Ciências
Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição
e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade presencial.
A acessibilidade metodológica é uma preocupação real na estruturação do curso de
Enfermagem do UNIFACIG e ocorre de modo que não existam barreiras nos métodos, teorias
e técnicas de ensino/aprendizagem, onde disciplinas precedentes fornecem base para a
melhor assimilação de outros conteúdos curriculares presentes em disciplinas mais
avançadas da grade curricular, e quando necessário também são utilizados estudos
complementares para permitir uma maior acessibilidade metodológica.
Dessa forma percebe-se que a acessibilidade metodológica está ligada a
interdisciplinaridade vertical. O curso de Enfermagem do UNIFACIG atende às exigências
quanto à abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de
educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena uma vez que: a) As Políticas de Educação
Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002)
são contempladas na disciplina Prática em Gestão e Educação Ambiental; b) Atende à
Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos com atividades previstas em Estudos Sociais e Econômicos;
c) Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 (Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo trabalhado em disciplina específica.
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Os conteúdos curriculares serão disponibilizados aos alunos nos Planos de
Ensino/Aprendizagem sendo que os mesmos contemplam os seguintes itens: ementário;
carga horária; objetivos gerais; contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso;
competências e habilidades pretendidas para a disciplina; conteúdos programáticos;
metodologia de ensino; forma de avaliação; bibliografia básica; bibliografia complementar;
leituras sugeridas e cronograma de atividades. As leituras sugeridas são preferencialmente
artigos de periódicos renomados da grande área da enfermagem, proporcionando que os
alunos tenham acesso as mais modernas técnicas e tecnologias induzindo o contato com
conhecimento recente e inovador.

2.5.4. Análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Estratégia de Curso
O currículo do Curso de Enfermagem do UNIFACIG foi concebido em conformidade
com a Resolução CNE/CES Nº 3, de 07 de novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, em todos os aspectos. As
atividades práticas de ensino são planejadas considerando o contexto atual do sistema de
saúde, onde observa-se inúmeros desafios no que diz respeito a garantia dos direitos dos
cidadãos de uma assistência à saúde qualificada, resolutiva, humana e que considere as reais
necessidades de saúde do indivíduo, família e/ou coletividade.
O conceito de saúde defendido pela legislação do Sistema Único de Saúde desde
1988 com enfoque não apenas em ações curativas, mas na valorização do cuidado, da
prevenção e promoção à saúde, foi um importante marco para o aumento da perspectiva de
trabalho do profissional enfermeiro em hospitais, ambulatórios, clínicas, casas de saúde,
domicílios, empresas, unidades básicas de saúde, dentre outros. O enfermeiro é importante
e indispensável ao funcionamento ideal de todo o sistema de saúde do país. Compete a este
profissional 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 bio-psicosociais dos seus determinantes.
As DCN do curso de enfermagem estabelecem que o enfermeiro (a) deve estabelecer
novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de organização
social, suas transformações e expressões; desenvolver formação técnico-científica que
confira qualidade ao exercício profissional; compreender a política de saúde no contexto das
políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações.
Nesse cenário, desde o primeiro semestre do curso os alunos são estimulados a
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conhecerem a situação de saúde em nível local e regional, para tanto são desenvolvidos
Projetos Integradores, com o objetivo de integrar os conteúdos ministrados em diferentes
disciplinas com a realidade local dos serviços de saúde. As ações envolvem diagnóstico
situacional dos serviços de saúde com propostas de intervenção, como atividades de
educação em saúde, educação sanitária e ambiental. Além de visitas domiciliares, ações para
captação de doadores de sangue, organização de seminários e simpósios com o objetivo de
integração com profissionais de saúde e alunos, além de realização de consultas de
enfermagem em serviços como APAE, Casa Lar, APAC e Asilo Municipal. Os discentes
também participam de projetos desenvolvidos na Secretaria de Saúde incluindo ações de
prevenção ao suicídio, educação sexual e atenção à saúde da mulher e criança.
Considerando que o enfermeiro (a) deve atuar com senso de responsabilidade social, política
e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano, nossos
alunos tem a oportunidade de atuarem como transformadores da realidade local desde o
primeiro semestre do curso, por meio dos projetos integradores, que tem como principal
objetivo instigar o(s) aluno(s) frente a problemas do cotidiano dos serviços de saúde, da
comunidade e até mesmo do ambiente acadêmico.
As práticas clínicas são direcionadas para a vivência do(s) acadêmico(s) nos serviços
de saúde locais e/ou regionais, o que propicia ao discente não apenas o desenvolvimento de
habilidades clínicas mas também a possibilidade de confrontar a realidade com o
conhecimento científico e desenvolver a capacidade crítica e reflexiva para sua atuação.
Portanto, as ações realizadas nas Práticas Clínicas têm o objetivo de garantir o processo de
aprendizado do aluno e também atender às demandas da comunidade, que podem ser
identificadas no contato direto com a própria comunidade ou com os profissionais de saúde
da Rede de Atenção à Saúde.
As organizações de Enfermagem vêm empreendendo esforços sistemáticos pela
elevação não apenas do quantitativo de profissionais de enfermagem mais também da
qualidade da formação do Enfermeiro, em função da delicadeza e da responsabilidade do
processo de trabalho, considerando que as ações do enfermeiro acontecem na vida e no
corpo de outrem que nem sempre tem o conhecimento, a força, a vontade ou a possibilidade
de fazer por si próprio ou até mesmo julgar a propriedade dos cuidados que os profissionais
de Enfermagem fazem por ele.
Neste sentido, o UNIFACIG acredita que deve potencializar espaços que permitam o
desenvolvimento da pesquisa, extensão e formação associados à inserção do aluno no
sistema público de saúde. Assim, verifica-se a necessidade de uma integração das demandas
políticas e sociais aos interesses locais para o alcance de uma proposta de atenção de
qualidade. Considerando que as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs - para formação
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de enfermeiros estabelecem a necessidade de formar profissionais para atender às
especificidades e às demandas loco-regionais, o UNIFACIG vem contribuir para suprir parte
das necessidades ligadas à melhoria da saúde em planos locais, regionais e nacionais. O
curso de Enfermagem oferecido pelo UNIFACIG pretende contribuir para que o egresso possa
compreender o papel do enfermeiro como gestor do cuidado na saúde, e para isso é
necessário o desenvolvimento de habilidades e competências direcionadas para a
assistência, para pesquisa, para gestão, para educação e para política. As práticas clínicas
são acompanhadas pelos docentes da instituição e possuem apoio estratégico dos
profissionais dos serviços de saúde.
Para a avaliação, o UNIFACIG utiliza instrumentos específicos. Levarão em
consideração a relevância do campo para a o processo ensino-aprendizagem, as
oportunidades de desenvolvimento de atividades práticas, de gestão do cuidado e da equipe,
além da evolução do aluno no que concerne a prática profissional. Vale ressaltar que o diálogo
entre as instituições e comunidade é estimulado, para tanto, a cada início de semestre letivo,
uma reunião é realizada entre o UNIFACIG e serviços conveniados, com objetivo de alinhar
os horários, rotinas e regras dos campos de estágio, bem como integrar a instituição de ensino
à rede de saúde. Além disso a coordenação do curso e/ou professor da disciplina participa de
reuniões periódicas com os serviços com objetivo de discutir as propostas de prática clínica
ou estágio que serão desenvolvidas no semestre. Além da apresentação e discussão do
planejamento do semestre junto aos serviços de saúde.

2.6. Perfil do Egresso do Curso
O Curso de Enfermagem visa formar um profissional com capacidade de atuar e
analisar o processo de cuidar na sua complexidade, tendo como referencial a
responsabilidade social, o compromisso com a cidadania e o papel de promotor da saúde
integral do ser humano. Visa incentivar uma postura profissional ética, crítica, e construtiva, a
partir de uma sólida formação geral e humanística, que permita a apreensão da realidade
circundante, de tal forma que o aluno/ profissional seja capaz de reconstruí-la e recriá-la,
objetivando o desenvolvimento social e humano da região alcançada pelo curso do
UNIFACIG, preparando-o para a realidade profissional, especificamente na área da
enfermagem.
Busca a formação de um profissional capaz de refletir criticamente sobre o sistema de
saúde, o seu papel na sociedade, sobre a necessidade de um desenvolvimento regional
qualificado e sobre sua responsabilidade com o progresso da saúde, ciência e tecnologia,
tendo sempre motivação para a educação continuada.
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O egresso deve ser capaz de atender as necessidades de saúde do indivíduo, família
e/ou comunidade, com ênfase no Sistema Unido de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade
da atenção, a qualidade, a humanização do atendimento e a gestão do cuidado. Sendo um
profissional cidadão que atue nos princípios da ética e em total respeito ao Código de Ética
de Enfermagem, articulado às competências e habilidades descritas nas Diretrizes
Curriculares do Curso.
Tendo em vista os princípios do PDI, os objetivos do curso e as competências e
habilidades gerais descritas no Art. 4º da Res. CNE/CES Nº 3, de 07 de novembro de 2001,
as diversas estratégias desenvolvidas no curso de Enfermagem do UNIFACIG tem como
objetivo formar o profissional para o exercício das 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 contínua 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 de saúde deve estar fundamentado
na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da
força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para
este fim, os mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta
mais apropriada;
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de
saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e
habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de
tecnologias de comunicação e informação;
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 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

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

lideranças na equipe de saúde;
Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais
de saúde 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 profissionais e os profissionais dos serviços.
Considerando as competências e habilidades discentes específicas descritas no Art.
5º da Res. CNE/CES Nº 3, de 07 de novembro de 2001, a partir das diversas estratégias
desenvolvidas no curso, o enfermeiro egresso deverá:
•

atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;

•

incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as
formas de organização social, suas transformações e expressões;

•

desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional; compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais,
reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações;

•

reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a
garantir a integridade 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; ser capaz de diagnosticar
e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no
processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante
mudança;

•

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/famílias/comunidades;

•

reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;

•

assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional
em saúde;

•

usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, para
cuidar de enfermagem;

•

atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos
dos modelos clínico e epidemiológico;

•

identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
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condicionantes e determinantes;
•

intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde,
com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva
da integralidade da assistência; coordenar o processo de cuidar em enfermagem,
considerando contextos e demandas de saúde;

•

compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem
às diferentes demandas dos usuários; integrar as ações de enfermagem às ações
multiprofissionais;

•

gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo;

•

planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;

•

planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando
a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos processos de vida, saúde,
trabalho e adoecimento;

•

desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;

•

respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;

•

utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da
assistência à saúde;

•

participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de
saúde;

•

assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;

•

cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar;

•

e reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e
planejamento em saúde.

2.6.1. Promoção de Oportunidades variadas de Aprendizagem Associadas ao
Perfil do Egresso.
No

Curso

de

Enfermagem

constituem

oportunidades

variadas

de

aprendizagem:
I.

Estudos de casos e debates reflexivos: utilizando de casos reais e/ou

simulados serão analisados e debatidos por grupos de estudantes e posteriormente
socializados sob a mediação do docente;
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II.

Projetos Integradores: focadas nas necessidades regionais com atuação do

curso Enfermagem objetivando atuar/intervir a partir de análise de situação os estudantes
organizam projeto de intervenção na realidade social;
III.

Iniciação Científica: projetos diversos com participação definida em edital e no

âmbito dos linhas institucionais definidas;
IV.

Participação em Encontros, Conferências e Congressos relacionados ao curso

de Enfermagem e computados nas Atividades Complementares;
V.

Atividades

diferenciadas

propostas

pelo

UNIFACIG

em

Atividades

Complementares.
VI.

Grupos de Estudo, organizados e mediados por docentes e ou tutores.

2.6.2. Coerência do Currículo com o Perfil Desejado do Egresso

Perfil do Egresso do Curso de Enfermagem
I – Formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. ;

II - Profissional qualificado com base no rigor científico e intelectual e pautado em
princípios éticos.

III - 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 bio-psicosociais dos seus determinantes.

IV - Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.
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Perfil do Egresso - Enfermagem
Componentes Curriculares
I
Administração de medicamentos e
Imunobiológicos

II

III

X

X

Anatomia

X

Atividades Complementares

X

X

Bases para o cuidado Enfermagem

X

X

X
X

X

X

Bioquímica Aplicada

X

X

Citologia e Histologia

X

X

Embriologia e Genética

X

X

Enfermagem em Doenças Infectocontagiosas
X

X
X

Bioestatística Aplicada

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde

IV

X

X

X

X

Enfermagem na Saúde do Trabalhador

X

X

Enfermagem, Saúde e Sociedade

X

X

Epidemiologia

X

X

Estação de Aprendizagem Ambulatorial e Alta
Complexidade

X

X

X

X

Estação de Aprendizagem Introdutória

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estação de Aprendizagem na Atenção
Hospitalar
Estação de Aprendizagem na Atenção Primária
à Saúde
Estação de Aprendizagem na Rede de Atenção
à Saúde
Estágio Curricular Supervisionado
Ética, Bioética e legislação de Enfermagem

X

Farmacologia

X

X

Fisiologia

X

X

X

X

X

X

Gerenciamento em Saúde e Enfermagem

X

Imunologia
Libras

X

Metodologia Científica

X

X

X

X
X

Microbiologia

X

X

Parasitologia

X

X
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Patologia
Políticas de Saúde

X

Português Instrumental

X

Prática em Gestão e Educação Ambiental

X

X

X

X

X

X

Processo de Cuidar ao Paciente Crítico

X

X

Processo de Cuidar do Binômio Mãe-Filho

X

X

X

X

X

X

Processo de Cuidar na Saúde da Mulher

X

X

Processo de Cuidar na Saúde do Adulto

X

X

Processo de Cuidar na Saúde do Idoso

X

X

Processo de Cuidar na Saúde Mental

X

X

X

X

Processo de Cuidar em Situações de Urgência
e Emergência
Processo de Cuidar na Saúde da Criança e do
Adolescente

X

Projetos Integradores

X

Psicologia aplicada

X

X

Relações Étnicas e Raciais: diálogo com a
cultura afro-brasileira e indígena

X

X

Semiologia e Semiotécnica
Suporte Básico de Vida

X
X

Tecnologias de Educação em Saúde

X

X
X

X

X

X

Tópicos especiais em Enfermagem I

X

X

X

X

Tópicos especiais em Enfermagem II

X

X

X

X

Trabalho de Conclusão de Curso

X

X

X

X

Vigilância em Saúde e Sistemas de Informação

X

2.6.3. Coerência do Currículo com as Habilidades e Competências Estabelecidas nas
DCNs de Enfermagem

Competências e Habilidades – Enfermagem
I- 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
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seja realizada de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde,
sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar
soluções para os mesmos. 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 em nível individual como coletivo.
II - 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 competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as
condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas.
III - 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; o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de
comunicação e informação;
IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais deverão estar aptos
a assumir 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;
V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar iniciativas,
fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos
e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças.
VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, devem aprender
a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento.

Competências e Habilidades
Gerais do Enfermeiro

Componentes curriculares
1

2

3

Administração de medicamentos e Imunobiológicos

x

x

x

Anatomia

x

x

x

4

5

6

x
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Atividades Complementares

x

x

x

x

Bases para o cuidado Enfermagem

x

x

x

Bioestatística Aplicada

x

x

Bioquímica Aplicada

x

x

Citologia e Histologia

x

x

Embriologia e Genética

x

x

x

x
x

Enfermagem em Doenças Infecto-contagiosas

x

x

x

Enfermagem na Atenção Primária à Saúde

x

x

x

x

x

x

Enfermagem na Saúde do Trabalhador

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Enfermagem, Saúde e Sociedade
Epidemiologia

x

x

Estação de Aprendizagem Ambulatorial e Alta
Complexidade

x

x

x

x

x

x

Estação de Aprendizagem Introdutória

x

x

x

x

x

x

Estação de Aprendizagem na Atenção Hospitalar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Estágio Curricular Supervisionado

x

x

x

x

x

x

Ética, Bioética e legislação de Enfermagem

x

x

x

x

x

x

Farmacologia

x

x

Fisiologia

x

x

Gerenciamento em Saúde e Enfermagem

x

x

x

x

x

x

Imunologia

x

x

Libras

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Estação de Aprendizagem na Atenção Primária à
Saúde
Estação de Aprendizagem na Rede de Atenção à
Saúde

x

Metodologia Científica
Microbiologia

x

x

Parasitologia

x

x

Patologia

x

x

Políticas de Saúde

x

x

Português Instrumental
Prática em Gestão e Educação Ambiental

x

x
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Processo de Cuidar ao Paciente Crítico

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar do Binômio Mãe-Filho

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar na Saúde da Mulher

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar na Saúde do Adulto

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar na Saúde do Idoso

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar na Saúde Mental

x

x

x

x

x

Projetos Integradores

x

x

x

x

x

Psicologia aplicada

x

x

x

Relações Étnicas e Raciais: diálogo com a cultura afrobrasileira e indígena

x

x

Semiologia e Semiotécnica

x

x

Suporte Básico de Vida

x

x

x

Trabalho de Conclusão de Curso

x

x

x

x

x

x

Tecnologias de Educação em Saúde

x

x

x

x

x

x

Tópicos especiais em Enfermagem I

x

x

x

x

x

x

Tópicos especiais em Enfermagem II

x

x

x

x

x

x

Vigilância em Saúde e Sistemas de Informação

x

x

x

x

x

Processo de Cuidar em Situações de Urgência e
Emergência
Processo de Cuidar na Saúde da Criança e do
Adolescente

x

x

2.6.4. A análise de Contexto e as Características Locais e Regionais que Influenciam a
Formação de Profissional e que Devem Ser Trabalhadas em Atividades Previstas no
Curso
O Curso de Graduação em Enfermagem do UNIFACIG tem o compromisso de
propiciar uma formação generalista que atenda às necessidades de saúde do indivíduo,
família e/ou comunidade, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, que
assegure, prioritariamente, a integralidade, a qualidade da atenção à saúde e a humanização
do atendimento prestado à população da região de Manhuaçu, sem, contudo, descuidar dos
aspectos regional, estadual e nacional.
A formação acadêmica proposta busca formar profissionais enfermeiros sintonizados
com os princípios, diretrizes e práticas do SUS, por meio da compreensão das relações de
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trabalho em saúde e sociedade, visando o aprimoramento da dinâmica de gestão, a
qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a partir do
reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas e inovadoras
que propiciem o perfil empreendedor e de liderança no egresso do curso.
Neste sentido, a integração do curso com o sistema local e regional de saúde faz-se
por meio do desenvolvimento de ações/atividades planejadas em parceria com os diversos
serviços que compõem as Redes de Atenção à Saúde do município e região, sendo elas:
a) Desenvolvimento da prática clínica das disciplinas, projetos integradores e estágio
curricular considerando as necessidades de saúde do município e região, em parceria com a
Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu (diversos serviços ofertados), secretarias dos
municípios vizinhos, HEMOMINAS - Núcleo Regional de Manhuaçu, escolas da rede pública
de ensino, Hospital César Leite, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), entre
outros;
b) Desenvolvimento de projetos de extensão em parceria com a Secretaria Municipal
de Saúde de Manhuaçu (diversos serviços ofertados), Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), escolas da rede pública de ensino, 2ª Companhia Bombeiros Militar de
Manhuaçu;
c) Realização de eventos científicos da enfermagem, de caráter municipal e regional
em parceria com Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu e Hospital César Leite, com a
participação efetiva de profissionais de enfermagem de toda a Rede de Atenção de Saúde do
município e região;
d) Realização de projetos de iniciação científica em parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde de Manhuaçu, 2ª Companhia Bombeiros Militar de Manhuaçu, entre
outros;
e) Participação da coordenação do Curso de Enfermagem, docentes e acadêmicos em
eventos de importância para o planejamento da ações em saúde do município e região para
enfermagem e saúde: Conferências Municipais de Saúde, Seminário da Força de Trabalho
em Enfermagem, entre outros;
f) Realização de treinamentos sob solicitação da secretaria municipal de saúde:
Treinamento em liderança para enfermeiros da APS, entre outros;
g) Criação ambulatório de Saúde da Mulher na Clínica UNIFACIG em parceria com
Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu;
h) Utilização do espaço Coffee Valley, Centro de Incubação de Startups e Coworking
da Instituição, para momentos de discussão, planejamento de ações, treinamentos, cursos,
ofertados pelos serviços da Rede de Atenção à Saúde de Manhuaçu e região.
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Portanto, para operacionalizar essa rede que é referência para a região macro lestesul do estado de Minas Gerais, o Curso de Enfermagem do UNIFACIG apresenta como
objetivos: formar enfermeiros(as) para exercerem ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação à saúde de indivíduos, família e /ou comunidade nos diversos
níveis de atenção à saúde, considerando as Redes de Atenção à Saúde; produzir
conhecimento que represente reflexão crítica e reflexiva na atuação profissional no processo
de saúde-doença de indivíduo, famílias e/ou comunidades, reconhecendo-os como agentes
ativos do processo de cuidado; criar oportunidades de aprofundar estudos e produzir
conhecimentos de forma inovadora, voltados para as questões da realidade regional,
trabalhando temas ligados a saúde pública, a integralidade da assistência e gestão do
cuidado; dotar seus acadêmicos de formação técnica e humana para o exercício da profissão
nas diversas áreas de atuação da enfermagem, capacitando-os para compreender a
complexidade do processo de cuidar e a importância da busca por práticas inovadoras e
seguras; proporcionar a seus acadêmicos formação científica, humanística, inovadora
orientada pelas mudanças sociais da atualidade; proporcionar sólido conhecimento da
profissão, visão crítica da Enfermagem, consciência sócio-política, capacidade de gestão do
cuidado e pesquisa visando comprometimento com a construção do sistema de saúde
resolutivo e de qualidade; formar bacharéis em Enfermagem capazes de assumir uma postura
crítica diante dos desafios atuais do sistema de saúde, orientados pela ética e pelo
compromisso com o indivíduo, família e/ou comunidade;
Há espaços para promover o estudo da Enfermagem a partir de uma perspectiva
interdisciplinar por meio de práticas pedagógicas inovadoras; possibilitar a articulação e
desenvolvimento do ensino, da extensão e da pesquisa, visando ao desenvolvimento integral
da Ciência da Enfermagem; despertar o espírito científico e empreendedor dos alunos,
desenvolvendo as habilidades de observação, análise, reflexão crítica, síntese, generalização
e comunicação; despertar o aluno para o processo de cuidar integral do ser humano com
responsabilidade social e compromisso com a cidadania.
Propiciar aos acadêmicos uma formação comprometida com as especificidades da
região de saúde de Manhuaçu, do Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, orientada
pelos princípios do Sistema Único de Saúde se concretiza nos objetivos do curso de
Enfermagem do UNIFACIG. Em suma, o curso de enfermagem visa formar cidadãos éticos e
competentes, capazes de intervir para modificação da realidade local e regional com
eficiência, ética e empatia.

2.6.5. O Processo de Análise do PPC - Configuração de Perfil de Egresso, em Função
das Novas Demandas Apresentadas pelo Mundo do Trabalho
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A Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso acontece em várias instâncias, tais como:
I.

no Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação contínua da
manutenção do processo de qualidade e adequação do curso;

II.

no Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, planejar, acompanhar
a execução e avaliar todos os procedimentos regulares do curso;

III.

na CPA, a qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas pelo
SINAES; e

IV.

No Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIFACIG.

Na avaliação do Projeto de Curso é observado:

I.

na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo docente e
tutores e a adequação do docente a cada atividade prevista: (aula teórica; aula prática,
orientação de estágio, orientação de TCC, orientação de monitoria, infraestrutura
física, laboratórios, recursos de informática e acervo e serviços da biblioteca;

II.

na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina;

III.

na gestão do Curso: movimentação de alunos: matrícula, transferência recebida,
transferência expedida, trancamento, abandono, transferência interna.

IV.

Além da autoavaliação realizada pela CPA, a instituição conta ainda com os relatórios
e os conceitos gerados pelas Avaliações Externas e pelo Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes – ENADE, aplicado pelo Ministério da Educação
buscando, cada vez mais, implementar um processo de melhoria constante em seus
processos acadêmicos e de gestão.
Além destes instrumentos de avaliação existe também a A Avaliação de Desempenho

do Docente, que é respondida pelos discentes e, que permitem ao coordenador, a partir
desses dados levantados, conhecer o desempenho dos professores, buscando um
planejamento e uma gestão que leve a uma melhoria contínua do trabalho docente.
Vale ressaltar ainda o Plano de Gestão/Ação do Curso que procura se apropriar do
cotidiano do curso oferecendo subsídios para o NDE e o Colegiado do Curso de Enfermagem
para que o processo de tomada de decisão na gestão do mesmo esteja ancorado em
resultados mensurados sistematicamente ao longo do semestre.
O curso de Enfermagem possui coordenador responsável pela concepção e garantia
da qualidade acadêmica.
O Coordenador do curso é nomeado pelo Reitor do Centro Universitário possuindo as
seguintes atribuições gerenciais:

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

I.

cumprir e fazer cumprir no âmbito do curso toda a legislação educacional emanadas
dos Conselhos Superiores do Centro Universitário UNIFACIG com especial atenção
para o atendimento à Missão Institucional, Políticas institucionais, Metas e Ações
Institucionais estabelecidas no PDI e no Regimento Geral;

II.

cumprir e fazer cumprir no âmbito do curso as resoluções específicas emanadas pelo
Colegiado de Curso;

III.

estar atento em relação às condições ambientais e técnicas de funcionamento do
curso;

IV.

estar atento ao desempenho e à participação dos discentes cuidando de observar a
frequência às atividades acadêmicas, utilização do acervo da biblioteca, participação
em eventos promovidos pelo curso;

V.

participar do processo de seleção de docentes, adaptação ao Projeto Pedagógico do
Curso e avaliação de desempenho nas atividades estabelecidas;

VI.

acompanhar junto ao setor financeiro o cumprimento do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais.

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional,
instituído pelo UNIFACIG, tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004,
que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação Superior – SINAES, na busca
da melhoria da qualidade da Educação Superior, utilizando-se como variáveis os eixos
Ensino, Iniciação Científica e Extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos,
gestão da Instituição, Corpo Docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias e do
aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica e social e da afirmação da
autonomia e da identidade institucional.
Ainda como processo interno, semestralmente a Coordenação segue Plano de
Gestão/Ação de Curso, comprometido com um processo de transformação contínuo em busca
da excelência nas práticas de aprendizagem com a participação de todos os segmentos da
IES.
O planejamento das atividades de gestão do semestre é dividido em semanas de
planejamento, onde o coordenador além de realizar reuniões de Colegiado, NDE, com
discentes e direção acadêmica, utiliza-se dos dados obtidos nos acompanhamentos
realizados para a melhoria do processo de gestão. Além da autoavaliação realizada pela CPA,
a instituição conta ainda com os relatórios e os conceitos gerados pelas Avaliações Externas
(Avaliações Institucionais e ENADE). O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes –
ENADE, aplicado pelo Ministério da Educação buscando, cada vez mais, implementar um
processo de melhoria constante em seus processos acadêmicos e de gestão.
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A partir da avaliação dos itens apontados no relatório de visita é feito plano de melhoria
e correção para aprimoramento do curso. A avaliação dos sistemas e processos
administrativos visa à melhoria do atendimento acadêmico, pedagógico e administrativo da
Instituição, com estratégias para seu planejamento, operacionalização e viabilização.
Os relatórios, contendo os resultados e diagnósticos apresentados nas avaliações,
servem de referência para a atualização do Plano de Desenvolvimento Institucional, a
definição de programas e projetos embasará novos procedimentos de gestão administrativa
e de Ensino. Também são utilizados na orientação dos Planos de Aprendizagem e de cursos
e discutidos com os parceiros institucionais, objetivando atualizá-los a partir da troca de
informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho.

2.7. Requisitos de Acesso

As formas de ingresso do aluno no Centro Universitário UNIFACIG são:
Processo seletivo - o processo ocorre semestralmente ou anualmente, sendo válido apenas
para o período letivo a que se destina. Tem por objetivo verificar a aptidão intelectual dos
candidatos, abrangendo conhecimentos comuns ao ensino médio, conforme especificado no
edital do vestibular. Os alunos serão convocados por meio de edital e os exames são
realizados pela própria instituição ou por empresa contratada para esse fim. A classificação é
feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado,
excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos estabelecidos. As vagas
poderão ser pleiteadas por alunos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente.
Obtenção de novo título – registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso, pode ser
efetuada matrícula de ingresso de portadores de diploma de curso superior para obtenção de
novo título, observadas as normas e o limite das vagas do curso.
Reopção de curso - registrando-se vagas iniciais remanescentes no curso podem ser
matriculados candidatos aprovados no processo seletivo em outros cursos, observada a
classificação e critérios fixados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE).
ENEM – a IES utiliza os resultados do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado
pelo INEP, ao qual os alunos concluintes ou egressos do ensino médio poderão submeter-se
voluntariamente. O ENEM cobre o conteúdo estudado em todo o ensino médio, por meio de
questões objetivas que procuram integrar as várias disciplinas do currículo escolar e de uma
redação, tentando identificar processos de reflexão e habilidades intelectuais adquiridos pelos
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alunos. Do total de vagas oferecidas a IES reserva uma porcentagem de vagas destinadas ao
ENEM.
Transferência externa – a transferência de aluno de outra instituição para os Cursos
superiores da IES, para prosseguimento de estudos no mesmo curso, se dá mediante a
existência de vaga e processo seletivo ou aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão.
Será ainda considerado:
I.

Ingresso especial para estrangeiros conveniados com a Mantenedora, convidados de
intercâmbio por convênio de reciprocidade, e demais casos especiais legais
autorizados pela Mantenedora.

II.

Transferência ex officio, na forma da lei.
Os cursos de pós-graduação, extensão e outros programas oferecidos pelo UNIFACIG

têm normalizações próprias que regulamentam o acesso e editais de convocação.
2.8. Quantitativo de Alunos - Evolução Desde Último ato Autorizativo
O Anexo I apresenta o quantitativo de alunos matriculados desde o último ato
autorizativo do curso de Enfermagem.
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3. ESTRUTURA CURRICULAR
A estrutura curricular foi construída de forma a articular conteúdos de formação básica,
formação profissional e formação complementar. Os conteúdos das disciplinas, que compõem
a matriz curricular do curso de Enfermagem, atendem as Diretrizes Curriculares em vigor, são
atualizados de acordo com as demandas sociais e alterações legais, têm carga horária
correspondente à sua natureza e bibliografia adequada. Eles são definidos após discussão e
análise realizada pelo corpo docente sob a orientação do coordenador do curso, durante o
planejamento do ano letivo, a partir dos planos de aprendizagem de cada disciplina, que
permite a cada docente uma visão sistêmica e global dos conteúdos curriculares do curso e
uma compatibilização de conteúdos de forma integrada, articulada e multifacetada.
Os conteúdos são disponibilizados aos discentes nos Planos de Aprendizagens e
contemplam os seguintes itens: ementário, objetivos gerais, contribuições da disciplina para
atingir o objetivo do curso; competências e habilidades pretendidas para a disciplina,
conteúdos programáticos, metodologia de ensino, articulação com outras disciplinas do curso,
avaliação, bibliografia e cronograma.
O curso de Enfermagem é semestral, com ingresso anual, organizado sob forma de
seriado semestral, com uma carga horária total correspondente a 4074 horas, sendo 80 horas
correspondentes ao Trabalho de Conclusão de Curso, 814 horas referentes ao Estágio
Supervisionado obrigatório e 120 horas dedicadas às Atividades Complementares.

3.1. Concepção do Currículo (Eixos de Formação)

Os eixos norteadores do currículo estão baseados nos princípios fundamentais que
compõem a Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Enfermagem, ou seja, atenção à
saúde, à educação permanente, à tomada de decisões, à comunicação, à liderança,
administração e gerenciamento, interrelação teórico prática, integração ensino, pesquisa e
extensão, à criticidade e às vivências regionais entre outras formas de entendimento da
Enfermagem.
Para atender a estas especificidades o currículo foi planejado e construído
considerando os seguintes conteúdos: Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e
Sociais e Ciências da Enfermagem, incluindo as atividades complementares, estágio e
trabalho de conclusão de curso.
A estrutura curricular do Curso de Enfermagem do UNIFACIG busca atender a três
eixos de formação interligados, assim definidos:

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

a-) Ciências Biológicas e da Saúde

Neste eixo de Ciências Biológicas e da Saúde: incluem-se os conteúdos (teóricos e
práticos) de bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e
função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do
processo saúde-doença-cuidado no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem.
A formação de uma visão crítica do enfermeiro (a) é realizada por meio do trabalho
com o acadêmico desde o primeiro ano. As disciplinas deste eixo visam fundamentar o
conhecimento das ciências biológicas e da saúde necessários à compreensão do processo
saúde-doença-cuidado. Esta formação objetiva propiciar ao futuro profissional a capacidade
de integrar os saberes biológicos e das ciências da saúde para a construção do raciocínio
crítico necessário à interpretação do processo de saúde–doença-cuidado. A contribuição das
disciplinas deste eixo na formação do enfermeiro (a) é fundamental para aplicação do
conhecimento relacionado aos saberes biológico e das ciências da saúde no desenvolvimento
das atividades da prática profissional.

Componentes curriculares do Eixo de Ciências Biológicas e da Saúde
Anatomia I

Embriologia e Genética

Anatomia II

Microbiologia

Bioestatística Aplicada

Imunologia

Citologia e Histologia

Parasitologia

Bioquímica Aplicada

Patologia

Epidemiologia

Políticas de Saúde

Farmacologia

Vigilância em Saúde e Sistemas de
Informação

Fisiologia I

Suporte Básico de Vida

Fisiologia II
b-) Ciências Humanas e Sociais:

Neste eixo, incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da relação
individuo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais,
comportamentais, psicológicos, éticos e legais, nos níveis individuais e coletivo, do processo
saúde-doença.
Assim, as disciplinas vinculadas a este eixo buscam proporcionar subsídios teóricos
do campo das ciências humanas e sociais para que o estudante possa pensar sobre si, o
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outro e a sociedade e desta forma exercer sua profissão de forma integral e crítica. os
conteúdos são ainda direcionados para o conhecimento dos aspectos psíquicos, afetivos e
cognitivos que norteiam o desenvolvimento humano no ciclo vital e para a compreensão do
ser humano contemporâneo em sua diversidade histórica, sociocultural e política.
Sendo enfoque da formação neste eixo a atuação do discente com competências e
habilidades no cuidado de enfermagem com base nos direitos humanos e na bioética, na
relação consigo, com o outro, sociedade em diferentes contextos. Além da aplicação dos
princípios éticos e legais da Enfermagem no exercício profissional em diferentes contextos.

Componentes curriculares do Eixo Ciências Humanas e Sociais:
Metodologia Científica

Psicologia aplicada

Português Instrumental

Relações Étnicas e Raciais: diálogo com
a cultura afro-brasileira e índigena

Prática em Gestão e Educação
Ambiental

Libras

c-) Ciências da Enfermagem

Neste eixo incluem-se:
•

Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e
instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual
e coletivo.

•

Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a
assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao
adulto, à mulher, ao homem e ao idoso, considerando os determinantes sócioculturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, bem como os
princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de Enfermagem.

•

Administração de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) da administração
do processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem.

•

Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do
enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem e que permitam ao
enfermeiro a execução de processos educativos de promoção à saúde.
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Componentes curriculares do Eixo Ciências da Enfermagem
Administração de medicamentos e
Imunobiológicos
Bases para o cuidado Enfermagem
Enfermagem em Doenças Infectocontagiosas
Enfermagem na Atenção Primária
à Saúde
Enfermagem na Saúde do
Trabalhador
Ética, Bioética e legislação de
Enfermagem
Gerenciamento em Saúde e
Enfermagem I
Gerenciamento em Saúde e
Enfermagem II
Processo de Cuidar ao Paciente
Crítico
Processo de Cuidar do binômio
mãe-filho

Processo de Cuidar em Situações de
Urgência e Emergência
Processo de Cuidar na Saúde da
Criança e do Adolescente
Processo de Cuidar na Saúde da Mulher
Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
I
Processo de Cuidar na Saúde do Adulto
II
Processo de Cuidar na Saúde do Idoso
Processo de Cuidar na Saúde Mental
Semiologia e Semiotécnica I
Semiologia e Semiotécnica II
Tecnologias de Educação em Saúde

Enfermagem, Saúde e Sociedade

Atividades interdisciplinares, tópicos especiais I e II, Projetos Integradores, Estações
de Aprendizagem, Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso.
Com base nesta organização curricular, os conteúdos de cada área são articulados de
forma a construir, ao longo do curso, o perfil de profissional generalista de acordo com as
Diretrizes Curriculares, com a percepção do curso e dirigindo a sua atuação para a
transformação da realidade em benefício da sociedade.
Curso caracteriza-se pela integralização em 10 semestres letivos, com atividades que
permeiam a teoria e a prática da profissão, em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais instituídas pelo Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior.

Representação Gráfica
No gráfico a seguir estão representados os eixos de formação do Curso de Graduação
em Enfermagem UNIFACIG, sendo que atividades complementares, Projetos Integradores,
Estágios e Trabalho de Conclusão de Curso constam na representação gráfica como eixos
transversais na estrutura curricular.
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3.2. Estratégia de Flexibilidade na Organização Curricular

A flexibilização dos componentes curriculares está também presente nos estudos
independentes, nas atividades complementares, atividades extensionistas e projetos de
responsabilidade social.
I.

Estudos independentes: são as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou
recomendadas pelo professor, complementam a sua formação. Constituem um
componente curricular aberto e flexível, devendo ocorrer com a orientação do
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professor, mas fora do horário regular das aulas. Poderão ser constituídos por grupos
de estudo, participação em eventos culturais, científicos, tecnológicos, comunicações
escritas ou orais e outros.
II.

Desenvolvimento de atividades complementares: como estudos e práticas
estudantis/acadêmico/culturais independentes, possibilitam enriquecimento das
propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular e
participação social.

III.

Atividades extensionistas: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento da
comunidade com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados.

IV.

Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição de
competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão.

3.3. A Interdisciplinaridade na Organização Curricular

A

adoção

de

uma

dinâmica

curricular

integradora,

considerando

a

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que
configurarão a formação e que até agora foram consideradas complementares ao ensino.
Essas atividades ajudarão o acadêmico a reconstruir seus saberes e seus limites, a
fim de se integrar plenamente ao processo formativo. Assim, de modo articulado, a estrutura
curricular deve possibilitar o engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para
problemas correspondentes a sua área de formação.
O perfil do egresso foi elaborado com fundamento nas orientações consubstanciadas
no

PDI,

bem

como

nas

DCN

do

curso

de

Enfermagem

e

seguindo

os

principais órgãos vigentes da profissão: Conselho Federal de Enfermagem (COFEN),
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG) e Associação Brasileira
Enfermagem (ABEN). Dessa forma, o currículo do curso de Enfermagem, composto por
componentes curriculares que envolvem conteúdos de Ciências Biológicas e da Saúde,
Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Enfermagem, incluindo trabalhos integradores,
atividades simuladas e reais realizadas nas aulas práticas e no estágio supervisionado,
atividades complementares, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso
possibilita no seu conjunto a formação do egresso como o perfil desejado e o cumprimento
dos objetivos propostos para o curso.
Desse modo, a estrutura curricular do curso de Enfermagem foi idealizada de modo
que a mesma seja flexível e permita a interdisciplinaridade horizontal e vertical, sempre
pensando na acessibilidade metodológica, proporcionando que o aluno tenha facilidade no
processo de aprendizagem. A acessibilidade metodológica é uma preocupação real na
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estruturação do curso de Enfermagem do UNIFACIG o que conduz à eliminação de barreiras
nos métodos, teorias e técnicas de ensino/aprendizagem, em que disciplinas precedentes
darão bases para a melhor assimilação de outros conteúdos curriculares presentes em
disciplinas mais avançadas da grade curricular, e quando necessário, também serão utilizados
estudos complementares para permitir uma maior acessibilidade metodológica. Dessa forma
percebe-se que a acessibilidade metodológica está ligada a interdisciplinaridade vertical. A
adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a interdisciplinaridade, ocorre
tanto entre as disciplinas quanto com as outras atividades que configuram a formação e que
são consideradas complementares ao ensino. Essas atividades contribuem para que o
acadêmico possa reconstruir seus saberes e seus limites, e se integram plenamente ao
processo formativo.
Assim, de modo articulado, a estrutura curricular possibilita o engajamento dos
acadêmicos na busca de soluções para problemas correspondentes a sua área de formação,
aliando a teoria com a prática. A flexibilização, a interdisciplinaridade e a articulação da teoria
com a prática dos componentes curriculares estarão também presentes nos estudos
independentes, nas atividades complementares, cursos de extensão, projetos de
responsabilidade social e projetos integradores, envolvendo: Estudos independentes: são
as atividades que, sob iniciativa do acadêmico e/ou recomendadas pelo professor,
complementam a sua formação. Constituem um componente curricular aberto e flexível,
devendo ocorrer com a orientação do professor, mas fora do horário regular das aulas.
Poderão ser constituídos por grupos de estudo, participação em eventos culturais, científicos,
tecnológicos, comunicações escritas ou orais, participação de programas de iniciação
cientifica e outros; Desenvolvimento de atividades complementares: são estudos e
práticas estudantis/acadêmico/culturais independentes, que possibilitam enriquecimento das
propostas do currículo institucionalizado, contribuindo para a flexibilização curricular e
participação social; Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento
da comunidade com o aproveitamento prático dos conteúdos teóricos assimilados, permitindo
maior contato dos acadêmicos com a sociedade que sem dúvida é uma fonte de
conhecimento; Projetos de responsabilidade social: oportunizam ao acadêmico aquisição
de competências e o desenvolvimento de habilidades específicas da futura profissão, além de
transmitir valores sociais preciosos para o cidadão que será o futuro profissional e para a
sociedade;

Projetos

Integradores:

são

projetos

interdisciplinares

que

ocorrem

concomitantemente às disciplinas da grade curricular, estes projetos tem caráter prático e
integrativo, que visam articular a teoria com a prática, onde os alunos devem a todo momento
solucionar problemas reais se embasando nos conhecimentos já assimilados em disciplinas
cursadas anteriormente ou que estão sendo cursadas no momento. As políticas de ensino do
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UNIFACIG privilegiam a formação por competências e habilidades e estruturam a concepção
curricular, favorecendo a flexibilidade e a interdisciplinaridade, investindo em projetos
alinhados com a identidade e com a missão institucional, assim como fomentam a inovação,
a produção do conhecimento e a participação nas atividades e nos compromissos da
comunidade acadêmica.

3.4. A Compatibilidade Entre Hora Aula e Hora Relógio

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e Colegiado de
Curso as atividades a serem executadas (aulas teóricas, aulas práticas, estágios
extracurriculares, atividades complementares) e analisada a adequação das ementas e
planos de ensino aprendizagem. Caberá ao NDE realizar a constante adequação do Curso.
As disciplinas serão executadas observando-se o que estabelece a Resolução
CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007 e envolverá Preleções e Aulas Expositivas (item I do
Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º).
As Atividades Práticas Supervisionadas estão descritas no PPC e cada disciplina, no
seu Plano de Ensino Aprendizagem, informará a carga horária a ser trabalhada nesta
atividade (ANEXO II). Os docentes, utilizando o portal universitário, postarão para os
estudantes as atividades a serem realizadas e a data de entrega.
Nesse processo:
I.

As atividades passadas para os estudantes serão acompanhadas e orientadas pelos
docentes;

II.

Os estudantes entregarão comprovantes das atividades realizadas que poderá ser
entre outras: uma lista de exercício, um relatório, uma resenha de texto, um trabalho
escrito, etc.

III.

As atividades valerão uma determinada carga horária;

IV.

As atividades serão supervisionadas pelos docentes.

3.5. Articulação Entre os Componentes Curriculares na Estratégia do Curso (Teoria x
Prática)

A articulação da teoria com a prática é percebida em diversos âmbitos da estrutura
curricular do curso de Enfermagem. É importante ressaltar que busca-se no Curso de
Enfermagem UNIFACIG superar a dicotomia teoria e prática, para tanto é essencial que a
efetivação da articulação teórico-prática como unidade indissolúvel ocorra em todos os
componentes curriculares, já que esta é a alternativa para a vinculação do pensar e do agir,
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do criar e do inovar da prática assistencial do enfermeiro. Nessa perspectiva, toda a carga
horária das disciplinas (sendo teórica ou prática) busca-se trabalhar utilizando as
metodologias ativas de ensino (problematização, estudos de casos, casos clínicos, júri
simulados, práticas laboratoriais, práticas clínicas entre outros) com o objetivo de fomentar
um processo de ensino integrado que propicia condições de desenvolver nos alunos as
competências e habilidades necessárias para atuar no sistema de saúde que é complexo e
repleto de desafios.
Ressalta-se que é um componente da articulação teoria e prática no curso a carga
horária de aulas práticas laboratoriais, no Centro de Simulação em na prática Clínica realizada
nos serviços de saúde e/ou comunidade principalmente nas disciplinas do eixo “Ciências da
Enfermagem” em que o aluno terá a oportunidade de aplicar conceitos de forma prática mas
também de desenvolver a criticidade, a reflexão, a responsabilidade ética e profissional.
O desenvolvimento do projeto integrador em cada período, sendo o mesmo de caráter
prático, interdisciplinar e com inserção do aluno na comunidade contribui de maneira
significativa para articulação teórico-prática assim como as atividades complementares
realizadas dentro de cada período do curso; pelo trabalho de conclusão de curso de caráter
prático, interdisciplinar e integrativo onde o aluno deverá aliar teoria e prática para a solução
de problemas reais; e pelo estágio supervisionado, que a todo momento promove o
articulação da teoria com a prática.

3.6. Coerência do Currículo com as DCNs e Demais Legislações

O currículo do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIFACIG foi concebido
em conformidade com as normas de funcionamento dos cursos de graduação e, mais
especificamente, com a Resolução CNE/CES nº 03, de 07 de novembro de 2001, que instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem e de acordo
com a Resolução CNE/CES nº 02 de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados,
na modalidade presencial.
Assim, pode-se afirmar que o curso de Enfermagem atende às resoluções e demais
legislações pertinentes, uma vez que:
I.

A carga horária do curso é superior a 4072h;

II.

Libras está sendo oferecida como disciplina optativa; (Decreto 5.626, de 22 de
dezembro de 2005)

III.

O tempo mínimo de integralização é de XX anos;

IV.

Os objetivos do curso e o perfil do egresso atendem ao estabelecido na legislação;
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V.

O estágio supervisionado, com 812 h, atende ao estabelecido no Art 8º das DCN e
visam a assegurar o contato do futuro profissional com situações, contextos e
instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em
ações profissionais;

VI.

As atividades complementares, com 120 h, atendem ao Art. 9º das DCN, com a prática
de estudos e atividades independentes presenciais e/ou à distância, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade;

VII.

O Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação atende ao Art.10º das DCN, e é
executado sob orientação docente;

VIII.

Atende ao estabelecido na Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena) sendo o conteúdo trabalhado
em disciplina específica.

IX.

As Políticas de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto
Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) são contempladas na disciplina de Prática em
Gestão e Educação Ambiental.

X.

Atende à Resolução CNE Nº 1, de 30 de maio de 2012 que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com atividades previstas na
disciplina Relações Étnicas e Raciais: diálogo com a cultura afro-brasileira e índigena
e no Seminário de Diversidade que ocorre todo ano na IES.

3.7. Fundamentação Metodológica e Concepção de EaD.

Seguindo a mesma proposta das políticas de ensino nos cursos presenciais, os cursos
na modalidade a distância também têm suas diretrizes de execução assentadas nos ditames
do DNA UNIFACIG.
O Decreto nº 5.622, de 19/12/2005, concebe a educação à distância como “modalidade
educacional na qual a mediação didático pedagógica nos processos de ensino e
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversas”.
Com a promulgação da Portaria nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019, atendendo aos
requisitos legais estabelecidos, o Ministério da Educação autorizou, a utilização de
modalidade semipresencial, para a oferta de disciplinas integrantes do currículo baseadas no
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art. 81 da Lei nº 9.394/96, introduzindo-as na organização didático-pedagógica e curricular de
seus cursos superiores, com a seguinte propositura:
Art. 2º As IES poderão introduzir a oferta de carga horária na modalidade de
EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação
presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso.

O UNIFACIG inseriu nas estruturas curriculares dos seus cursos, dos programas
regulares presenciais a oferta de até 40% da carga horária total do curso na forma de ensino
semipresencial. Para tanto foram adquiridos um ambiente virtual moderno que atende aos
objetivos do ensino semipresencial visando a agilização e flexibilização do currículo. Os
professores participam de um programa de aperfeiçoamento contínuo para uso da ferramenta
e de técnicas que favoreçam o processo de ensino aprendizagem.
Um dos motivos para a adoção desse ensino semipresencial foi motivado pela
experiência adquirida com ensino em EaD, quando firmou-se convênio com a Universidade
Paulista – UNIP, que vigorou de Julho/2007 a Maio/2016 onde foi-se polo de EaD em diversos
cursos
A partir dessas experiências exitosas o UNIFACIG entende que a EaD requer técnicas
especiais de estruturação de curso, metodologias diferenciadas, métodos especiais de
comunicação por meio eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos essenciais
organizacionais e administrativos. Para tanto, o Centro Universitário UNIFACIG credenciouse para a oferta de cursos na modalidade EaD. Assim sendo, adotou-se como políticas para
a educação à distância:
•

lançar novos programas de EAD fundamentados e direcionados para diferentes nichos
do mercado; públicos previamente eleitos e definidos, conforme o perfil
socioeconômico e cultural;

•

desenvolver um sistema de monitoramento das oportunidades de mercado e
identificação de público potencial para essas diferentes demandas, o qual deverá ser
administrado e elaborado com o devido suporte do setor de comunicação e marketing;

•

apresentar os cursos semipresenciais como diferencial competitivo do Centro
Universitário para o mercado;

•

criar um sistema integrado e harmonioso com o ensino presencial em nível nacional;

•

prever suporte de parcerias para os programas em EaD que disponibilizem aquisição
de conhecimento específico e ferramentas ideais para sua implementação e permitam
disponibilizar os recursos de infraestrutura tecnológica de forma subsidiada;

•

selecionar docentes e tutores devidamente competentes para a construção de aulas
em sistema EaD;
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•

incentivar a presença de educadores atualizados em conteúdo específicos, psicologia
da aprendizagem, didática, metodologia do ensino, sistemas de avaliação, tecnologia
educacional e outras áreas do conhecimento imprescindíveis na etapa de elaboração
e produção de material didático;

•

desenvolver programas de treinamento e orientação para o uso de novas tecnologias
e metodologias para o ensino EaD a ser adotado pela IES;

•

selecionar disciplinas que se mostrem mais adequadas para ofertar aulas aos alunos
presenciais, com metodologia EaD, favorecendo a interdisciplinaridade entre os
cursos;

•

selecionar os conteúdos e os meios que veicularão os cursos, calcular os recursos
financeiros e estabelecer os cronogramas a partir do conhecimento das reais
necessidades da clientela;

•

conceber os textos e demais materiais didáticos segundo linguagem e técnicas que
levem o aluno a refletir, a desenvolver o espírito crítico-criativo, a relacionar o
aprendizado a seu contexto social, a ser participativo (mediação pedagógica);

•

aplicar para todos os programas desenvolvidos em EaD a avaliação presencial,
disponibilizada em horários flexíveis, a fim de garantir sua legitimidade;

•

adotar o sistema de tutoria que possibilita a realização de atividades contextualizadas
segundo a realidade do aluno, exercícios de resolução de problemas, enfim,
aprendizagens significativas e interação entre o tutor e o aluno, que passa a ser visto
como um interlocutor ativo;

•

garantir o aprendizado por meio de atividades assíncronas e síncronas que promovam
uma relação dialógica, interativa entre o professor-tutor e seu aluno;

•

requerer do aluno as qualidades de autonomia, autodidatismo e autodisciplina.
O curso de Enfermagem, atualmente possui oferta de disciplinas no modelo a distância

e híbrido.
Neste formato híbrido, os momentos presenciais não devem ser utilizados para a oferta
de conteúdo. Oferta de conteúdo deve acontecer em qualquer hora, em qualquer lugar,
respeitando o ritmo de cada aluno.
O UNIFACIG desenvolve soluções de aprendizagem que criam articulações entre
professores, alunos e conhecimento, como vídeos, áudios, multimídias etc. A Instituição tem
buscado novas linguagens e novos meios para se comunicar com os alunos que hoje são
“navegadores”, circulam por uma ampla gama de informações, fazem uso de diversos meios
de comunicação e interagem por meio das redes sociais.
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Sendo assim, a oferta de disciplinas no modelo a distância apresenta uma proposta
pedagógica inovadora, ao fazer uso de fóruns de discussão e de outras ferramentas de
comunicação hoje existentes e tão bem recebidas pelos alunos.
O UNIFACIG adota práticas de estudos com metodologias e atividades de
aprendizagem que provocam em seus alunos o desenvolvimento da autoaprendizagem,
estimulando a autonomia intelectual e a articulação entre teoria e prática.

3.7.1. Utilizando as Metodologias Ativas e a Educação a Distância para Inverter a Sala
de Aula

A sala de aula invertida prevê que tudo que diz respeito à oferta de conteúdo aconteça
online, enquanto os momentos presenciais são utilizados para a aplicação desse conteúdo,
por meio de metodologias ativas de aprendizagem. Neste modelo, a aula acontece em casa
(ou seja, no AVA) e os momentos presenciais, em sala de aula, são utilizados para a resolução
de exercícios e problemas (ou seja, a lição de casa é feita na escola e a aula acontece em
casa). Daí o termo sala de aula invertida (ou flippedclassroom).
O modelo de ensino expositivo, que hoje prevalece, possui um componente
predominantemente padronizado e instrucional. Este modelo deveria, aos poucos, se
transformar em um modelo que permeasse os quatro quadrantes da figura abaixo:

Figura 5: Modelo de Ensino Expositivo Transformado

Já o ensino híbrido possui componentes instrucionais (conteúdo digital e
aprendizagem adaptativa, por exemplo), componentes que favorecem a construção do
conhecimento (metodologias ativas e simuladores, por exemplo), componentes mais
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padronizados e componentes mais personalizados, centrados no estudante. A composição
de cada um destes componentes determina a eficácia do modelo, considerando
aprendizagem e satisfação dos discentes.
Pesquisas recentes revelam que o modelo híbrido, com inversão da sala de aula, traz
mais aprendizagem do que o presencial, maior satisfação do que o ensino online. Já temos
tecnologia de ponta, já temos metodologias altamente eficientes e já temos conteúdo digital
de alta qualidade o que confere à nossa IES background para a oferta de um processo de
aprendizagem realizado por meio de um ensino colaborativo e significativo mediado por
professores-tutores, por meio das TICs.
3.7.2. Material Didático Institucional
O material didático para a oferta de disciplinas no formato online do UNIFACIG foi
devidamente elaborado e preparado por equipe de professores conteudistas da instituição.
O UNIFACIG está atento à qualidade necessária para a elaboração do material
didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos estudantes foi confeccionado
por profissionais da área do curso e especialistas em educação a distância. O professor do
UNIFACIG, enriquecerá o conteúdo com textos, vídeos, chats, fóruns, exercícios de fixação e
avaliativos, para aprofundamento do tema a ser estudado. Os conteúdos curriculares atendem
as Diretrizes Curriculares Nacionais, ao Projeto Pedagógico Institucional, devidamente
demandados e validados pelos NDE.
A Unidade de Aprendizagem (UA) é composta por objetos de aprendizagem que
permitem ao aluno desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento.
Os estudos sobre aprendizagem demonstram que a taxa de aprendizagem cresce com a
realização de atividades pelos alunos. Assim, as unidades foram elaboradas tendo como
ponto de partida uma atividade desafio que estimula o aluno ao estudo dos materiais didáticos
que compõem a unidade: textos, vídeos e exercícios de fixação.
Itens que compõem uma Unidade de Aprendizagem:
➢ Apresentação:

Contém os Objetivos de Aprendizagem da unidade de aprendizagem, em termos de
conteúdo, habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como
norteadores para a elaboração dos demais itens que compõem a unidade.
Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. A elaboração de
tais objetivos:
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a) delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação;
b) assegura a possibilidade de medição, de modo que a qualidade e a efetividade da
experiência de aprendizado podem ser determinadas;
c) permite que o professor e os alunos distingam as diferentes variedades ou classes de
comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de aprendizado tem
maiores chances de sucesso; e
d) fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura conceitual
ou “organizadores avançados” para o aprendizado.
➢ Desafio de Aprendizagem:
Desafiar é contextualizar a aprendizagem por meio de atividades que abordem
conflitos reais, criando-se significado para o conhecimento adquirido. O objetivo do desafio
não é encontrar a resposta pronta no texto, mas sim provocar e instigar o aluno para que ele
se sinta motivado a realizá-la. Busca-se, nesta atividade, elaborar uma situação real e formular
um problema a ser resolvido, isto é, proporcionar ao aluno uma análise para se resolver uma
questão específica.
Este desafio exige do aluno a entrega de algum resultado: um artigo, um projeto, um
relatório, etc. Ou seja, o aluno deverá produzir algo que comprove a realização da atividade
e que permita a avaliação do seu desempenho. O resultado da atividade é entregue no
ambiente virtual de aprendizagem. Os seguintes itens constam no desafio:
a) descrição do desafio: descrição detalhada da atividade a ser realizada
b) orientação de resposta do aluno: explicação do que o aluno deve entregar como
resultado do desafio; e
c) padrão de resposta esperado: modelo padrão de resposta a ser entregue pelo aluno e
que sirva de orientação para a correção da atividade.
➢ Infográfico:
É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o aluno sobre os conteúdos
disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações
para que possam transmitir visualmente uma informação.
➢ Conteúdo do livro:
Cada unidade de aprendizagem é composta por um trecho do livro selecionado Esses
trechos serão produzidos em flipbooke disponibilizados aos alunos por intermédio de um link
que o direciona para o material.
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➢ Dica do professor:
A dica do professor é um vídeo de curta duração sobre o tema principal da unidade de
aprendizagem. A dica do professor tem por objetivo apresentar o conteúdo em um formato
dinâmico, complementando os demais objetos de aprendizagem.
➢ Exercícios de fixação
São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios
que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos e as teorias trabalhadas na unidade
de aprendizagem. São disponibilizadas cinco questões em cada unidade de aprendizagem.
Cada exercício é apresentado e, após a resolução pelo aluno, a resposta correta é assinalada.
Todas as opções de respostas possuem feedback, inclusive os distratores.
➢ Na Prática
É a aplicação e contextualização do conteúdo. Um meio de demonstrar a teoria na
prática. A aplicabilidade prática de cada conceito desenvolvido na unidade de aprendizagem
é exemplificada. Ao contextualizar a teoria, a metodologia favorece o desenvolvimento das
competências profissionais pelo conhecimento das situações reais da vida profissional.
➢ Saiba mais
Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na
unidade de aprendizagem. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que
estimulam a continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos.

Material impresso
A plataforma possibilita a impressão de todo o material disponibilizado virtualmente,
com configuração adequada, caso seja da necessidade particular do discente.
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3.8. Matriz Curricular

Disciplinas
Teórica

Prática

Subtotal

TCC

Estágio

Ativ.
Compl.

CARGA HORÁRIA
Projeto
Integrado
r

Período

Atividades de
Ensino Aprendizagem
(Componentes
Curriculares)

EaD

Total

Português
Instrumental

80

Anatomia I

40

Fisiologia I

40

Citologia e
Histologia

40

80

80

80

40

40

80

80

40

40

40

40

40

40

60

20

Enfermagem,
Saúde e
1º

Sociedade
Suporte
Básico de Vida
Projeto

40

Integrador I

20

Atividades
Complementar

20

40

es I
Subtotal

220

60

280

Anatomia II

40

40

80

80

Fisiologia II

40

40

40

40

40

40

Bioquímica
Aplicada
Prática em

40

0

0

20

80

420

40

Gestão e
Educação
2º

40

Ambiental
(EAD)
Bases para o
Cuidado de

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Enfermagem
Políticas de
Saúde
Parasitologia
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Projeto

40

Integrador II

40

Atividades
Complementar

20

20

es II
Subtotal

240

40

280

40

0

0

20

40

380

Ética, bioética
e legislação de

40

40

40

Microbiologia

40

40

40

Epidemiologia

40

40

40

40

40

40

80

80

Enfermagem

Bioestatística
Aplicada
Semiologia e
3º

Semiotécnica I

40

40

Metodologia

80
80

Científica
Projeto

40

Integrador III

40

Atividades
Complementar

20

20

es III
Subtotal

200

40

240

40

20

80

380

Tecnologias
de Educação

40

40

40

40

40

40

Patologia

40

40

40

Farmacologia

60

80

80

em Saúde
Vigilância em
Saúde e
Sistemas de
Informação
4º

Relações

20

40

Étnicas:
diálogo com a
cultura afro-

40

brasileira e
indígena
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Semiologia e
Semiotécnica

40

40

80

80

20

20

20

II
Estação de
Aprendizagem
Introdutória
Projeto

40

Integrador IV

40

Atividades
Complementar

20

10

es IV
Subtotal

220

80

300

40

20

40

400

60

20

80

80

80

80

80

80

40

40

40

40

40

40

40

40

Processo de
Cuidar na
Saúde do
Adulto I
Processo de
Cuidar na
Saúde da

20
60

Mulher
Administração
de
medicamentos
e

60

20

imunobiológico
5º

s
Enfermagem
na Atenção
Primária à
Saúde
Imunologia
Estação de
Aprendizagem
na Atenção

40

Primária à
Saúde
Projeto
Integrador V

40

40
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Atividades
Complementar

10

10

10

410

es V
Subtotal
Embriologia e
Genética
Psicologia
Aplicada

260

100

360

40

40

40

40

40

40

40

Processo de
Cuidar na
Saúde do

60

20

80

80

60

20

80

80

40

40

40

40

Adulto II
Processo de
Cuidar do
Binômio mãefilho
6º

Enfermagem
em doenças
infecto-

40

contagiosas
Estação de
Aprendizagem

40

na Atenção
Hospitalar
Projeto

40

Integrador VI

40

Atividades
Complementar

10

10

10

370

es VI
Subtotal

240

80

320

60

20

80

40

Processo de
Cuidar na
7º

Saúde da

80

Criança e do
Adolescente
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Processo de
Cuidar em
Situações de

60

20

80

80

60

20

80

80

40

40

40

40

Urgência e
Emergência
Processo de
Cuidar na
Saúde Mental
Gerenciament
o em Saúde e

40

Enfermagem I
Estação de
Aprendizagem
na Rede de

40

Atenção à
Saúde
Projeto

40

Integrador VII

40

Atividades
Complementar

10

10

10

370

es VII
Subtotal
Libras

220

100

40

320

40

40

40

Processo de
Cuidar na
Saúde do

60

20

80

80

60

20

80

80

40

40

40

40

40

40

Idoso
Processo de
Cuidar ao
8º

Paciente
Crítico
Gerenciament
o em Saúde e
Enfermagem II
Enfermagem
na Saúde do
trabalhador
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Estação de
Aprendizagem
Ambulatorial e

40

40

40

Alta
Complexidade
Projeto

40

Integrador VIII

40

Atividades
Complementar

10

10

10

370

es VIII
Subtotal

240

80

320

40

Tópicos
Especiais em

40

40

40

Enfermagem I
Estágio
9º

Curricular

406

Supervisionad

406

oI
TCC I

40

Subtotal

40

40

40
407

486

Tópicos
Especiais em

40

40

40

Enfermagem II
Estágio
10º

Curricular

407

Supervisionad

406

o II
TCC II

40

Subtotal
Total Geral

40
1.920

580

2.500

320

40

40

406

80

814

486
120

240

4074
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Resumo

CH

Carga Horária Teórica

1.920

Carga Horária Prática

580

Carga Horária (Teórica + Prática)

2.500

Projeto Integrador

320

TCC

80

EAD

240

Estágio Supervisionado

814

Atividades Complementares

120

Carga Horária Total do curso

4.074
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3.9. Conteúdos Curriculares

3.9.1. Disciplinas
Período: PRIMEIRO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR I

40 h

T

P

2

Ementa:
Visão, missão e a estrutura organizacional da instituição e o projeto político pedagógico
do curso de enfermagem, discutindo as expectativas do aluno, a sua participação como
construtor de seu conhecimento e o papel do docente e da instituição nesse processo.
A construção da identidade profissional do enfermeiro. Comunicação em saúde.
Desenvolvimento de projeto integrando as disciplinas, seus conteúdos e a proposta
apresentada.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
III - Promover por ações de liderança, a articulação da equipe de Enfermagem com os
demais agentes e instituições componentes da rede de atenção à saúde, fortalecendo
a integração ensino-serviço.
V - Promover a utilização das tecnologias de comunicação e informação para o
planejamento, a gestão e gerenciamento, a organização, a avaliação e o fortalecimento
do trabalho em equipe de enfermagem, e multiprofissional para a gestão do cuidado e
dos serviços de enfermagem e de saúde.
VI - Reconhecer a comunicação e o acolhimento como tecnologias indispensáveis do
processo de trabalho da enfermagem, garantindo a privacidade, confidencialidade, o
sigilo e veracidade das informações compartilhadas, na interação com o usuário,
profissionais de saúde e o público em geral.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
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CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL (EAD)

80 h

T

P

4

Ementa:
Norma linguística. Língua oral e língua escrita. Produção textual: construção da frase;
construção do parágrafo; construção do texto. Descrição, narração e dissertação.
Produção de textos. Direitos Humanos. Liberdade de Expressão e o Direito Humano à
Comunicação.
Objetivos:
Aplicar a variedade padrão escrita de forma efetiva, ampliando as suas possibilidades
de participação social como cidadão;
Distinguir a variedade culta da língua da variedade coloquial, usando-as
adequadamente em situações concretas de comunicação;
Desenvolver a organização sintático-semântica do texto em sua manifestação
discursiva, produzindo testos bem estruturados;
Estruturar as regras do discurso argumentativo, utilizando os recursos lógicos e
retóricos na sua produção;
Questionar os textos lidos, visando ampliar o domínio do discurso ativo nos contextos
comunicativos, sobretudo nas instâncias públicas do uso da linguagem;
Aplicar os diferentes enfoques sobre os processos de leitura, considerando as
estratégias de interpretação;
Refletir sobre o funcionamento da língua por meio de textos, analisando as situações
concretas de interação comunicativa;
Aperfeiçoar o desempenho linguístico com o exercício tanto das práticas de leitura e
de interpretação de textos quanto da compreensão da funcionalidade dos elementos
linguísticos, produzindo textos orais e escritos;
Avaliar a importância da linguagem como garantia de nossa capacidade de
comunicação, compartilhando sentidos no dia a dia como agentes sociais;
Planejar, eficientemente, um texto, considerando a função da escrita, suas estratégias
e, por fim, os processos de produção de um texto escrito;
Utilizar, com eficácia, os mecanismos da coesão e coerência textual, analisando as
relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que funcionam na superfície do
texto, garantidores de seu sentido.
Habilidades e Competências:
I – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
II – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Por meio do estudo da disciplina de Português Instrumental, o futuro enfermeiro (a)
poderá desenvolver a comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura,
compreender o papel fundamental da comunicação e da informação durante todo o
desenvolvimento do curso de enfermagem e em sua carreira profissional.
Bibliografia Básica:
BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa: nova edição revista e
ampliada pelo autor. São Paulo: Nova Fronteira, 2015. 689 p.
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CÂMARA JÚNIOR, J. Manual de expressão oral e escrita. 29. Ed. Petrópolis: Vozes,
2012.
IORIN, J. L.; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17. Ed. São
Paulo: Ática, 2007.
Bibliografia Complementar:
CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo:
de acordo com a nova ortografia. 7. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016.
FAVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 11. Ed.São Paulo: Ática, 2009.
SANTOS, Boaventura de Souza. Direitos
desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013.

humanos,

democracia

e

VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e
escrita. 13.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
VIEIRA, Jair Lot (Ed.). Declaração universal dos direitos humanos. São Paulo:
EDIPRO, 2005. 111 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ANATOMIA I

80 h

T

P

2

2

Ementa:
Conceito e divisão da anatomia, terminologia, posição anatômica, princípios de
construção corpórea e planos e eixos do corpo humano. Anatomia dos sistemas
esquelético, articular, muscular, tegumentar e circulatório. Conhecimentos necessários
para o cuidar em enfermagem por meio da compreensão do funcionamento do
organismo em condições normais e nas doenças.
Objetivos:
Identificar, classificar, localizar, diferenciar, nomear e descrever a morfologia das
estruturas de cada sistema corporal humano aplicados à enfermagem.
Analisar situações problema no que se refere as práticas de saúde e do cuidar,
desenvolvendo o senso crítico e analítico.
Relacionar a Anatomia Humana com as demais disciplinas do período e com o cuidado
prestado ao individuo.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Através do estudo da disciplina de Anatomia I, o futuro enfermeiro(a) adquirirá uma
melhor formação geral, por meio do reconhecimento dos órgãos do corpo humano,
assim como, a morfologia, a localização, a função e a organização desses órgãos em
sistemas, o que contribui para que o enfermeiro compreenda a natureza humana de
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cada indivíduo com necessidades básicas de saúde e de assistência de enfermagem
qualificada.
Bibliografia Básica:
DANGELO JG, FATTINI CA. Anatomia Humana Básica. Rio de Janeiro:Atheneu,
2011.
GARDNER E, GRAY D. J, RAHILLY R. Anatomia: estudo regional do corpo
humano. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
MOORE KL, DALLEY AF, AGUR AMR. Anatomia orientada para a Clínica. 6. Ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
ROHEN JW, YOKOCHI C, LUTGEN-DRECOLL E. Anatomia Humana. 2. Ed. São
Paulo: Manole, 2008.
SCHUNKE M, SCHULTE E, SCHUMACHER U, VOLL M. WESKER K. Prometheus,
atlas de anatomia: anatomia Geral e Aparelho Locomotor. Rio de
Janeiro,Guanabara Koogan, 2006.
SOBOTTA, Johannes; PAULSEN, F.; WASCHKE, J. Sobotta, volume 1: atlas de
anatomia humana: anatomia geral e sistemas muscular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
SPENCE A.P. Anatomia Humana Básica. 2. Ed. São Paulo: Manole, 1991
TORTORA GJ, GRABOWSKI SR. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

FISIOLOGIA I

40 h

P

2

Ementa:
Estudo da macro e micro organização celular, tecidual, dos órgãos e dos sistemas,
funcionamento e homeostase. Fisiologia Celular e estudo dos sistemas: Tegumentar,
Esquelético, Muscular e Cardiovascular.
Objetivos:
Reconhecer e analisar a integração entre os diversos sistemas do corpo humano;
Relacionar o estudo da fisiologia humana com atividades na área da enfermagem;
Explicar os processos fisiológicos que fazem parte dos diversos sistemas orgânicos.
Habilidades e Competências:
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Em conformidade com a resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem, é
objetivo dessa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências gerais:
I- Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV- Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina busca promover o discente para análise, interpretação e aplicação dos
conhecimentos a cerca da fisiologia humana nas diversas etapas de construção e
aplicação do conhecimento que envolvam o processo de cuidar ao individuo,
embasando ações que promovam a integralidade da assitência. Além disso, está
integrada ás disciplinas de ciências básicas do curso.
Bibliografia Básica:
AYRES M. M. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
GUYTON AC. Guyton & Hall: tratado de Fisiologia médica. 12. Ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011.
McARDLE WD, KATCC FI, KATCH VL. Fisiologia do exercício: nutrição,
desempenho humano. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar:
ABRAMOV, Dimitri Marques; MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto. Biofísica essencial.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2015. 387 p
KAPANJI, A. I. Fisiologia articular, volume 1: esquemas comentados de mecânica
humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 351 p.
KOEPPEN, Bruce M. Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
844 p
POWERS, Scott K. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento
e ao desempenho. 6. ed. Barueri: Manole, 2009. 646 p.

CH
Nome da Disciplina

CITOLOGIA E HISTOLOGIA

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Morfologia. Estruturas celulares. Estrutura e função das principais organelas. Estudo
dos tecidos: epitelial de revestimento, nervoso, muscular e conjuntivo. Células, fibras e
gel. Sangue e linfa. Tecido cartilaginoso e ósseo. Estudo dos tecidos e dos principais
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órgãos que compõem o corpo humano. Correlação de sua organização com as funções
por eles exercidas.
Objetivos:
Analisar a morfologia das células;
Descrever a estrutura e função das organelas celulares relacionado-as.
Identificar e caracterizar os tecidos.
Correlacionar a estrutura e a função dos tecidos, visando um melhor entendimento
acerca da estruturação e funcionamento do organismo humano.
Habilidades e Competências:
Em conformidade com a resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem, é
objetivo dessa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências gerais:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Citologia e Histologia faz parte dos conteúdos do eixo de Ciências
Biológicas e da Saúde, que tem por objetivo contribuir para que o acadêmico construa
conhecimentos de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados,
da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações
decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de
Enfermagem.
Bibliografia Básica:
GITIRANA, L. B. Histologia: conceitos básicos dos tecidos. São Paulo: Atheneu,
2007.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia básica: texto & atlas. 12. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 538 p.
KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma introdução à
patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 699 p.
Bibliografia Complementar:
ALBERT, Bruce; BRAY, Dennis; JULIAN; RAFF. Fundamentos da biologia celular.
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008. 371 p.
GARTNER LP, HIATT JL. Atlas Colorido de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
GLEREAN, A. Manual de Histologia. Texto e Atlas para os Estudantes da Área da
Saúde. São Paulo: Atheneu, 2003.
SOBOTTA, Jhannes. Sobotta, atlas de histologia: citologia, histologia e anatomia
microscópica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 259 p.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

ENFERMAGEM, SAÚDE E SOCIEDADE

40 h

P

2

Ementa:
Aborda a Enfermagem no contexto histórico, cultural, político, econômico, social,
internacional e nacional. Busca ainda compreender a formação da enfermagem e do
enfermeiro dentro das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a força de trabalho
e as áreas de atuação, seus valores, suas relações de poder e relação de saúde e
sociedade nos diferentes momentos históricos. Os componentes sócio-econômicos,
políticos e culturais presentes nas concepções de corpo, saúde, adoecimento e morte:
corporeidade, cultura e saúde; relações de gênero e saúde. As transformações em
curso nas sociedades contemporâneas nas últimas décadas e sua relação com as
condições de saúde e estilos de vida.
Objetivos:
Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental
subjacentes à prática de enfermagem;
Compreender o papel social da enfermagem e a importância do envolvimento do
enfermeiro em atividades de política e de planejamento em saúde;
Avaliar os determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos e
ecológicos, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;
Analisar a abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em
seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção: dimensões da
diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual,
socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos que compõem o
espectro da diversidade humana que singularizam cada pessoa ou cada grupo social.
Habilidades e Competências:
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as
formas de organização social, suas transformações e expressões;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Enfermagem, Saúde e Sociedade faz uma análise cultural dos aspectos
de saúde da população, e relaciona esses aspectos à prática de enfermagem. Propõe
ao enfermeiro ser um agente de transformação social, ao compreender os problemas
dentro da ótica cultural e agir de acordo com essas variáveis na execução de políticas
de saúde e ações específicas.
Bibliografia Básica:
NETO AGUIAR, Zenaide (Org.). SUS: sistema único de saúde: antecedentes,
percurso, perspectivas e desafios. São Paulo: Martinari, 2011. 189 p
ROCHA, J S Y. Manual de Saúde Pública e Coletiva. Ed Atheneu, Rio de Janeiro,
2012.
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GEOVANINNI, T; MOREIRA, A; SCHOELLER, S. D.; MACHADO, W. História da
Enfermagem – versões e interpretações. 3 Ed. Revinter, Rio de Janeiro: 2010.
Bibliografia Complementar:
MEDRONHO, Roberto de Andrade. Epidemiologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu,
2009. 685 p.
OGUISSO, T. Trajetória histórica da enfermagem. Editora Manole, 2014.
PADILHA, Maria Itayra; BORENSTEIN, Miriam Susskind; SANTOS, Iraci dos (Org.).
Enfermagem: história de uma profissão. São Caetano do Sul - SP: Difusão, 2011.
477 p.
PORTO, F.; AMORIM, W. História da Enfermagem - Identidade, Profissionalização
E Símbolos. 2ª Edição. Editora Yendis, 2013.
RIZZOTTO, M. L. F. História da enfermagem e suas relações com a saúde pública.
Goiânia: AB, 99p. 1999.
CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

SUPORTE BÁSICO DE VIDA

40 h

P

2

Ementa:
Noções de suporte básico de vida a vítimas de toda natureza. Atendimento préhospitalar. Aspectos éticos na abordagem da vítima. Noções da abordagem ao
politraumatizado, a vítimas de emergências médicas e de acidentes com múltiplas
vítimas.
Objetivos:
Proporcionar o conhecimento e a proficiência nas técnicas de suporte Básico de vida
através de ensinamentos teóricos
Discutir os principais temas relacionados a ocorrência em situações de emergência;
Desenvolver a consciência da importância do atendimento rápido e hábil nas diversas
situações de emergência;
Conheceras técnicas de suporte básico de vida, através de ensinamentos teóricos e
treinamentos práticos realizados com materiais e equipamentos especializados;
Identificar o papel do enfermeiro frente as situações de emergência;
Fornecer conhecimentos teóricos e práticos as vítimas em situações de emergências;
Habilidades e Competências:
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para que o futuro enfermeiro(a) possa prestar assistência de
enfermagem ao paciente em situações de Urgência e Emergência com graus
crescentes de complexidades, de forma sistematizada, no atendimento de suas
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necessidades pautadas nos princípios éticos e humanísticos, considerando o ser
humano e suas relações no contexto social, político, econômico e cultural em que está
inserido.
Bibliografia Básica:
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2011. 184 p. ISBN 8573790709
GÓIS, Aécio Flávio Teixeira de (Ed.). Emergências médicas. Rio de Janeiro: Atheneu,
2017. 1138 p. ISBN 9788538807605
RIBEIRO JÚNIOR, C.; SUARES, F.A.; SILVEIRA, J.M. da S.; SILVEIRA, L.T.C. da;
CANETTI, M.D.; SILVA, S. P. da. Manual básico de socorro de emergência. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2007.
Bibliografia Complementar:
CALIL, Ana Maria; PARANHOS, Wana Yeda. O enfermeiro e as situações de
emergência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 835 p.
LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira; PASSARELLI, Maria Lucia Bastos; CESAR,
Regina Grigolli; PECCHINI, Rogério (Coord.). Emergências em pediatria: protocolos
da Santa Casa. 2. ed. Barueri: Manole, 2013. 1120 : il. ; 21 cm. ISBN 9788520436004.
MARTINS, Herlon Saraiva. Medicina de emergência: abordagem prática. 13. ed.
Barueri : Manole, 2019 xvi, 1557p. ISBN 9788520457566.
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS; Pre-Hospital
Trauma Life Support Commitee; COLÉGIO AMERICANO DE CIRURGIÕES; Comitê de
Trauma. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: PHTLS Prehospital Trauma
Life Support. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 709 p.
SOARES, Cássia Baldini (Org.). Fundamentos de saúde coletiva e o cuidado
de enfermagem. Barueri: Manole, 2013. 390 p. (Enfermagem). ISBN 9788520430187.

Período: SEGUNDO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR II

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas pelas necessidades
de saúde de uma determinada população a partir da relação saúde e ambiente,
entendida como uma relação interdependente, relevante para nortear as práticas de
enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Enfermagem e saúde ambiental:
possibilidades de atuação para a promoção da saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

Habilidades e Competências:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas
de ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos
participantes a aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em
favor da educação em saúde.
IV - Considerar as características, cultural e especificidades dos indivíduos, famílias e
grupos sociais para escolha da opção pedagógica que norteará a ação educativa.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

ANATOMIA II

CH Total

80 h

Semanal
T

P

2

2

Ementa:
Estudo do Sistema Endócrino; Sistema Respiratório; Sistema Digestório; Sistema
Urinário; Sistema reprodutor Masculino e Feminino; Órgãos dos Sentidos; Sistema
Nervoso; Aplicação Clínica para o profissional de Enfermagem.
Objetivos:
Identificar, classificar, localizar, diferenciar, nomear e descrever a morfologia das
estruturas de cada sistema corporal humano aplicados à enfermagem.
Desenvolver o censo crítico e analítico em diversas situações problema no que se refere
as práticas de saúde e o cuidar.
Construir o aprendizado da Anatomia Humana, seu estudo, relacionando com as
demais disciplinas e com o cuidado prestado ao individuo.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Através do estudo da disciplina de Anatomia II, o futuro enfermeiro(a) adquirirá uma
melhor formação geral, por meio do reconhecimento dos órgãos do corpo humano, assim
como, a morfologia, a localização, a função e a organização desses órgãos em sistemas,
o que contribui para que o enfermeiro compreenda a natureza humana de cada indivíduo
com necessidades básicas de saúde e de assistência de enfermagem qualificada.
Bibliografia Básica:
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DANGELO J.G, FATTINI C.A. Anatomia Humana Básica. 2. Ed. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2011
GARDNER E, GRAY D.J, RAHILLY R. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2010.
MOORE K.L, DALLEY A.F, AGUR A.M.R. Anatomia orientada para a Clínica. 6.Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Bibliografia Complementar:
ROHEN JW, YOKOCHI C, LUTGEN-DRECOLL E. Anatomia Humana. 2. Ed. São
Paulo: Manole, 2008.
SCHUNKE M, SCHULTE E, SCHUMACHER U, VOLL M. WESKER K. Prometheus,
atlas de anatomia: anatomia Geral e Aparelho Locomotor. Rio de Janeiro,Guanabara
Koogan, 2006.
SOBOTTA, Jhannes; PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta, volume 2: atlas
de anatomia humana: órgãos internos. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
SPENCE A.P. Anatomia Humana Básica. São Paulo: Manole, 1991.
TORTORA GJ, GRABOWSKI SR. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e
fisiologia. 8. Ed. Porto Alegre: Artmed,2012.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

FISIOLOGIA II

40 h

P

2

Ementa:
Estudo funcional dos principais sistemas orgânicos. Fisiologia do Sistema Nervoso,
Respiratório, Digestório, Urinário. Sistemas Reprodutores.
Objetivos:
Propiciar a aquisição de conhecimentos teóricos e teórico-práticos indispensáveis à
compreensão dos fenômenos e processos em Fisiologia Humana, visando à formação
do profissional enfermeiro.
Capacitar às habilidades de raciocínio do aluno dentro da Ciência Fisiológica.
Proporcionando ao acadêmico do UNIFACIG compreender e relacionar os processos
fisiológicos. Assim, com base na experiência e conhecimentos adquiridos em fisiologia
o acadêmico deverá ser capaz de relacionar com outras disciplinas e incluir ao processo
saúde/doença na perspectiva multidisciplinar do conhecimento.
Oferecer uma visão panorâmica, didática e objetiva dos aspectos fisiológicos relevantes
dos sistemas orgânicos do homem, salientando a importância da relação entre a
estrutura e a função.
Habilidades e Competências:
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Em conformidade com a resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Enfermagem, é
objetivo dessa disciplina desenvolver as seguintes habilidades e competências gerais:
I- Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em
suas expressões e fases evolutivas;
IV- Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina busca promover o discente para análise, interpretação e aplicação dos
conhecimentos acerca da fisiologia humana nas diversas etapas de construção e
aplicação do conhecimento que envolvam o processo de cuidar ao indivíduo, embasando
ações que promovam a integralidade da assistência. Além disso, está integrada ás
disciplinas de ciências básicas do curso.
Bibliografia Básica:
AYRES M. M. Fisiologia. 4. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012
HALL, John E.; GUYTON. ARTHUR C. Guyton & Hall, tratado de fisiologia médica. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2017. 1145 p.
MCARDLE, William D. Fisiologia do exercício: nutrição, energia e desempenho
humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 1061 p.
Bibliografia Complementar:
ABRAMOV, Dimitri Marques; MOURÃO JUNIOR, Carlos Alberto. Biofísica essencial.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 196 p
GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2015. 505 p
KAPANJI, A. I. Fisiologia articular, volume 1: esquemas comentados de mecânica
humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 351 p.
KOEPPEN, Bruce M. Berne & Levy: Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 1082 p
POWERS, Scott K. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação ao condicionamento
e ao desempenho. Barueri: Manole, 2000. 527 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

BIOQUIMICA APLICADA

40 h

P

2

Ementa:
Composição química do corpo humano e dos alimentos. Estrutura de glicídios, lipídeos
e de compostos nitrogenados. Estrutura e função de vitaminas e outros nutrientes
essenciais. Metabolismo geral de biomoléculas. Integração e regulação do metabolismo.
Objetivos:
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Identificar e relacionar as propriedades estruturais das biomoléculas com a função que
desempenham no metabolismo celular.
Analisar as propriedades estruturais das biomoléculas e de sua função no metabolismo
celular.
Analisar os mecanismos os quais a célula degrada os nutrientes para obtenção de
energia e síntese das principais macromoléculas.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Bioquímica Aplicada faz parte dos conteúdos do eixo de Ciências
Biológicas e da Saúde, que tem por objetivo contribuir para que o acadêmico construa
conhecimentos de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, afim
de compreender ao decorrer do curso a estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas
e aparelhos, aplicados às situações decorrentes do processo saúde-doença no
desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem.
Bibliografia Básica:
CAMPBELL, M. K. Bioquímica: bioquímica básica. Porto Alegre: Artmed, 2007.
HARVEY RA, CHAMPE PC, FERRIER DC. Bioquímica Ilustrada. 29. Ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2014.
TIEZ, Norbert W. Tietz, fundamentos de química clínica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2008. 959 p.
Bibliografia Complementar:
BERG, J.; TYMOCZKO, J.L; STRYER L. Bioquímica. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
LODI, W.R.N. Bioquímica: do Conceito Básico a Clínica. Rio de Janeiro: Sarvier,
2012.
MURRAY, Robert K. Bioquímica Ilustrada de Harper. 29. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014.
NELSON D.L.; COX, M. Princípios de Bioquímica. São Paulo: 6 Ed. Sarvier, 2014.
OLIVEIRA LIMA, A BENJAMIN SOARES, J GRECO JB, GALIZZI J & CANÇADO R.
Métodos de Laboratório Aplicado à Clínica, Técnica e Interpretação. 8. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

P

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

PRÁTICA EM GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EAD) 40 h

2

0

Ementa:

Determinantes da elaboração de políticas ambientais e sua articulação com as
tendências, diretrizes e normativas internacionais. Modelos de gestão ambiental
nas em consonância com a legislação pertinente. Aspectos éticos e de
responsabilidade social. Determinantes do meio ambiente para a saúde.
Saneamento. Qualidade da água e potabilidade.Tratamento de rejeitos.
Objetivos:

Entender como o meio ambiente e suas condicionantes influenciam na saúde da
população.
Avaliar os riscos de contaminantes à saúde de quem entra em contato com tais
substâncias.
Avaliar os processos de danos à saúde causados por desastres ambientais, pela
contaminação de alimentos, do ar e da água.
Conhecer os processos de descontaminação do ambiente.
Habilidades e Competências:
XI – 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;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XXXI – assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Fornecer aos discentes bases teóricas que os levem a pensar a problemática ambiental
e a relação necessária entre sociedade e ambiente.
Bibliografia Básica:
ABREU, C. A. C.; HENRIQUES FILHO, T. H. P.; ROCHA, J. C. de C. (coords.). Política
nacional do meio ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.
DIAS, G. F. Educação Ambiental – Princípios e Práticas. 8ª e 9ª ed. São Paulo: Gaia,
2004.
PHILIPPI, J.R.A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade. 2. Ed.
Barueri: Manole, 2014.
Bibliografia Complementar:
CAMARGO, A. L. Desenvolvimento Sustentável. 6. Ed. Campinas: Papirus, 2012.
DIAS, G. F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. 2a ed. São Paulo:
Gaia, 2006.
GUIMARAES, Mauro. Caminhos da Educação Ambiental: da forma à ação. 5.e d. São
Paulo: Papirus, 2012.
KAIRALLA, C. A. A; MESTRINER, M. N.; FERREIRA, N. M. Meio Ambiente. 1a ed. São
Paulo: Ícone, 2000.
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LOUREIRO, C. F. B.; LAYRARGUES, P. P.; CASTRO R. S. Sociedade e Meio
Ambiente: a Educação Ambiental em Debate. 6a ed. São Paulo: Cortez, 2010

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

BASES PARA O CUIDADO ENFERMAGEM

40 h

P

2

Ementa:
Conceitos relacionados ao cuidar/cuidado, às bases para o cuidado de enfermagem e
aos instrumentos para o planejamento desse cuidado. Teorias que fundamentam os
conhecimentos que sustentam o processo de investigação, diagnóstico, planejamento,
implementação e a avaliação de enfermagem. Introdução segurança do paciente.
Objetivos:
Analisar a natureza, evolução histórica e as questões contemporâneas da construção
do conhecimento em enfermagem.
Identificar os fundamentos teóricos dos paradigmas e sistemas de referência que
influenciaram a construção do conhecimento em enfermagem.
Analisar e comparar as diferentes abordagens utilizadas para a construção de teorias
em enfermagem.
Conhecer as teorias de enfermagem como elemento importante para a prática de
enfermagem.
Identificar a Sistematização da Assistência de Enfermagem como ferramenta essencial
para o empoderamento da assistência em enfermagem
Habilidades e Competências:
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina tem por objetivo proporcionar aos discentes subsídios para estudar as bases
teóricas e filosóficas que influenciaram a construção do conhecimento em enfermagem.
Interpretação e discussão das teorias de enfermagem e abordagem dos processos
cuidativos e conceitos relacionados ao cuidado. Assim, visa possibilitar ao acadêmico do
curso de Bacharelado em Enfermagem a identificação e compreensão dos principais
teóricos de Enfermagem e suas propostas de cuidar afim de garantir sua formação
dentro dos princípios da profissão.
Bibliografia Básica:
BRAGA, C.G, SILVA, J.V. Teorias de enfermagem. São Paulo: Iátria, 2011.
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Org.). Sistema de Assistência de enfermagem
(SAE). 5. ed. São Paulo: Ícone, 2012. 319 p
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TANNURE, M.C; PINHEIRO, A. M. SAE: sistematização da assistência de
enfermagem: guia prático. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar:
BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano: compaixão da terra. 19. Ed. Petrópolis:
Vozes, 2012.
CARPENITO, Lynda Juall; THORELL, Ana. Manual de diagnósticos de enfermagem.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
CARPENITO-MOYET, L.J.Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação Diagnóstico de Enfermagem e Problemas Colaborativo.. 5 edição. Artmed. 2013.
HARDMAN, T. Heather (Org.). Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018. 462 p.
MOORHEAD, Sue; JOHNSON, Marion; MAAS, Meridean L.; SWANSON, Elizabeth.
Classificação dos resultados de enfermagem - NOC. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2010. 906 p

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

POLÍTICAS DE SAÚDE

40 h

P

2

Ementa:
História da saúde pública no Brasil. Tendências e modelos em saúde coletiva. Saúde no
Brasil e região sudeste. SUS: princípios, estrutura, organização, mobilização social.
Políticas de saúde. Estrutura e funcionamento das instituições e suas relações com os
serviços de saúde. Redes de atenção à saúde.
Objetivos:
Identificar o objeto de trabalho da Saúde Pública e metodologias de ação nesse campo.
Analisar a implementação dos princípios básicos que fundamentam e sustentam o
Sistema Único de Saúde (SUS).
Detectar as determinações históricas no processo de formulação das políticas de saúde
e da constituição e organização dos serviços de saúde no Brasil, bem como suas
repercussões nas ações de enfermagem.
Reconhecer a organização e funcionamento da rede básica de serviços no Município
de Manhuaçu, especialmente nas unidades básicas de saúde.
Estruturar os conceitos fundamentais de planejamento local de saúde para
desdobramento posterior nas áreas programáticas de saúde da mulher, saúde do adulto,
trabalhador e idoso, saúde da criança e do adolescente, da vigilância epidemiológica, de
imunização, de saúde mental e correlacionar esses conceitos na compreensão e em
intervenções nas práticas de enfermagem em serviços básicos de saúde.
Habilidades e Competências:
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os
perfis epidemiológicos das populações;
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XI – 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;
Paragráfo Único: atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema
Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e
humanização do atendimento.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Por meio do estudo da disciplina de Políticas de Saúde, o futuro enfermeiro (a) iniciará
um processo de construção de senso crítico em relação à realidade de saúde e dos
serviços de saúde, visando o desenvolvimento de uma participação efetiva na prestação
de assistência de enfermagem e no planejamento de saúde, compatíveis com as
necessidades de saúde da população.
Bibliografia Básica:
NETO AGUIAR, Z. SUS - Sistema Único de Saúde: Antecedentes, Percurso,
Perspectivas e Desafios. Martinari, 2011.
ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012
ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Coletiva. Rio de Janeiro: Atheneu, 2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO N., ROUQUARYOL M.Z. Introdução à Epidemiologia. Rio de Janeiro:
Medsi, 2006.
FINKELMAN, J. Caminhos da saúde pública no Brasil. Editora FIOCRUZ, 2002.
FREIRE P. Pedagogia do oprimido. 17.Ed. Rio de Janeiro (RJ): Paz e Terra; 1987.
KARSCH, Ursula S.; JACOBI, Pedro Roberto; COHN, Amélia; NUNES, Edison. A saúde
como direito e como serviço. São Paulo: Cortez, 2015. 192 p.
SILVEIRA, Mário Magalhães. Política Nacional de Saúde Pública: a trindade
desvelada economia-saúde-população. 2. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2008

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

PARASITOLOGIA

40 h

P

2

Ementa:
Principais parasitas causadores de doenças nos seres humanos e relação hospedeiroparasita. Estrutura, fisiologia, patogenia dos helmintos e relação entre o processo de
contaminação e aspectos sociais e sanitários das enfermidades relacionadas. Estrutura,
fisiologia, patogenia dos protozoários e relação entre o processo de contaminação e
aspectos sociais e sanitários das enfermidades relacionadas.
Objetivos:
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Identificar a epidemiologia dos helmintos e protozoários de importância médica no
Brasil.
Analisar as ações patogênicas, sintomatologia, diagnóstico e meios profiláticos destas
parasitoses.
Distinguir as principais doenças causadas ou transmitidas pelos artrópodes
(ectoparasitos), bem como as medidas profiláticas e de controle.
Detectar o uso de técnicas parasitológicas e/ou imunológicas destinadas ao diagnóstico
laboratorial parasitológico das doenças estudadas.
Resolver casos clínicos correlacionados com a patogenia/sintomatologia e
epidemiologia dos parasitos.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Parasitologia visa que o discente desenvolva o raciocínio aplicado do
conhecimento das parasitoses para o cuidado a indivíduos e/ou populações sadias e/ou
enfermas considerando as diversidades sociais, e seguindo as políticas de saúde do
SUS.
Bibliografia Básica:
NEVES, D.P.Parasitologia Básica. 2 Ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
NEVES, D.P.; MELO, A.L.; LINARDI, P.M.; VITOR, R.W.A. Parasitologia Humana. Rio
de Janeiro: Atheneu, 2011.
ROCHA, M.O. da C. Fundamentos em infectologia. Ed Rubio, 2009.
Bibliografia Complementar:
CIMERMAN, B. Parasitologia Humana e seus Fundamentos Gerais.2 Ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 25. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2012. 813 p
LINDOSO, J. A. L.; EIRA, M.; COSSEB, J.; SILVA, A. C. C. N. Infectologia Ambulatorial
– Diagnóstico e Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Batista. Atlas didático de
parasitologia. 2. Ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia, volume 1. 4.
ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 1351 p.
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Período: TERCEIRO

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR III

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas pelas necessidades
de saúde de uma determinada população a partir da relação indivíduo e família,
relevante para nortear as práticas de enfermagem na Atenção Primária à Saúde.
Enfermagem e atenção domiciliar: possibilidades de atuação.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
V - Considerar a Atenção Primária à Saúde e as Redes de Atenção à Saúde como
orientadoras para a atuação num sistema organizado por linhas de cuidados em redes,
com prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado
humano, sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
VI - Assegurar que a prática da/o enfermeira/o seja realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional com ações específicas colaborativas e intercomplementares em
equipes de saúde nas instâncias do SUS.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

ÉTICA, BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO ENFERMAGEM

40 h

P

2

Ementa:
Estudo reflexivo dos conceitos e princípios éticos e morais. História e conceituação da
bioética. Dilemas ético-sociais e sua interface com a legislação de enfermagem: código
de ética e demais instrumentos legais que regulamentam a profissão. A enfermagem e
a ética na pesquisa com seres humanos. A enfermagem e os dilemas emergentes no
âmbito da bioética: aborto, suicídio, eutanásia, cuidados paliativos, reprodução humana,
transplante de órgãos e tecidos, pesquisa com células-tronco e outros.
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Objetivos:
Analisar dilemas ético-sociais e sua interface com a legislação de enfermagem
Examinar os princípios ético-filosóficos relacionados com a Profissão de Enfermagem,
bem como situações éticas emergidas do cotidiano profissional.
Discutir o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem.
Discutir as Leis do Exercício de Enfermagem.
Habilidades e Competências:
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional
em saúde.
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina visa possibilitar que o acadêmico de Enfermagem analise situações
relacionadas ao exercício profissional tendo a compreensão da ética como consciência
moral e das responsabilidades do profissional perante o indivíduo e a coletividade.
Bibliografia Básica:
BEAUCHAMP, T L. Princípios de Ética Biomédica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Loyola, 2013.
COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem. Brasilia: COFEN, 2017.
DINIZ, D.G. O que é Bioética. Brasília: Brasiliense, 2002.
Bibliografia Complementar:
FONTINELE JUNIOR, K. Ética e bioética em enfermagem. 3 ed.Goiânia: AB, 2007.
110p.
FORTES, P.A.de C.; ZOBOLI, E.L.C.P. Bioética e saúde pública. 2 ed.São Paulo:
Loyola, 2003. 167p.
FRANÇA, O. Comentários ao Código de Ética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
GELAIN, I. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem: Deontologia e
enfermagem. São Paulo: E.P.U., 2010.
PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de
bioética. 10 ed.. São Paulo: Centro Universitário São Camilo, 2012.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

MICROBIOLOGIA

40 h

P

2
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Ementa:
Conceituação, ecologia e formas microbianas. Estrutura celular dos microrganismos.
Morfologia das bactérias e fungos. Ciclo de evolução e desenvolvimento dos
microrganismos. Virologia básica. Assepsia, desinfecção e esterilização. Antibióticos,
quimioterápicos, desenvolvimento de resistência microbiana. Infecção bacteriana, viral e
fúngica.
Objetivos:
Reconhecer a morfologia, estruturas, nutrição, metabolismo e mecanismos de
propagação das bactérias;
Analisar a interação desses microrganismos com o hospedeiro humano sadio: conceito
de flora normal;
Explicar os mecanismos de virulência das bactérias que permitam o estabelecimento de
doenças no hospedeiro humano;
Detectar as vias de disseminação das bactérias patogênicas bem como os métodos de
controle das mesmas.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Microbiologia ajuda a capacitar o aluno a identificar os fatores que
promovem a contaminação por microrganismos patogênicos, afim de preparar o futuro
enfermeiro (a) para desenvolver ações preventivas e corretivas, individuais e coletivas,
visando a promoção da saúde em âmbito local, regional e nacional e proporcionar ao
acadêmico de enfermagem bases teóricas para compreensão do processo imunológico
como ponto de controle, tratamento e prevenção das enfermidades em nível individual e
populacional.
Bibliografia Básica:
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed, 2016.
663 p.
PELCZAR JUNIOR, Michael Joseph. Microbiologia: conceitos e aplicações, volume
2. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2008. 517 p.
TORTORA, Gerard J. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 935 p.
Bibliografia Complementar:
ABBAS, Abul K. et al. Imunologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter,
2011.
MADIGAN, Michel T.; MARTINKO, John M.; PARKER, Jack; BROCK, Thomas D.
Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1128 p
SANTOS, N.S.O.; ROMANOS, M.T.V.; WIGG, M.D. Introdução à Virologia Humana.
2.Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
STROHL, W.A.; ROUSE, H.; FISHER, B.D. Microbiologia Ilustrada. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
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WINN JUNIOR, Washington C. Koneman, diagnóstico microbiológico: texto e atlas
colorido. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1565 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

EPIDEMIOLOGIA

40 h

P

2

Ementa:
Processo saúde e doença. Principais marcos teóricos da epidemiologia. Estudo dos
métodos de distribuição epidemiológicos, instrumental básico para estudos dos agravos
à saúde das populações humanas, análise da distribuição, da frequência e dos fatores
determinantes dos problemas de saúde, danos e eventos associados à saúde coletiva.
Introdução a Vigilância epidemiológica.
Objetivos:
Analisar o processo saúde /doença por meio de instrumentos básicos da epidemiologia.
Identificar programas de controle epidemiológico nos serviços de saúde da região e em
atividades na comunidade, reconhecendo as doenças de notificação compulsória.
Avaliar as condições de Saúde nas Comunidades através de indicadores.
Identificar a importância da Epidemiologia no ensino, pesquisa e nas ações de saúde.
Reconhecer o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
Analisar os passos fundamentais de um levantamento epidemiológico, dando ênfase
para a formação de um senso crítico e a integração de conhecimentos.
Habilidades e Competências:
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os
perfis epidemiológicos das populações;
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de epidemiologia contribui na formação do futuro enfermeiro(a) para que
possa desenvolver ações de Promoção da Saúde e Prevenção de doenças, através da
mensuração e análise epidemiológica, bem como estimulando-o a pesquisa quantitativa.
Visa ainda capacitar o profissional para utilizar os fundamentos teóricos, metodológicos
e técnicos do conhecimento epidemiológico nos vários cenários da prática de
enfermagem, em especial, aplicá-los nos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
Bibliografia Básica:
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ALMEIDA FILHO N, BARRETO ML. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. Cadernos de exercícios. Rio de Janeiro: Atheneu,
2011.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à Epidemiologia Rio de
Janeiro: Medsi, 2006.
BENSEÑOR, I.M.; LOTUFO, P.A. Epidemiologia: Abordagem Prática. Rio de Janeiro:
Savier, 2011.
FLETCHER, R.M.; FLETCHER, S. Epidemiologia clínica elementos essenciais. Porto
Alegre, Artes Médicas. 3 ed. 2006.
GORDIS L. Epidemiologia. Ed Revinter, Rio de Janeiro, 2010.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; GOULDBAUM, M.; SANTANA, E. W. P. Rouquayrol:
epidemiologia & Saúde. 8. Ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

BIOESTATÍSTICA APLICADA

40 h

P

2

Ementa:
Fundamentos da Bioestatística Estatística descritiva: variáveis e gráficos, distribuição de
freqüências; Parâmetros de medidas de tendência central e de dispersão; Testes de
hipóteses; Noções de probabilidade; Eventos vitais, Índices demográficos
Objetivos:
Desenvolver a organização e apresentação de dados estatísticos.
Reconhecer as noções de probabilidade, das técnicas de amostragem e estabelecer o
uso de números índices.
Analisar séries históricas e temporais.
Empregar as técnicas estatísticas na descrição de dados de saúde calculando e
aplicando adequadamente as diferentes medidas estatísticas em concordância com o
trabalho desenvolvido.
Utilizar o método estatístico em trabalhos de pesquisa em saúde.
Habilidades e Competências:
XI – 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;
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
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XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribuirá para que o futuro enfermeiro(a) utilize os fundamentos teóricos,
metodológicos e técnicos da bioestatística aliados aos conhecimentos da disciplina de
epidemiologia nos vários cenários da prática de enfermagem, em especial, aplicá-los nos
serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.
Bibliografia Básica:
BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P. A. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
SIQUEIRA, A. Estatística na área da saúde: conceitos, metodologia, aplicações e
prática computacional. Coopmed, 2011.
Bibliografia Complementar:
CALLEGARI-JACQUES SIDIA, M. Bioestatística - Princípios e Aplicações. Editora
ARTMED. 1ª edição. 2003
MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. Incluindo cadernos de exercícios. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2011.
PAGANO, Marcelo; GAUVREAU, Kimberlee. Princípios de bioestatística. 2. ed. São
Paulo: Cengage learning, 2013. 506 p
TRIOLA MARIO F. Introdução à estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 696 p.
VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 245
p

CH
Nome da Disciplina

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I

CH Total

80 h

Semanal
T

P

2

2

Ementa:
Sistematização da Assistência de Enfermagem. As bases teóricas que sustentam a
realização do exame físico geral, pele, cabelo e unhas, cabeça e pescoço, tórax cardiovascular e respiratório, sinais vitais. Semiotécnicas: inspeção, palpação, ausculta
e percussão. Procedimentos técnicos de conforto, higiene e movimentação. Práticas
baseadas em evidências. Biossegurança. Riscos ocupacionais inerentes a profissão.
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Prevenção de infecções hospitalares, assepsia das mãos.Materiais e equipamentos
médico-hospitalares.
Objetivos:
Reconhecer os instrumentos do processo de trabalho em enfermagem.
Interpretar os fundamentos filosóficos do cuidar/cuidado.
Identificar e empregar os fundamentos teórico-prático do exame físico.
Desenvolver a técnica do exame físico e sinais vitais.
Realizar entrevista formal e informal com pacientes.
Analisar fundamentos teóricos para a prática de cuidar: teorias de enfermagem,
processo de enfermagem e registros em enfermagem.
Adotar medidas para a prevenção e controle de infecção nos estabelecimentos de saúde
(biossegurança, manipulação de materiais estéreis) e de segurança e proteção ao ser
humano cuidado e ao cuidador.
Habilidades e Competências:
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina proporciona ao futuro enfermeiro (a) compreender a Sistematização da
Assistência de Enfermagem como a principal ferramenta teórica e prática para o cuidado
do usuário e apreender as bases teóricas e praticas que sustentam a realização do
processo de trabalho do enfermeiro com enfoque avaliação do individuo.
Bibliografia Básica:
BRAGA, C.G.; SILVA, J.V. Teorias de enfermagem. São Paulo: Iátria, 2011.
CARPENITO, L. Manual de Diagnóstico de Enfermagem. Editora ArtMed, 2011.
TANNURE, M.C.; PINHEIRO, A.M. SAE: sistematização da assistência de
enfermagem: guia prático. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014, 298p
Bibliografia Complementar:
BARROS, A. L.B.L. de. Anamnese e exame físico: Avaliação diagnóstica de
enfermagem no adulto. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 440p.
HARDMAN, T. Heather (Org.). Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018. 462 p
PORTO, C.C. Exame Clínico: Porto & Porto. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica: Porto & Porto.
7 ed. Guanabara Koogan, 2014.
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POTTER, P.A.; PERRY, A.G. Fundamentos de enfermagem. 8 ed.. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1480p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

METODOLOGIA CIENTÍFICA

80 h

P

4

Ementa:
Introdução. A evolução da ciência. Pesquisa científica e os seus diversos tipos. Etapas
da pesquisa. A definição do problema de pesquisa. A definição de hipóteses e de
variáveis. A construção do referencial teórico. Os diferentes instrumentos de coleta de
dados, bem como sua aplicação, análise e interpretação dos dados. A apresentação do
relatório de pesquisa.
Objetivos:
Desenvolver debate teórico-metodológico sobre a natureza, método e processo de
construção do conhecimento;
Analisar textos científicos de natureza humana, social, ambiental, e organizacional por
meio de reflexões críticas demonstrando espírito investigativo e científico.
Elaborar trabalhos utilizando-se de instrumentos facilitadores e das normas de
padronização;
Detectar a pesquisa como um método imprescindível para a produção do conhecimento
sobre os processos sociais e como base fundamental do processo de formação
profissional.
Habilidades e Competências:
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Metodologia Científica é a ferramenta fundamental na iniciação científica
e no desenvolvimento de produções científicas pelos alunos que ingressam na
Faculdade e ao longo do curso são estimulados a desenvolver trabalhos científicos como
parte dos requisitos de avaliação. Porém, objetiva-se bem mais que levar o aluno a
elaborar projetos, a desenvolver trabalho de conclusão de curso ou um artigo científico
ela deve levar o futuro enfermeiro(a) a comunicar-se de forma correta, inteligível,
demonstrando um pensamento estruturado, plausível e convincente.
Bibliografia Básica:
DEMO P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3. Ed Atlas, São Paulo, 2012.
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MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 6. ed.
São Paulo: Atlas, 2011. 314 p.
VERGARA, S. Métodos de pesquisa em administração. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2012.
Bibliografia Complementar:
ANDERY, M.A. Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 8ª Ed. Rio
de Janeiro: Espaço e Tempo, 2012
FACHIN Odília. Fundamentos de metodologia. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006
MACIEL, M.I. A pesquisa-ação e Habermas: um novo paradigma. Belo Horizonte: UNA,
1999.
RUIZ, J.A. Metodologia científica. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed. São Paulo: Cortez, 2007.

Período: QUARTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR IV

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas a grupos com
necessidades especiais. Enfermagem e o cuidado ao portador de necessidades
especiais.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
II - Buscar estratégias e incorporar valores de defesa da vida e solidariedade social nas
ações para seu desenvolvimento e o reconhecimento da identidade do profissional do
enfermeiro junto às equipes de saúde, para a conquista de respeito e dignificação do
trabalho em geral, do seu próprio trabalho e o da equipe de enfermagem.
III - Elaborar projetos e realizar pesquisas, em parceria com a equipe de enfermagem e
saúde, com base em necessidades e prioridades individuais e coletivas e princípios
éticos.
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de
enfermagem, prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no
processo saúde-doença, reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo,
considerando, não só os modelos clínico e epidemiológico, bem como as
vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde humana.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
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A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

TECNOLOGIAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

40 h

P

2

Ementa:
Histórico do movimento de promoção da saúde. Conferências nacionais e internacionais
sobre promoção da saúde. Políticas de promoção da saúde no Brasil. Enfoques teóricometodológicos e tecnológicos da educação em saúde.
Objetivos:
Identificar os fatores condicionantes e determinantes do processo saúde-doença e sua
relação com a qualidade de vida e saúde da população;
Analisar crítica e reflexivamente a Política de Promoção da Saúde e as práticas de
educação em saúde em relação aos processos políticos e sociais na história que
culminaram em sua consolidação como se encontram atualmente.
Planejar intervenções junto ao indivíduo, família e coletividade, com vistas ao cuidado
integral;
Desenvolver ações de educação em saúde, ancoradas na promoção da saúde e que
produzam transformações da realidade, autonomia e libertação das pessoas.
Reconhecer as bases teóricas da atuação da enfermagem em família e comunidade,
aplicando ferramentas de diagnóstico de saúde de família e de comunidades.
Habilidades e Competências:
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
XI – 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;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXV – planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde,
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos
de vida, saúde, trabalho e adoecimento;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
O estudante deverá ser capaz de compreender o papel da enfermagem nas ações de
promoção e educação em saúde, integrando crítica e reflexivamente os conhecimentos
sobre as políticas sociais e de saúde e os determinantes e condicionantes do processo
saúde-doença, aplicando esses conhecimentos na prática profissional com base na
lógica dos preceitos da Reforma Sanitária Brasileira, do SUS e dos Direitos Humanos.
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Bibliografia Básica:
ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. 14. Ed. Campinas: Papirus. 2000
ANTUNES, C. Manual de técnicas de dinâmica de grupo 27. ed. Petrópolis. Vozes.
2012.
ARANHA, Maria L. A. Filosofia da educação. 3. Ed. São Paulo: Moderna. 2006.
Bibliografia Complementar:
BERBEL, N. A. N. Metodologia da problematização. Londrina, Editora UEL.1999.
DÍAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensino-aprendizagem. 32. ed. Petrópolis:
Vozes, 2012. 357 p.
MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de; MALAGUTTI, William (Org.). Educação
em saúde. São Paulo: Phorte, 2010. 308 p.
VERONESI, Camila Lucchese; SILVA JUNIOR, Aristides José da; MATTOS, Magda de
(Org.). Enfermagem na educação em saúde. Curitiba: Prismas, 2013. 255 p.
WALL, M.L. Tecnologias Educativas: subsídios para a Assistência de Enfermagem
a grupos. Goiânia: AB, 2001. v. 1. 104 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

VIGILÂNCIA EM SAÚDE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

40 h

P

2

Ementa:
Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária. Vigilância ambiental. Territorialização.
Dinâmica da população. Conceitos básicos de informação em saúde. Política nacional
de Informações em saúde. Processo de produção e disseminação de informação em
saúde. Principais bases de dados do sistema de informação em saúde. Qualidade das
informações em saúde. Ética e sigilo. Diagnóstico de Saúde da comunidade.
Objetivos:
Reconhecer as ações desenvolvidas pelas Vigilâncias: epidemiológica, sanitária e
ambiental;
Construir conceitos sobre prevenção às doenças e relacioná-los às ações de vigilância;
Analisar as formas de organização territorial das comunidades, a partir de seu núcleo
familiar e a organização do Sistema Único de Saúde;
Discutir o papel social do enfermeiro (a) enquanto trabalhador de saúde, atuando em
equipe multidisciplinar, tendo em vista a integralidade, universalidade, eqüidade,
resolubilidade e humanização do trabalho gerencial e assistencial em Vigilância em
Saúde;
Usar tecnologias de informação e comunicação para conhecer e desenvolver
competências em Vigilância à Saúde.
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Desenvolver ações, dentro do âmbito profissional, de prevenção de doenças, promoção,
proteção e reabilitação da saúde para o cidadão, grupos, família e comunidade, ao
reconhecer a integração entre os diferentes setores da Vigilância à Saúde.
Habilidades e Competências:
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os
perfis epidemiológicos das populações;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XI – 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;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
XXVIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente
desse processo;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Propiciar ao acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem o reconhecimento do
espaço de atuação do enfermeiro na Vigilância à Saúde, atuando de modo crítico e
criativo numa abordagem epidemiológica e comunitária. Reconhecer-se como agente
das práticas em saúde, considerando que elas expressam as articulações entre múltiplos
saberes e poderes, integrando conhecimentos das vigilâncias epidemiológica, sanitária
e ambiental;
Bibliografia Básica:
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. A experiência brasileira em sistemas de
informação em saúde, Volume 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 148 p.
MEDRONHO, R.A. Epidemiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011.
PEREIRA, M.G. Epidemiologia. Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Vigilância em Saúde - Parte 1.
Brasília: CONASS, 2011. 320 p. (Coleção Para Entender a Gestão do SUS 2011, 5,I).
BRASIL. Ministério da saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2012. (série E. Legislação e saúde).
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretrizes Nacionais da Vigilância em
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108 p. (Série F. Comunicação e Educação
em Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 13).
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BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da
Saúde, 2009. 816 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).
IBANEZ, Nelson (Org.). Vigilância sanitária: teoria e prática: da gestão ao risco
sanitário. São Carlos, SP: RiMa, 2006. 214 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

PATOLOGIA

40 h

P

2

Ementa:
Conhecimento dos Mecanismos Básicos das Doenças; Estudo Morfológico macro e
microscópico dos Processos Patológicos Gerais (PPG); Noções de Imunopatologia,
Patologia Genética, Patologia Nutricional e Patologia Ambiental. Caracterização das
lesões celulares causadas por diferentes agentes etiológicos e relativos às patologias
mais relevantes na população na perspectiva da Atenção Primária à Saúde. Estudo da
resposta local e sistema a lesão pelo processo de inflamação e regeneração tecidual.
Aspectos patológicos e epidemiológicos dos distúrbios da circulação.
Objetivos:
Empregar conceitos de Patologia, Citologia e Citopatologia, e Processos Patológicos
Gerais (PPG);
Explicar os Métodos de Estudo em Patologia e Citopatologia, as divisões, o histórico, as
causas (etiologia) e os mecanismos de produção (patogenia) dos PPG, inclusive das
alterações citopatológicas;
Reconhecer e descrever os aspectos morfológicos macroscópicos e microscópicos dos
PPG, inclusive das alterações citopatológicas, relacionando-os com as aulas teóricas e
a literatura pertinente;
Demonstrar a caracterização das lesões celulares causadas por diferentes agentes
etiológicos e relativos às patologias mais relevantes na população na perspectiva da
Atenção Primária à Saúde.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XVI – atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
XXVI – desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina promove o desenvolvimento dos acadêmicos, levando-os a compreender os
conceitos básicos dos processos patológicos do organismo humano, habilitando-os a
saber as etiologias das doenças, seus mecanismos formadores e as alterações
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anatômicas e funcionais que esses processos desencadeiam. Estimula o acadêmico
para o desenvolvimento do raciocínio aplicado a ações de prevenção, promoção e
recuperação da saúde tendo como base a visão do processo patológico que determina
as doenças e suas manifestações.
Bibliografia Básica:
BOGLIOLO, L.; BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo Patologia geral. 4 ed.Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009. 364p.
FRANCO, M.; MONTENEGRO, M.R.; BRITO, T.; BACCHI, C.E.; ALMEIDA, P.C.
Patologia: Processos Gerais. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
RUBIN, E.; GORSTEIN, F.; RUBIN, R.; SCHWARTING, D.; STRAYER, D. Patologia.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar:
BOGLIOLO, L. Bogliolo, Patologia. 8 ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
COURA JR. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Vol. 1 Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013
FARIA, José Lopes de. Patologia geral: fundamentos das doenças, com aplicações
clínicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 298 p.
ROBBINS, Stanley L. Robbins & Cotran: patologia, bases patológicas das doenças.
8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.
VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia, volume 1. 4.
ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 1351 p.

CH
Nome da Disciplina

FARMACOLOGIA

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Introdução à farmacologia. Aspectos básicos da farmacocinética e da farmacodinâmica.
Fatores interferentes da ação das drogas, farmacogenéticas, farmacologia clínica e
ensaios biológicos, doses de ataque e de manutenção, processo de absorção,
distribuição e eliminação. Psicofarmacologia, psicofármacos, relação entre estrutura
química e atividade farmacológica. Substâncias endógenas e correlação com principais
grupos de medicamentos. Classificação dos fármacos: anti-histamínicos, analgésicos,
colinérgicos e adrenérgicos, eritropoetina, antitérmicos, fármacos cardiovasculares,
anestésicos, depressores do SNC, e medicações que afetam o aparelho renal.
Objetivos:
Analisar os princípios básicos da farmacologia que regem a terapêutica com
medicamentos.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

Reconhecer noções de farmacoterapêutica onde é incluída a importância dos
medicamentos, como atuam, doses e os cuidados na administração.
Explicar os mecanismos envolvidos na interação droga - organismo, as ações
farmacológicas, bem como os possíveis efeitos indesejáveis das drogas.
Identificar o mecanismo de ação, as ações fisiológicas e a implicação em processos
patológicos de diferentes substâncias produzidas endogenamente.
Examinar as bases farmacológicas dos principais fármacos utilizados, sobre os quais
podem ser construídas abordagens terapêuticas racionais.
Habilidades e Competências:
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional
em saúde.
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Possibilitar ao acadêmico de Enfermagem conhecimentos básicos de farmacologia que
permitam a adequação da prescrição dos cuidados de enfermagem aos diferentes
esquemas terapêuticos, contribuindo em equipes multidisciplinares para atenção global
a saúde.
Bibliografia Básica:
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
GOODMAN, L. S. As bases farmacológicas da terapêutica. 12 Ed. São Paulo:
McGraw-Hill, 2012.
RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; FLOWER, R.J. Rang & Dale: farmacologia.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
Bibliografia Complementar:
BRUNTON, L.; PARKER, K.; BLUMENTHAL, D.; BUXTON, L.; BRUNTON, L. Goodman
& Gilman: Manual de Farmacologia e Terapêutica. McGraw-Hill. São Paulo, 2010.
GRAHAME-SMITH, D.G.; ARONSON, J.K. Tratado de Farmacologia Clínica e
farmacoterapia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
KATZUNG, B.G. Farmacologia Básica e Clínica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
SCHELLACK, G. Farmacologia: uma Abordagem Didática. São Paulo: Fundamento,
2005.
SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

RELAÇÕES ÉTNICAS E RACIAIS: DIÁLOGOS COM A
40
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA

P

2

Ementa:
A construção histórica da idéia de raça. Identidade africana. Desigualdades raciais e
realização socioeconômica: uma análise das mudanças recentes. Cultura afro-brasileira
e africana. Cultura indígena.
Objetivos:
Analisar as relações étnicas e raciais a partir de um histórico de como os
afrodescendentes foram e são tratados em nosso meio, seja pelo viés da discriminação,
seja pela ausência de políticas públicas que correspondam às sua reais necessidades.
Desenvolver atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade
étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da
consolidação da democracia brasileira.
Habilidades e Competências:
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as
formas de organização social, suas transformações e expressões;
VI – 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;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina serve como base do conhecimento do discente enquanto lhe fornece
elementos críticos para a avaliação dos elementos étnicos e raciais do povo brasileiro.
Auxiliando-o na crítica em seu ambiente de trabalho e na sociedade em que vive.
Bibliografia Básica:
BOTH, Sérgio José. Da aldeia à cidade: estudantes indígenas em escolas urbanas.
Cuiabá: Ed. UFMT, 2009.
FREIRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o
regime da economia patriarcal. 51. ed. São Paulo: Global, 2006. 727 p. (Introdução à
história da sociedade patriarcal no Brasil; 1).
FREIRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadência do patriarcado rural e
desenvolvimento do urbano. 15. ed. São Paulo: Global, 2004. 651/974 p. (Introdução
à história da sociedade patriarcal no Brasil; 2)
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, M. R. C. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
BRASIL.Lei 10.639 de 09 de janeiro de 2003que altera a Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e
cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília, 2003.
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DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais: uma introdução à história
da África Atlântica. Rio de Janeiro: Elsevir, 2004.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão
racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
THORNTON, J.A África e os africanos na formação do Mundo Atlântico:1400-1800.
Rio de Janeiro: Campus, 2004.

CH
Nome da Disciplina

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II

CH Total

80 h

Semanal
T

P

2

2

Ementa:
Metodologia da assistência em enfermagem. Gestão do cuidado e da equipe de
enfermagem. Bases teóricas que sustentam a realização do exame físico neurológico,
abdominal, mamas, genitália e trato reprodutivo feminino, genitália masculina, reto e
ânus, sistema musculoesquelético e cuidados após o exame. Planejamento de cuidados
destinados as necessidades de cada paciente, família e/ou comunidade: manutenção do
equilíbrio hidroeletrolítico, nutrição, integridade cutânea e mucosa, eliminação urinária e
intestinal, clientes com necessidades especiais e cuidados pós morte.
Objetivos:
Planejar e executar a assistência de enfermagem.
Relacionar os aspectos éticos, morais, políticos e socioculturais aos cuidados de
enfermagem.
Realizar procedimentos terapêuticos de baixa e alta complexidade.
Identificar e planejar estratégias úteis na tomada de decisões no processo de cuidar.
Identificar as necessidades humanas básicas afetadas do paciente e saber atende-las
por meio de procedimentos de enfermagem específicos para os mesmos.
Explicar as etapas do processo de enfermagem e desenvolve-las em sua prática clínica.
Desenvolver habilidades para o exame físico utilizando os métodos de inspeção,
palpação, percussão e ausculta.
Analisar o processo de desenvolvimento dos diagnósticos de enfermagem.
Desenvolver habilidades psicomotoras básicas para a assistência de enfermagem, de
forma gradativa e sistematizada.
Habilidades e Competências:
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
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XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina proporciona ao futuro enfermeiro (a) a capacidade para desenvolver
competência para realização dos procedimentos técnicos de enfermagem considerando
a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como a principal ferramenta
teórica e prática para o cuidado do usuário e apreender as bases teóricas e praticas que
sustentam o processo de enfermagem.
Bibliografia Básica:
BARROS, A.L.B.L. de. Anamnese e exame físico: Avaliação diagnóstica de
enfermagem no adulto. 2 ed.. Porto Alegre: Artmed, 2010. 440p.
CARPENITO, Lynda Juall; THORELL, Ana. Manual de diagnósticos de enfermagem.
Porto Alegre: Artmed, 2011
TANNURE, M.C; PINHEIRO, A. M. SAE: sistematização da assistência de
enfermagem: guia prático. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia Complementar:
HARDMAN, T. Heather (Org.). Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições e
classificação 2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018. 462 p.
PORTO, C.C. Exame Clínico: Porto & Porto. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica: Porto & Porto.
7 ed. Guanabara Koogan, 2014.
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 8 ed.. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1480p.
PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de Clínica Médica. 3. Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ESTAÇÃO DE APRENDIZAGEM INTRODUTÓRIA

20h

T

P
2
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Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de instituições direcionadas para indivíduos com
necessidades especiais. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada
de enfermagem, privativa do enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de
complexidade, em espaços específicos programados ou não, de forma individual ou
familiar, realizada por profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela
utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença,
prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção,
a prevenção, a proteção da saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da
família e da comunidade. Tem como fundamentos os princípios de universalidade,
equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
II - Buscar estratégias e incorporar valores de defesa da vida e solidariedade social nas
ações para seu desenvolvimento e o reconhecimento da identidade do profissional do
enfermeiro junto às equipes de saúde, para a conquista de respeito e dignificação do
trabalho em geral, do seu próprio trabalho e o da equipe de enfermagem.
III - Elaborar projetos e realizar pesquisas, em parceria com a equipe de enfermagem e
saúde, com base em necessidades e prioridades individuais e coletivas e princípios
éticos.
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de
enfermagem, prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no
processo saúde-doença, reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo,
considerando, não só os modelos clínico e epidemiológico, bem como as
vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde humana.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

Período: QUINTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR V

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas aos acadêmicos de
enfermagem como parte do incentivo ao estudo e pesquisa.
Objetivos:
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A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas
de ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos
participantes a aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em
favor da educação em saúde.
II - Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com os sujeitos participantes,
numa perspectiva plural e de respeito às diversidades, considerando o contexto
histórico, político, jurídico e ético, com base no respeito à autonomia, saberes e
experiências dos sujeitos.
V - Reconhecer a dimensão educativa como inerente ao processo de trabalho da/o
enfermeira/o na Rede de Atenção à Saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado
em saúde e da valoração do trabalho educativo na formação de novos profissionais de
enfermagem.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO ADULTO I

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Compreender a situação da saúde do adulto e organizar estratégias do processo de
cuidar da família e adulto. Política e Programas de Atenção à Saúde do Adulto. Agravos
e riscos relacionados ao indivíduo adulto. Patologias crônico-degenerativas mais
frequentes no Adulto. Desenvolvimento de ações na Promoção da Saúde, Prevenção
de Doenças, Recuperação e Reabilitação do indivíduo adulto. Assistência de
enfermagem ao adulto em hospitais, ambulatórios e domicilio. Aplicação da
Sistematização da Assistência de Enfermagem junto ao adulto atendido nos serviços
de saúde.
Objetivos:
Planejar e executar e avaliar o plano de assistência de enfermagem;
Desenvolver intervenções preventivas nas complicações e iatrogenias que possam
ocasionar
situações
de
emergência;
Reconhecer as patologias clínicas, o tratamento clínico existente, intervenções de
enfermagem e cuidados de enfermagem às patologias discutidas neste plano.
Planejar e executar cuidados de enfermagem com qualidade, segurança e
humanizado,
pautado
no
saber
adquirido;
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Analisar as principais patologias de diversas clínicas, seus sinais e sintomas;
Avaliar os sinais de agravamento;
Distinguir efeitos terapêuticos e adversos de medicações utilizadas em cada patologia;
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Processo de Cuidar na Saúde do Adulto I busca propiciar o
desenvolvimento de habilidades e competências para o processo de cuidar do adulto
com doenças crônico-degenerativas prevalentes nos cenários de prática, utilizando o
processo de enfermagem, com vistas à cura e prevenção da doença e a promoção da
saúde.
Bibliografia Básica:
BRUNNER, L. S.; SUDDART, D.S.; SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner &
Suddart: tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vol. 1. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
JARVIS, C. Guia de Exame Físico para enfermagem. 7º ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016.
POTTER, Patricia Ann. Fundamentos de enfermagem: fatos essenciais - manual
clínico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 1391 p.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2014. (Cadernos de atenção básica nº 35)
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BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2008
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. Rio de Janeiro: Atheneu, 4 ed. Vol. 1. 2016.
NETINA, S. Prática de Enfermagem. 10. ed.; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2016
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Linhas de cuidado: hipertensão
arterial e diabetes. Brasília, 2010. 232 p.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DA MULHER

80 h

T

P

3

1

Ementa:
Indicadores de morbi-mortalidade da mulher; os principais problemas ginecológicos. A
assistência de enfermagem na saúde sexual e reprodutiva, planejamento familiar,
climatério e prevenção de doenças ginecológicas. Controle do câncer de mama e colo
de útero. Coleta e interpretação de exames na saúde da mulher. Gestação e as
alterações do organismo materno, assistência pré-natal de baixo risco na Atenção
Primária à Saúde.Aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem junto a
mulher atendida nos serviços de atenção primária à saúde.
Objetivos:
Identificar as políticas e programas de saúde específicos relativos à saúde da mulher;
Discutir os vários papéis da mulher na sociedade, as questões de gênero e suas
repercussões sobre a vida;
Discutir os determinantes de morbimortalidade materna e perinatal;
Desenvolver ações educativas à mulher e à comunidade, visando à promoção da
saúde e prevenção à saúde;
Sistematizar a assistência de enfermagem a mulher no contexto da atenção básica;
Identificar os distúrbios e complicações mais frequentes na clínica ginecológica;
Assistir à mulher na prevenção e tratamento das afecções ginecológicas mais
frequentes e no período do climatério;
Identificar modificações fisiológicas, culturais e sociais vivenciadas pela mulher no
climatério.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
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XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para que o acadêmico possa desenvolver competências e
habilidades para prestar assistência integral à mulher considerando o contexto
sociocultural, as questões de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos e suas
necessidades em saúde, com enfoque na promoção da saúde.
Bibliografia Básica:
BARROS, Sonia Maria Oliveira de (Org.). Enfermagem obstétrica e ginecológica:
guia para a prática assistencial. São Paulo: Roca, 2015. 464 p.
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella. Enfermagem e saúde da mulher. Barueri:
Manole, 2013. 391 p
RICCI, S.S. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 3. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Assistência em planejamento familiar: manual técnico. 4. ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2002.
BRASIL. INCA, MS. Diretrizes Brasileiras para rastreamento de câncer de colo do
útero. Rio de Janeiro, INCA: 2016.
BRASIL. Manual de Atenção à Mulher no Climatério. Vol. 9. Brasília: Ministério da
Saúde, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Atenção ao Pré-natal de Baixo Risco. Brasília, DF, 2012. (Cadernos
de Atenção Básica, n° 32)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Saúde Sexual e saúde reprodutiva. Brasília, DF, 2013. 300p.
(Caderno de Atenção Básica nº 26).
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CH
Nome da Disciplina

ADMINISTRAÇÃO
IMUNOBIOLÓGICOS

CH Total

DE

MEDICAMENTOS

E

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Princípios da administração de medicamentos e imunobiológicos. Vias de
administração de medicamentos. Cuidados no preparo e administração de
medicamentos e imunobiológicos. Protocolos da Atenção Básica. Programa Nacional
de imunizações.
Objetivos:
Compreender as vias de introdução dos fármacos, sua absorção, distribuição
biotransformação e eliminação do organismo.
Explicar o mecanismo de ação dos fármacos e imunobiológicos e possíveis interações
com outros fármacos ou alimentos.
Analisar os efeitos terapêuticos, colaterais e tóxicos dos fármacos e imunobiólogicos
e suas indicações e contraindicações para as devidas intervenções.
Reconhecer o Programa Nacional de imunizações e suas implicações com a saúde da
população.
Desenvolver o processo de cuidar ao individuo com enfoque na administração de
medicamentos e imunobiológicos.
Habilidades e Competências:
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
XIII – assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho
multiprofissional em saúde.
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde.
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Proporcionar o desenvolvimento e a integração de conhecimentos, habilidades e
atitudes do estudante no que diz respeito à administração de medicamentos e
imunobiológicos.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para
Vacinação / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento
de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.
FIGUEIREDO, N. M. A. de. Administração de medicamentos: revisando uma
prática de enfermagem. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2006.
SILVA, M. T.; SILVA, S. R. Cálculo e Administração de Medicamentos na
Enfermagem. 4ª Ed. São Paulo: Martinari, 2014.
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Bibliografia Complementar:
AME: dicionário de administração de medicamentos na enfermagem. São Paulo:
Med in/EPUB, 2017. 712 p.
GIOVANI, A. M. M. Enfermagem: cálculo e administração de medicamentos. 14.
Ed. São Paulo, SP: Scrinium; 2012.
GOLDENZWAIG, N. R. S. C. Administração de medicamentos na enfermagem. 6ª
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GUARESCHI, A. P. D. F.; CARVALHO, L. V. B. de; SALATI, M. I.. Medicamentos em
Enfermagem: Farmacologia e Administração. Guanabara Koogan, 2017.
MOTTA, A.L.C; SANTOS, N.C.M. Manuseio e administração de medicamentos. 3ª
ed. São Paulo: Iátria, 2009.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

40 h

P

2

Ementa:
Saúde e Comunidade. Distrito sanitário e o processo de territorialização em saúde.
Educação em saúde, promoção de saúde, comunicação. Sistema de informação em
saúde. Abordagem sistêmica à família. Educação popular em saúde. Conferência
Mundial de Promoção da Saúde. Contextualização de política pública, do sistema único
de saúde e da saúde da família. Vigilância à saúde com abordagem epidemiológica,
sanitária e ambiental. Conhecimento da assistência de enfermagem individual e
coletiva nos serviços de atenção primária de saúde, dentro da concepção do SUS.
Objetivos:
Reconhecer o SUS como um processo dinâmico, resultante da tensão entre
posicionamentos políticos, valores éticos e conhecimento técnico-científico, pautados
sobre diferentes concepções de saúde e cidadania;
Analisar o contexto da APS para a atuação do enfermeiro;
Identificar as condições de desigualdade social que determinam a distribuição
desigual das doenças na mesma região.
Reconhecer o processo saúde /doença, através de instrumentos básicos da
epidemiologia.
Avaliar as condições de Saúde nas Comunidades através dos indicadores.
Utilizar a abordagem clínica centrada na pessoa integral, complexa, interdisciplinar,
longitudinal e resolutiva, utilizando as evidências científicas como ferramenta e suporte,
porém, singularizando o processo;
Estabelecer o primeiro contato com os pacientes, lidando com problemas nãoselecionados e indiferenciados,
Analisar os desafios no cotidiano da prática clínica da APS;
Habilidades e Competências:
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I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
V – compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo
os perfis epidemiológicos das populações;
VI – 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;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XVII – identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus
condicionantes e determinantes;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e
planejamento em saúde.
Parágrafo Único: atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema
Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e
humanização do atendimento.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para formação do enfermeiro(a) propiciando o conhecimento
sobre a atuação do enfermeiro no âmbito da Estratégia Saúde da Família a partir das
concepções da Política Nacional da Atenção Básica.
Bibliografia Básica:
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a Cuidar em Saúde
Pública. 2. ed. São Paulo: Yendis, 2012. 427 p. (Práticas de enfermagem).
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana
da Saúde, 2011. 549 p.: Il
STARFIELD, B. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde,
serviços e tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p.
Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Redes de produção de saúde. Brasília:
Ministério da Saúde, 2009.
CANESQUI, A. M. Ciências Sociais e Saúde. São Paulo: Hucitec,1997.
CUBAS, Márcia Regina; NOBRÉGA, M.M;L. Atenção Primária em Saúde:
diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsivier,
2015.
FINKELMAN, J. (org). Caminhos da saúde pública no Brasil. Editora FIOCRUZ,
2002.
KARSCH, Ursula S.; JACOBI, Pedro Roberto; COHN, Amélia; NUNES, Edison. A
saúde como direito e como serviço. São Paulo: Cortez, 2015. 192 p.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

IMUNOLOGIA

40 h

P

2

Ementa:
Caracterização e fisiologia dos componentes do sistema imunológico. Estudo dos
mecanismos fisiológicos envolvidos na resposta imunológica do organismo como
resposta a antígenos. Mecanismos efetores da resposta imunológica e sua relação com
o controle epidemiológico das doenças.
Objetivos:
Compreender, ao nível molecular, os mecanismos inerentes ao funcionamento do
sistema imune;
Inferir sobre os mecanismos imunopatológicos;
Discutir com colegas (estudantes ou de profissão) sobre o funcionamento do sistema
imune;
Entender artigos científicos de Imunologia.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina de Imunologia, ajuda a capacitar o aluno a identificar os fatores envolvidos
na resposta imunológica, afim de preparar o futuro enfermeiro (a) para desenvolver
ações preventivas e corretivas, individuais e coletivas, visando a promoção da saúde
em âmbito local, regional e nacional e proporcionar ao acadêmico de enfermagem
bases teóricas para compreensão do processo imunológico como ponto de controle,
tratamento e prevenção das enfermidades em nível individual e populacional.
Bibliografia Básica:
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. Porto Alegre: Artmed,
2016. 663 p.
TORTORA, Gerard J. Microbiologia. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 935 p.
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H.; PILLAI, Shiv. Imunologia celular e
molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 545 p. ISBN 9788535247442.
Bibliografia Complementar:
COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 380 p. ISBN 9788527716635.
MADIGAN, Michel T.; MARTINKO, John M.; PARKER, Jack; BROCK, Thomas D.
Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1128 p.
ROITT; DELVES, Fundamentos de Imunologia 11ª, Guanabara Koogan.
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SANTOS, N.S.O.; ROMANOS, M.T.V.; WIGG, M.D. Introdução à Virologia Humana.
2.Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
STROHL, W.A.; ROUSE, H.; FISHER, B.D. Microbiologia Ilustrada. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

CH Semanal
Nome da Disciplina
ESTAÇÃO DE APRENDIZAGEM
PRIMÁRIA À SAÚDE

CH Total
NA

ATENÇÃO

40h

T

P
2

Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de serviços de atenção primária à saúde. Prática
clínica que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem, privativa do
enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços
específicos programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por
profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do
método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar
medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da
saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem
como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas
de ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos
participantes a aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em
favor da educação em saúde.
II - Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com os sujeitos participantes,
numa perspectiva plural e de respeito às diversidades, considerando o contexto
histórico, político, jurídico e ético, com base no respeito à autonomia, saberes e
experiências dos sujeitos.
V - Reconhecer a dimensão educativa como inerente ao processo de trabalho da/o
enfermeira/o na Rede de Atenção à Saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado
em saúde e da valoração do trabalho educativo na formação de novos profissionais de
enfermagem.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
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Período: SEXTO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR VI

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas a gestantes
acompanhadas na Atenção Primária e Centro de Especialidades.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de
enfermagem, prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no
processo saúde-doença, reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo,
considerando, não só os modelos clínico e epidemiológico, bem como as
vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde humana.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado
humano, sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
III - Reconhecer a saúde como direito social, atuando de forma a promover condições
dignas de vida e garantir a integralidade do cuidado de enfermagem, entendido como
conjunto de ações articuladas e contínuas dos serviços.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

EMBRIOLOGIA E GENÉTICA

40 h

P

2

Ementa:
Gametogênese. Espermatogênese. Ovogênese. Período pré-embrionário: fecundação,
segmentação, formação das membranas extra-embrionárias, gastrulação. Período
embrionário: 4ª a 8ª semanas do desenvolvimento. Período fetal. Anexos embrionários:
placenta, âmnio, saco vitelino e alantóide. Estudo dos fatores genéticos e ambientais
que possuem influencia no ambiente uterino, repercutindo no desenvolvimento e
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crescimento embrionário e fetal. Bases teóricas em genética na caracterização da
herança cromossômica, imunogenética, grupos sanguíneos dos humanos. Estudos das
anomalias cromossômicas e suas repercussões para a saúde e sistema de saúde
brasileiro.
Objetivos:
Analisar informações e conceitos básicos da hereditariedade humana;
Examinar a importância da hereditariedade humana na etiologia das doenças e
anomalias; Explicar as repercussões das alterações cromossômicas na saúde.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Proporcionar ao acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem subsídios para
o entendimento dos processos genéticos envolvidos no funcionamento normal do
organismo, nas doenças hereditárias, permitindo a percepção da repercussão dessas
doenças no sistema de saúde brasileiro, propiciando o desenvolvimento de estratégias
de ações de prevenção da saúde.
Bibliografia Básica:
BROWN,T.A. Genética. Um enfoque molecular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,2009.
NUSSBAUM, R.L.; WILLARD, H.F. Genética Médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
SADLER TW. Langman, embriologia médica. 12. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013.
Bibliografia Complementar:
BRANCO, Samuel Murgel. Evolução das espécies: o pensamento científico,
religioso e filosófico. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004. 94 p.
GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016. 756 p.
MOORE KL, PERSAUD TVN. Embriologia básica. 8. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2012.
RIDLEY, M. Evolução. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
WESTMAN, J.A. Genética Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

PSICOLOGIA APLICADA

40 h

P

2

Ementa:
Introdução à psicologia. As diversas teorias sobre a constituição psíquica do homem.
Teorias de desenvolvimento emocional e intelectual. Personalidade. Aprendizagem. O
corpo e suas implicações político-psico-sociais. Relacionamento interpessoal. Fatores
psicológicos relacionados ao adoecimento. Psicossomática – conceitos e
aplicabilidades clínicas.
Objetivos:
Reconhecer a Psicologia com ciência e suas aplicações a prática da Enfermagem;
Reconhecer as etapas e características das fases do desenvolvimento humano e sua
aplicabilidade na atuação do enfermeiro;
Analisar a importância da atuação da enfermagem na promoção de saúde;
Identificar e discutir a importância das relações entre enfermeiro-paciente-família e
enfermeiro-outros profissionais;
Discutir a necessidade de cuidar do cuidador;
Refletir o papel e as emoções do enfermeiro frente a dor e a morte.
Discutir os aspectos psicológicos do contato do enfermeiro com o corpo do paciente.
Aprimorar a capacidade de trabalho em equipe, com vistas ao trabalho interdisciplinar.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIII – intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde,
com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva
da integralidade da assistência;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão
e como enfermeiro;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Psicologia Aplicada é um instrumento necessário para a possibilitar ao
graduando o reconhecimento da contribuição da Psicologia à Enfermagem, bem como
desenvolver habilidades de trabalhar em equipe e apropriar-se de ferramentas para
estabelecer relações adequadas entre profissional-paciente-família.
Bibliografia Básica:
FARAH, O.G.D. Psicologia aplicada à Enfermagem. São Paulo: Manole, 2008.
LANGE, Elaine Soares Neves (Org.). Contribuições à psicologia hospitalar:
desafios e paradigmas. São Paulo: vetor, 2008. 406 p
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MELLO FILHO, L. Psicossomática hoje. 2 Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010.
Bibliografia Complementar:
DAVIDOFF, L.L.; LÔMACO, J.F.B.; PEREZ, L. Introdução à psicologia. 3. ed. São
Paulo: Pearson Makron Books, 2001.
KANTOWITZ, Barry H. Psicologia experimental: psicologia para compreender a
pesquisa em psicologia. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 595 p.
LANE, S.T.M. Psicologia Social: o homem em movimento. 14. Ed. São Paulo:
Brasiliense, 2012
PASQUALI, Luiz. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. 4.
Ed. Petrópolis: Vozes, 2011
PIAGET, J. Seis estudos de Psicologia. 25. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2012.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO ADULTO II

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Assistência de enfermagem aplicada à pessoa adulta e acompanhante no período
perioperatório. Procedimentos especializados de enfermagem cirúrgica. Inter-relação
da assistência de enfermagem perioperatória. Período pré-operatório. Período transoperatório e Pós-operatório. Analisar o papel do enfermeiro na assistência ao adulto e
idosos no centro cirúrgico e recuperação anestésica. Prevenção e controle de infecções
hospitalares, segurança do paciente. Planejar e executar a sistematização da
assistência de enfermagem em centro cirúrgico e CME.
Objetivos:
Identificar os conceitos e procedimentos de enfermagem na assistência ao paciente
cirúrgico;
Reconhecer a importância de evitar contaminação cruzada e a exposição a riscos
desnecessários durante a realização dos procedimentos cirúrgicos;
Elaborar plano de cuidados e desenvolver a assistência de enfermagem no período
Peri operatório;
Analisar a classificação das cirurgias para a implementação da assistência de
enfermagem Peri operatória;
Desenvolver a assistência pré, trans e pós-operatória aos clientes submetidos a
cirurgias;
Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem no período peri operatório
(SAEP) abordando os aspectos fisiopatológicos, psicossociais, preventivos, curativos;
Conhecer e atuar no ambiente e o fluxograma da Central de Materiais e Esterilização;
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
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IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Processo de Cuidar na Saúde do Adulto II serve como base para que o
enfermeiro(a) possa desenvolver habilidades e competências para a assistência de
enfermagem a usuários adultos e idosos na fase perioperatória (pré, trans e pósoperatória) e acompanhantes, desenvolvendo ações de promoção, recuperação e
reabilitação de saúde e prevenção de agravos.
Bibliografia Básica:
BRUNNER, L. S.; SUDDART, D.S.; SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner &
Suddart: tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Vol. 2. 13. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017
CIANCIARULLO, T. I.; GUALDA; Dulce. Sistema de Assistência de enfermagem
(SAE). 5. ed. São Paulo: Ícone, 2012.
NETINA, S. Prática de Enfermagem. 10. ed.; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2016.
Bibliografia Complementar:
ALEXANDER, Edythe Louise. Alexander, Cuidados de Enfermagem ao Paciente
Crítico. 10. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
BARROS, Alba Lúcia Bottura Leite. Anamnese & exame físico: Avaliação
diagnóstica de enfermagem no adulto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 440 p.
CARVALHO, R.; BIANCHI, E. Enfermagem em Centro cirúrgico e recuperação. 2.
Ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
HARDMAN, T. Heather (Org.). Diagnóstico de enfermagem da NANDA: definições
e classificação 2018-2020. Porto Alegre: Artmed, 2018. 462 p
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MOURA, M. L. P. de A. Enfermagem Em Centro de Material e Esterilização. 9. Ed.
São Paulo: Senac-SP, 1994.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR DO BINÔMIO
MÃE-FILHO

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Gestação, parto, puerpério. Gestação de alto-risco .A assistência pré-natal, o parto e
puerpério. Assistência de enfermagem a parturiente, a puérpera em unidades de
atendimento ao parto, alojamento conjunto. Aleitamento materno. Introdução ao estudo
da enfermagem em neonatologia.
Objetivos:
Desenvolver estratégias, atividades educacionais e assistenciais de enfermagem
relacionadas à promoção da saúde e incentivo ao autocuidado às mulheres;
Explicar conceitos básicos dos assuntos abordados;
Relacionar as principais manifestações clínicas da gravidez normal e com
intercorrências, do puerpério normal e com intercorrências do recém nascido normal e
com complicações bem como das intercorrências mais frequentes em clínica
ginecológica;
Desenvolver plano assistencial de enfermagem às diversas situações programadas e
apresentadas;
Analisar características importantes e aplicar técnicas de enfermagem específicas na
assistência obstétrica, neonatal e ginecológica;
Conhecer os direitos e deveres do enfermeiro obstetra, consoante a Lei do Exercício
Profissional da Enfermagem;
Discutir estratégias de atuação do enfermeiro na assistência à saúde da mulher e do
recém nascido;
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
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XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui com o Curso no sentido de fornecer as bases teóricas e práticas
para o desenvolvimento de ações de enfermagem aplicadas à saúde da mulher,
incluindo aspectos clínicos e cirúrgicos obstétricos e desenvolver competências
relacionadas à assistência de enfermagem neonatal em ações de baixa e média
complexidade.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS. Diretriz nacional de assistência ao parto normal. (Relatório de
recomendação). Brasília, DF, 2016.
CLOHERTY, John P.; STARK, A. R. Manual de Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro:
Medsi, 2015.
RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 3. Ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
Bibliografia Complementar:
BARROS, SMO de. Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia para a pratica
assistencial. 2. Ed. São Paulo: Roca, 2015.
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, N.Z. Enfermagem e saúde da Mulher.
2. ed. São Paulo: Manole, 2013.
HOCKENBERRY, Marilyn J. Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 9. ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 1142 p.
REGO, José Dias (Ed.). Aleitamento Materno. São Paulo: Atheneu, 2015. 627 p
TAMEZ, Raquel N. Enfermagem na UTI Neonatal: assistência de enfermagem ao
recém-nascido de alto risco. 6º ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

ENFERMAGEM EM DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS 40 h

P

2

Ementa:
Evolução histórica das políticas de saúde em doenças transmissíveis na sua
articulação com as políticas sociais. Interpretação dos perfis epidemiológicos da
população brasileira referentes às doenças transmissíveis. Intervenção no processo
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saúde doença, através da assistência de enfermagem com enfoque na saúde pública.
Ações programáticas específicas de prevenção, controle e tratamento das doenças
transmissíveis (Tuberculose, Hanseníase, AIDS, DST).
Objetivos:
Identificar a fisiopatologia das principais doenças infecciosas;
Desenvolver o raciocínio clínico na sua prática à luz dos conhecimentos advindos da
fisiologia, fisiopatologia, manifestações clínicas e epidemiologia das doenças
infecciosas;
Analisar as políticas públicas de saúde e as formas de atuação ASSISTENCIAL, de
PREVENÇÃO e CUIDADOS;
Desenvolver práticas de Enfermagem voltadas às ações de vigilância em saúde;
Desenvolver ações de educação em saúde par prevenção dessas doenças;
Discutir sobre a ética e bioética na enfermagem voltada para as doenças
infectocontagiosas;
Aplicar medidas de biossegurança para profissionais de enfermagem.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina orienta os acadêmicos de Enfermagem acerca do desenvolvimento de
habilidades e competências para a assistência à saúde nas principais doenças
infecciosas considerando a análise critica reflexiva da situação epidemiológica local e
o desenvolvimento de ações direcionadas a promoção, prevenção e controle.
Bibliografia Básica:
COURA, J.R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Volume 1 Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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SOUZA, M. de. Assistência de Enfermagem em infectologia. São Paulo: Atheneu,
2000.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.
Bibliografia Complementar:
CARPENITO, L. J. Manual de diagnósticos de enfermagem. 8. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2001.
NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. Guanabara Koogan. 7ª ed, RJ, 2003.
RACCHID, M.; SCHECHTER, M. Manual de HIV/AIDS de 2003. Porto: Revinter, 2003.
ROQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde. Rio de Janeiro: Artes Médicas, 2002.
SCHECHTER, M.; MARANGONI, D.. Doenças infecciosas: conduta diagnóstica e
terapêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.

CH Semanal
Nome da Disciplina
ESTAÇÃO DE
HOSPITALAR

APRENDIZAGEM

CH Total
NA

ATENÇÃO

40h

T

P
2

Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de serviços de atenção hospitalar. Prática clínica
que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem, privativa do
enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços
específicos programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por
profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do
método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar
medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção
da saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade.
Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de
enfermagem, prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no
processo saúde-doença, reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo,
considerando, não só os modelos clínico e epidemiológico, bem como as
vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde humana.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado
humano, sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
III - Reconhecer a saúde como direito social, atuando de forma a promover condições
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dignas de vida e garantir a integralidade do cuidado de enfermagem, entendido como
conjunto de ações articuladas e contínuas dos serviços.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

Período: SÉTIMO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR VII

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas a educação
continuada dos profissionais de saúde da região, o tema deverá ser escolhido de acordo
com as demandas apresentadas pelos profissionais dos serviços de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas
de ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos
participantes a aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em
favor da educação em saúde.
II - Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com os sujeitos participantes,
numa perspectiva plural e de respeito às diversidades, considerando o contexto
histórico, político, jurídico e ético, com base no respeito à autonomia, saberes e
experiências dos sujeitos.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DA CRIANÇA E DO
80 h
ADOLESCENTE

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Crescimento e desenvolvimento infantil e na adolescência. Programas de atenção à
saúde da criança e do adolescente. Assistência de enfermagem a saúde da criança e
do adolescente nos três níveis de atenção: primário, secundário e terciário. Agravos e
riscos a saúde da criança e do adolescente. Adoecimento e hospitalização. Imunização
na infância e na adolescência. Educação em saúde.
Objetivos:
Discutir o quadro de saúde da criança e do adolescente no Brasil bem como o processo
de saúde/doença;
Reconhecer as políticas de saúde direcionadas a atenção à saúde da criança e do
adolescente;
Analisar o processo de saúde e doença da criança e do adolescente em relação aos
modelos de saúde e aos programas em vigor (Programa de Assistência Integral à Saúde
da Criança e Programa de Saúde da Família).
Realizar o cuidado de enfermagem à criança no contexto familiar em seu processo de
crescimento e desenvolvimento nas fases de lactência, pré-escolar, escolar e de
adolescência, inserindo-o no processo de trabalho em enfermagem.
Discutir o processo de trabalhos educativos em relação à saúde da criança e do
adolescente em nível ambulatorial e em comunidade;
Identificar riscos e agravos mais comuns à criança e ao adolescente, bem como o papel
de enfermagem;
Discutir o processo de trabalho em saúde/enfermagem na atenção à saúde da criança e
do adolescente em nível ambulatorial e em comunidade.
Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem, na área de saúde da criança
e do adolescente, com enfoque na comunidade e suas relações ambientais, sociais e
culturais.
Analisar e discutir a repercussão da doença e do internamento hospitalar no
desenvolvimento biopsicossocial da criança e do adolescente;
Discutir o processo de trabalho da enfermagem na assistência à criança e à família no
processo de adoecimento em âmbito hospitalar.
Desenvolver trabalhos educativos à criança e à família relacionando-os ao processo
saúde e doença em unidades de internação.
Discutir sobre os direitos à saúde da criança e do adolescente, conforme Estatuto da
Criança e do Adolescente;
Sistematizar o cuidado de enfermagem à criança e ao adolescente, junto de sua família,
com doenças prevalentes da infância, na hospitalização conjunta, através do processo
de enfermagem.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
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VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina é indispensável para a formação dos alunos afim de possibilitar ao
acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem o desenvolvimento de habilidades
e competências para a assistência de enfermagem à criança e adolescente na atenção
primária e hospitalar.
Bibliografia Básica:
BOWDEN, Vicky R.; GREENBERG, Cindy Smith. Procedimentos de enfermagem
pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 xxi, 765p.
MARCONDES, Eduardo (Coord.). Pediatria básica Tomo I: Pediatria básica: pediatria
geral e neonatal: Tomo I. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 843 p.
MARCONDES, Eduardo (Coord.). Pediatria básica Tomo II: Pediatria básica:
pediatria clínica geral: Tomo II. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2003. 984 p.
Bibliografia Complementar:
BIEHL, J. I.; OJEDA, B. S. Manual de Enfermagem e Pediatria. Rio de Janeiro: Medsi,
1992. 495p.
CARPENITO-MOYET, Lynda Juall. Planos de cuidados de enfermagem e
documentação: diagnósticos de enfermagem e problemas colaborativos. 5. ed.
Porto Alegre: Artmed, , 2011. 832 p.
CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C. Manual de neonatologia. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 789 p.
SCHMITZ, E.M. A. Enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo: Atheneu,
2005.
ZEN, Jaqueline; FUHRMEISTER, Marilia; EINLOFT, Liane; DIAS, Vera Lucia Mendes.
Manual de enfermagem em UTI pediátrica. Rio de Janeiro: MEDSI, 1996. 655 p.
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CH
Nome da Disciplina

CH Total

PROCESSO DE CUIDAR EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA
80 h
E EMERGÊNCIA

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Marcos Históricos e conceituais da enfermagem em urgências e emergências. Aspectos
legais no atendimento de urgência e emergência na comunidade. Protocolos de
classificação de risco. Assistência de enfermagem nos casos de urgência e emergência
no pré-hospitalar e intra-hospitalar, nas alterações respiratórias, cardiovasculares,
neurológicas e psiquiátricas, sensoriais e tegumentares, traumato-ortopédicas,
intoxicações, envenenamentos e acidentes por animais peçonhentos.
Objetivos:
Identificar o contexto histórico da atenção as urgências;
Reconhecer a Política Nacional de Atenção as Urgências na atualidade e protocolos
atuais
de classificação de risco.
Discutir e estabelecer a sistematização da assistência de enfermagem aos pacientes
em situação de urgência e emergência;
Discutir e estabelecer planos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da
saúde do indivíduo envolvido em situação crítica de vida;
Vivenciar experiências práticas de aprendizagem para a aquisição de competências
técnicas de maior complexidade;
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
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XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para que o futuro enfermeiro(a) possa prestar assistência de
enfermagem ao paciente em situações de Urgência e Emergência com graus crescentes
de complexidades, de forma sistematizada, no atendimento de suas necessidades
pautadas nos princípios éticos e humanísticos, considerando o ser humano e suas
relações no contexto social, político, econômico e cultural em que está inserido.
Bibliografia Básica:
BRUNNER, Lillian Sholtis. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volume 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1190 p
GOLIN, Valdir (Edt.); SPROVIERI, Sandra Regina Schwarzwälder (Ed.). Condutas em
urgências e emergências para o clínico. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 1258 p.
RIBEIRO JÚNIOR, C.; SUARES, F.A.; SILVEIRA, J.M. da S.; SILVEIRA, L.T.C. da;
CANETTI, M.D.; SILVA, S. P. da. Manual básico de socorro de emergência. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2007.
Bibliografia Complementar:
CALIL, Ana Maria; PARANHOS, Wana Yeda. O enfermeiro e as situações de
emergência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 835 p.
CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnósticos de enfermagem. 15. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2018. 834 p
KNOBEL, Elias (Org.). Condutas no paciente grave: 2 volumes. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2016. 3343 p
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS; Pre-Hospital
Trauma Life Support Commitee; COLÉGIO AMERICANO DE CIRURGIÕES; Comitê de
Trauma. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: PHTLS Prehospital Trauma
Life Support. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 709 p.
SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do
atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. 7. ed. São Paulo: Érica,
2019. 248 p.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE MENTAL

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Evolução da enfermagem psiquiátrica, reforma psiquiátrica. Conceito de saúde-doença
mental. Políticas de saúde mental, estratégia de redução de danos. Alterações das
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principais funções mentais e assistência de enfermagem. Enfermagem nos diversos
tratamentos de saúde mental. Compreensão do processo de saúde mental.
Autoconscientização e relacionamento enfermagem/usuário. Assistencia de
Enfermagem ao usuário da saúde mental. Relação interpessoal de ajuda: enfermeiro,
usuário, família, equipe de enfermagem e de saúde.
Objetivos:
Identificar os transtornos mentais como problema de saúde pública no Brasil;
Analisar as políticas de saúde mental no cenário das políticas nacionais;
Reconhecer a enfermagem psiquiátrica e saúde mental no contexto e tendências atuais;
Identificar o sofrimento mental como um processo que engloba dimensões psicológicas,
físicas e socioculturais;
Utilizar as ferramentas da enfermagem psiquiátrica, especialmente os elementos
fundamentais do relacionamento enfermeiro/paciente; enfermeiro/família e comunidade;
Avaliar as alterações das funções psíquicas básicas identificando os processos
psicopatológicos e métodos para intervenção em psiquiatria e saúde mental;
Implementar ações de enfermagem no desenvolvimento de intervenções de saúde
mental nos diversos cenários de prática;
Vivenciar experiências de integração com pessoas em sofrimento psíquico, visando
identificar as funções mentais alteradas e o desenvolvimento de estratégias de
abordagem
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
XXXII - cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e
como enfermeiro;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
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A disciplina proporciona ao aluno a análise do processo saúde-doença mental e sua
relação com a cultura e proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências
para o cuidado de enfermagem aos indivíduos, família e coletividade no âmbito da saúde
mental com enfoque na atenção primária à saúde, de acordo com os princípios da
Reforma Psiquiátrica, da Reabilitação Psicossocial e dos fundamentos teóricos da
Enfermagem Psiquiátrica..
Bibliografia Básica:
STEFANELLI, Maguida Costa ; FUKUDA, Ilza Marlene Kuae ; ARANTES, Evalda
Cançado (Org.). Enfermagem psiquiátrica: em suas dimensões assistenciais. 2. ed.
Barueri : Manole, 2017 668 p.
STUART, G. W.; et al. Enfermagem Psiquiátrica; (tradução da 4. Ed. Original e) revisão
técnica Marcia Lisboa. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, Ed.2002.
TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados na prática
baseada em evidências. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 xxii, 956 p.
Bibliografia Complementar:
AMARANTE, Paulo. Loucos pela vida: a trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil.
2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1998 132 p.
ISAACS, A. Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica. Série de Estudos em
Enfermagem. 2º edição, Ed Guanabara Koogan S.A. Rio de Janeiro, 1998.
PAYÁ, Robert (Org.). Intercâmbio das psicoterapias: como cada abordagem
psicoterapêutica compreende os transtornos psiquiátricos. São Paulo: Roca, 2011.
758 p.
PITTA, Ana. Reabilitação psicossocial no Brasil. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2016. 203
p
TEIXEIRA. M.B.; et al. Manual de Enfermagem Psiquiátrica. São Paulo, Ed Atheneu,
1997, 2º Reimpressão 2001.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

GERENCIAMENTO EM SAÚDE E ENFERMAGEM I

40 h

P

2

Ementa:
Teorias de administração cientifica aplicadas à enfermagem. Filosofia e estrutura
organizacional. Divisão do trabalho em enfermagem. Meios e instrumentos do processo
de trabalho. Tipos de gestão. Planejamento. Processo decisório. Trabalho em equipe,
conflitos, negociação.
Objetivos:
Reconhecer o processo administrativo e sua implicações com a área de enfermagem;
Analisar o processo de gerenciamento de enfermagem e sua cisão com a assistência
de enfermagem;
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Identificar as particularidades e necessidades da equipe, dos usuários, dos serviços de
saúde,
da
gestão,
da
tecnologia
e
do
meio
ambiente;
Desenvolver projetos com enfoque no trabalho em equipe, liderança, criatividade e
empreendedorismo para realização de atividades rotineiras e tomada de decisão no
enfrentamento
de
desafios
pertinentes
a
enfermagem.
Habilidades e Competências:
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as
formas de organização social, suas transformações e expressões;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente
desse processo;
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e
planejamento em saúde.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina Gerenciamento em Saúde e Enfermagem I contribui para capacitar o aluno
no desenvolvimento da reflexão e analise critica sobre a aplicabilidade das etapas do
processo administrativo e instrumentos de gestão no contexto de diversos cenários de
prática em serviços de saúde e no desempenho dos profissionais da equipe de
enfermagem em conformidade com as competências das Diretrizes Curriculares do
Curso de Graduação em enfermagem e os princípios do Sistema Único de Saúde.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral
da administração. Barueri: Manole, 2012. 442 p.
KURCGANT, P. Gerenciamento em enfermagem. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016.
MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J.; Administração e Liderança em
Enfermagem: Teoria e Prática. 8. ed. Porto Alegre. Artmed, 2015.
Bibliografia Complementar:
FARAH, F. Ética na gestão de pessoas. 2. Ed. São Paulo: Scortecci, 2016.
KNODEL, L. J. Nurse to Nurse: Administração em Enfermagem. Porto Alegre:
Artmed, 2011.
MOURA, A. de; VIRIATO, A.. Gestão hospitalar: da organização ao Serviço de Apoio
Diagnóstico e Terapêutico (SADT). Barueri: Manole, 2008.
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SANTOS, LCG, DIAS, ALP. Gerenciamento e Sistematização de Cuidado de
Enfermagem em Terapia Intensiva. São Paulo: Phorte, 2013.
SOUSA, P. (Org.) Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas organizações
de saúde. Organizado por Paulo Sousa e Walter Mendes.Rio de Janeiro, EaD/ENSP,
2014.

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

T

ESTAÇÃO DE APRENDIZAGEM NA REDE DE
40h
ATENÇÃO À SAÚDE

P
2

Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de serviços que compõem as Redes de Atenção à
Saúde. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem,
privativa do enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em
espaços específicos programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por
profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do
método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar
medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da
saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem
como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
CH Semanal
Nome da Disciplina
ESTAÇÃO DE
HOSPITALAR

APRENDIZAGEM

CH Total
NA

ATENÇÃO

40h

T

P
2

Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de serviços de atenção hospitalar. Prática clínica
que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem, privativa do
enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços
específicos programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por
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profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do
método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar
medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da
saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem
como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de
enfermagem, prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no
processo saúde-doença, reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo,
considerando, não só os modelos clínico e epidemiológico, bem como as
vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde humana.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado
humano, sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
III - Reconhecer a saúde como direito social, atuando de forma a promover condições
dignas de vida e garantir a integralidade do cuidado de enfermagem, entendido como
conjunto de ações articuladas e contínuas dos serviços.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

Período: OITAVO

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

PROJETO INTEGRADOR VIII

40 h

T

P

2

Ementa:
Necessidades de saúde e as multideterminações na perspectiva do contexto do
indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais direcionadas a pacientes com
necessidades de cuidados paliativos.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
VII - Desenvolver a prática de enfermagem pautada pelo pensamento crítico, raciocínio
clínico, promovendo o acolhimento e a comunicação efetiva com usuários, familiares e
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comunidades;
VI - Assegurar que a prática da/o enfermeira/o seja realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional com ações específicas colaborativas e intercomplementares em
equipes de saúde nas instâncias do SUS.
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado
e validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

LIBRAS

40 h

P

2

Ementa:
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), na perspectiva da educação inclusiva e da
educação bilíngue, priorizando o desenvolvimento dos alunos e o processo de
aprendizagem. A LIBRAS a partir dos estudos semióticos e linguísticos, destacando-a
como a primeira língua da pessoa surda. Distinção dos aspectos estruturais e
pragmáticos da Língua Portuguesa e da LIBRAS.
Objetivos:
Reconhecer a imagem do sujeito surdo e conceitos que permeiam a surdez construída
pelos discursos do mundo pós-moderno.
Compreender a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma língua natural;
Explicar como se constitui e como funciona a LIBRAS;
Reconhecer a estrutura fonológica, morfológica e sintática da LIBRAS, a partir das
contribuições da Lingüística;
Identificar e reconhecer aspectos de variação lingüística da LIBRAS.
Utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em contextos da saúde - Enfermagem
e no cotidiano, contribuindo para eficácia no atendimento e a inclusão efetiva do sujeito
surdo.
Reconhecer a importância da utilização da LIBRAS no atendimento ao paciente surdo.
Habilidades e Competências:
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXIV – planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;
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Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina libras contribui para que o aluno desenvolva habilidades básicas de
comunicação na Língua Brasileira de Sinais e o reconhecimento da pessoa surda como
integrante de uma comunidade minoritária, usuários de uma língua de natureza visualmotora, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de surdos.
Bibliografia Básica:
LACERDA, C.B.F. de; GÓES, M.C.R. de. (org) Surdez: processos educativos e
subjetividade. São Paulo: Ed. Lovise, 2000.
SACKS, O. W. Vendo Vozes: Uma viagem no mundo dos surdos, São Paulo.
Companhia das Letras, 1998.
SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre:
Mediação, 2005. 192 p.
Bibliografia Complementar:
CANDAU, Vera Maria (Org.). Rumo a uma nova didática. Petrópolis : Vozes, 2014.
205 pág.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 288 pág.
NOVAES, E. C. Surdos: educação, direito e cidadania. São Paulo: Wak, 2010.
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre.
Artmed, 1997.
VEIGA, I. P. A.; ARAUJO, J.C. S.; KAPUZINIAK, C. Docência: uma Construção ÉticoProfissional. Campinas: Papirus, 2005.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO IDOSO

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Política e Programa de Atenção á Saúde do idoso. Processo de Envelhecimento.
Identificar os agravos e riscos á saúde do idoso. Promover e controlar os riscos da
saúde da população idosa, prestar assistência de enfermagem nos níveis
ambulatoriais, domiciliares e hospitalar das doenças crônicas degenerativas
enfatizando o auto cuidado. Realizar ações educativas para a promoção á saúde,
planejar e executar a assistência de enfermagem utilizando como instrumento o
processo de enfermagem.
Objetivos:
Reconhecer as bases do desenvolvimento histórico e conceitual da geriatria e
gerontologia;
Analisar a demografia e epidemiologia do envelhecimento no Mundo e no Brasil;
Explicar o envelhecimento ativo, bem como os pressupostos para este;
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Identificar as políticas públicas nacionais e serviços de atenção a pessoa idosa;
Analisar o processo de envelhecimento;
Conhecer a fisiopatologia, grandes síndromes geriatrias e gerenciamento de
polipatologias;
Refletir sobre a ética e bioética na enfermagem gerontogeriátrica;
Distinguir os diversos tipos de cuidadores;
Desenvolver estratégias de Reabilitação e Promoção da Saúde e Prevenção de
Doenças considerando uma avaliação multidimensional da pessoa idosa.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VII – atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente,
da mulher, do adulto e do idoso;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XIV – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de
transformação social;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina proporciona ao aluno a análise da dinâmica do processo de envelhecimento
com enfoque na promoção e prevenção à saúde, qualificando-o para prestar
assistência de qualidade ao idoso nos diferentes níveis e locais de atendimento à
saúde.
Bibliografia Básica:
FIGUEIREDO, Nébia Maria Alameida; TONINI, Teresa. Gerontologia: atuação da
enfermagem no processo de envelhecimento. 2.ed. São Caetano do Sul, SP:
Yendis, 2012. 381p.
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1651 p.
LOURENÇO, Roberto; VERAS, Renato (Org.). Formação humana em geriatria e
gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: DOC, 2010. 389 p.
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Bibliografia Complementar:
BRUNNER, Lillian Sholtis. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volume 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1190 p.
BRUNNER, Lillian Sholtis. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volume 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
FREITAS, Elizabete Viana de (Ed.). Manual prático de geriatria. 2. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017. 451 p.
KANE, Robert L. Fundamentos de geriatria clínica. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
528 p.
SPENCER JÚNIOR. Saúde do idoso: uma abordagem multidisciplinar. Recife:
Edupe, 2015. 247 p.

CH
Nome da Disciplina

PROCESSO DE CUIDAR AO PACIENTE CRÍTICO

CH Total

80 h

Semanal
T

P

3

1

Ementa:
Aspectos organizacionais e humanização em terapia intensiva. A Sistematização da
Assistência de Enfermagem em terapia Intensiva a pacientes clinicos e traumáticos.
Enfermagem em cardiologia, pneumologia, neurologia e grandes queimados.
Assistência de Enfermagem na administração de drogas e no suporte ventilatório na
Unidade de Terapia Intensiva. Efeitos adversos em cuidados intensivos.
Objetivos:
Reconhecer aspectos organizacionais e humanização em terapia intensiva.
Analisar os determinantes/condicionantes da vulnerabilidade da população à condição
de paciente crítico;
Integrar a equipe de saúde na execução de manobras de situações de reanimação
cardiopulmonar;
Realizar intervenções de enfermagem a pessoas com arritmias cardíacas;
Assistir os pacientes graves e/ou em situações que implicam risco à vida, de acordo
com as diretrizes da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde;
Identificar as manifestações clínicas e prestar atendimento de enfermagem a
indivíduos com insuficiência respiratória, alterações da consciência ou em estado de
choque;
Aplicar os princípios do suporte nutricional na assistência a pacientes graves e de alto
risco;
Distinguir as alterações ácido-básicas comuns em pacientes graves e de alto risco e
realizar as ações de enfermagem pertinentes;
Assistir o potencial doador e receptor de órgãos transplantados e seus familiares;
Prestar assistência de enfermagem a vítimas de trauma em estado crítico;
Identificar as emergências hemorrágicas e anafiláticas e prestar o atendimento de
enfermagem adequado.
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Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os
âmbitos de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem
e da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para a formação do enfermeiro por meio da capacitação do
acadêmico para prestar assistência de enfermagem ao paciente em situações de
Terapia Intensiva, de forma sistematizada, no atendimento de suas necessidades
pautadas nos princípios éticos e humanísticos, considerando o ser humano e suas
relações no contexto social, político, econômico e cultural em que está inserido.
Bibliografia Básica:
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016. 1839 p.
PADILHA, Kátia Grillo. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. 2. ed.
Barueri, SP: Manole, 2016 1342p
VIANA, Renata Andréa Pietro Pereira; TORRE, Mariana. Enfermagem em terapia
intensiva: práticas integrativas. Barueri, SP : Manole, 2017 xxxii, 989p
Bibliografia Complementar:
BRUNNER, Lillian Sholtis. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volume 1. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1190 p. ISBN
9788527728188.
BRUNNER, Lillian Sholtis. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica, volume 2. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1190 p.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. Rio de Janeiro: Atheneu, 4 ed. Vol. 2.
2016.
MARTINS, Herlon Saraiva. Medicina de emergência: abordagem prática. 13. ed.
Barueri : Manole, 2019 xvi, 1557p.
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SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado
crítico: intervenções em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto
Alegre : Artmed , 2005 943 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

GERENCIAMENTO EM SAÚDE E ENFERMAGEM II

40 h

P

2

Ementa:
Políticas para gestão de recursos físicos, financeiros, materiais e humanos. Poder e
cultura nas organizações. O gerenciamento de enfermagem nos contextos públicos
(hospitalar e unidades de saúde), privados e outras modalidades assistenciais.
Planejamento estratégico e normativo. Gestão da qualidade e segurança do paciente.
Gerenciamento de recursos humanos, dimensionamento, recrutamento e seleção,
educação continuada, avaliação de desempenho, liderança, supervisão, comunicação,
relações de trabalho e processo grupal. Avaliação da qualidade no processo de trabalho,
custos, auditoria, acreditação. Saúde do trabalhador, principais acometimentos.
Objetivos:
Reconhecer os princípios da Administração em enfermagem nos serviços de saúde
público e privados.
Analisar o contexto das políticas públicas de saúde preconizadas e na sua relação com
a realidade organizacional e dos serviços de enfermagem.
Identificar e atuar no desenvolvimento da instituição de saúde e o serviço de
enfermagem no que se refere à missão, cultura, poder, estrutura, modelos assistenciais,
desenvolvimento de pessoal e busca pela qualidade.
Desenvolver estratégias para gerenciar o trabalho de enfermagem em serviços de
saúde com ética e com base em evidências científicas, com visão do contexto político
organizacional, observando o custo efetividade das intervenções.
Identificar, analisar e atuar no processo de gerenciamento de recursos humanos;
financeiros, materiais e físicos no trabalho de enfermagem.
Posicionar-se criticamente diante dos métodos de organização do trabalho da
enfermagem; desenvolvimento dos sistemas de informação, programas e métodos
assistenciais.
Aplicar suas habilidades e competências para a coordenação de grupos nos processos
de trabalho assistencial, gerencial e educacional em enfermagem.
Explicar a responsabilidade com o processo de formação e qualificação continuada dos
trabalhadores de enfermagem das instituições tendo em vista a excelência ao exercício
profissional.
Relacionar determinantes da qualidade de vida no trabalho e implicações na saúde do
trabalhador.
Habilidades e Competências:
III – estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as
formas de organização social, suas transformações e expressões;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
IX – reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;
X – atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;
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XII – reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVIII – interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente
desse processo;
XXXIII - reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e
planejamento em saúde.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para os objetivos do curso na medida em que instrumentaliza o
futuro bacharel em enfermagem para desenvolver o processo de gerenciamento e
compreender as tendências e perspectivas do gerenciamento do trabalho em
enfermagem.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, Idalberto. Princípios da administração: o essencial em teoria geral
da administração. Barueri: Manole, 2012. 442 p.
KURCGANT, Paulina (Coord.). Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016. 199 p.
MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em enfermagem:
teoria e prática. Porto Alegre: Artmed, 2015. 653 p
Bibliografia Complementar:
FARAH, Flávio. Ética na gestão de pessoas. São Paulo: Scortecci, 2016. 233 p.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de
(Org.). Práticas de enfermagem:
Fundamentos, conceitos, situações e exercícios. São Caetano do Sul - SP: Yendis,
2005. 398 p.
KNOBEL, Linda J. Nurse to Nurse: Administração em Enfermagem. Porto Alegre:
Artmed, 2011. 210 p.
MARX, Lore Cecilia; MORITA, Luiza Chitose. Manual de gerenciamento de
enfermagem. 2. ed. São Paulo: EPUB, 2003. xvi, 108 p.
SOUZA, Paulo (Org.). Segurança do paciente: conhecendo os riscos nas
organizações de saúde. Rio de Janeiro: EAD/ENSP, 2014. 451 p.

CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

Enfermagem na Saúde do Trabalhador

40 h

P

2

Ementa:
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Conceitos relacionados ao ambiente de trabalho e saúde; acidentes de trabalho;
ergonomia; higiene ocupacional; anamnese ocupacional; toxicologia ambiental e
ocupacional; monitoramento clínico e epidemiológico das substâncias químicas.
Biossegurança. Doenças relacionadas ao trabalho, conceito e prevenção.
Objetivos:
Identificar as situações de risco à saúde causadas pelos processos produtivos.
Realizar uma anamnese ocupacional;
Identificar os processos mórbidos associados com a exposição aos fatores de risco
ambientais e ocupacionais;
Conhecer as medidas de prevenção e controle que visam a proteção dos trabalhadores
e da população geral exposto a estes fatores de risco.
Habilidades e Competências:
I - Praticar ações de enfermagem nos diferentes cenários da prática profissional por meio
do processo de enfermagem, da sistematização da assistência de enfermagem e de um
sistema de classificação/taxonomia como tecnologia do processo de enfermagem, com
foco nos processos de viver e morrer, e nas necessidades de saúde individual, coletiva
e de grupos sociais na vida em comunidade, considerando a legislação e as políticas de
saúde vigentes.
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem
VI - Assegurar que a prática da/o enfermeira/o seja realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional com ações específicas colaborativas e intercomplementares em
equipes de saúde nas instâncias do SUS.
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A disciplina contribui para os objetivos do curso na medida em que instrumentaliza o
futuro bacharel em enfermagem para desenvolver o processo de cuidar na saúde do
trabalhador e compreender as tendências e perspectivas da saúde ocupacional no
campo da enfermagem.
Bibliografia Básica:
Atlas - Manuais de Legislação Atlas. Segurança e medicina do trabalho. 48ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2000. NR 1 a 36.
BRANDIMMILLLER, Primo. A. Perícia judicial em acidentes e doenças do trabalho.
São Paulo: SENAC, 1996.
GONÇALVES, Edwar Abreu. Manual de segurança e saúde do trabalho. São Paulo:
LTr, 2000.
Bibliografia Complementar:
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Anamnese ocupacional: manual de preenchimento da
Ficha Resumo de Atendimento Ambulatorial em Saúde do Trabalhador (Firaast) /
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas.
Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica. Programa Saúde da
Família. Saúde do trabalhador – Atenção básica. Relação trabalho/saúde/doença.
Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas.
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Brasil. Ministério da Saúde. Lei orgânica da saúde 8080 de 1990 disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
Brasil. Ministério da Saúde. Doenças Relacionadas ao Trabalho. Manual de
Procedimentos para os Serviços de Saúde. Brasília. DF – Brasil: 2001
Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (Elaborada em cumprimento da Lei
Federal n.º 8.080/1990 – inciso VII, parágrafo 3.º do artigo 6.º – disposta segundo a
taxonomia, nomenclatura e codificação da CID-10)

CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

ESTAÇÃO DE APRENDIZAGEM AMBULATORIAL E
40h
ALTA COMPLEXIDADE

T

P
2

Ementa:
Prática clínica realizada no contexto de serviços que compõem a Rede Ambulatorial e
Alta complexidade. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada de
enfermagem, privativa do enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de
complexidade, em espaços específicos programados ou não, de forma individual ou
familiar, realizada por profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza
componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença,
prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a
prevenção, a proteção da saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família
e da comunidade. Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade,
resolutividade e integralidade das ações de saúde.
Objetivos:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado e
validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Habilidades e Competências:
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado e
validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Básica:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado e
validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
Bibliografia Complementar:
A ser definida conforme resultados dos temas propostos, articulados com o Colegiado e
validados pelo NDE. Os temas definirão as bibliografias.
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Período: NONO
CH
Nome da Disciplina

CH Total

Semanal
T

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENFERMAGEM I

40 h

P

2

Ementa:
Disciplina de caráter especial, prevista para desenvolver temas atuais e de reconhecida
relevância para a área da enfermagem. Inovações no processo de cuidar. Outros temas
relevantes quando da oferta da disciplina.
Objetivos:
Discutir assuntos temas atuais e de reconhecida relevância para a área da enfermagem.
Analisar situações em saúde relacionadas a temas atuais e de reconhecida relevância
para a área da enfermagem.
Conhecer inovações no processo de cuidar para área abordada na ementa da disciplina.
Aprimorar o conhecimento e a aplicação de temas atuais e de reconhecida relevância
para a área da enfermagem.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina contribui na busca dos conceitos atuais e de reconhecida relevância para
a área da enfermagem, tornando o profissional atualizado em sua profissão.
Bibliografia Básica:
Será especificada no respectivo semestre.
Bibliografia Complementar:
Será especificada no respectivo semestre.
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Período: DÉCIMO
CH Semanal
Nome da Disciplina

CH Total

TÓPICOS ESPECIAIS EM ENFERMAGEM II

40 h

T

P

2

Ementa:
Disciplina de caráter especial, prevista para desenvolver temas atuais e de reconhecida
relevância para a área da enfermagem. Inovações no processo de cuidar. Outros temas
relevantes quando da oferta da disciplina.
Objetivos:
Discutir assuntos temas atuais e de reconhecida relevância para a área da enfermagem.
Analisar situações em saúde relacionadas a temas atuais e de reconhecida relevância
para a área da enfermagem.
Conhecer inovações no processo de cuidar para área abordada na ementa da disciplina.
Aprimorar o conhecimento e a aplicação de temas atuais e de reconhecida relevância
para a área da enfermagem.
Habilidades e Competências:
I – atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões,
em suas expressões e fases evolutivas;
II – incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional;
IV – desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício
profissional;
VIII – ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança;
XV – usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação,
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;
XIX – coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e
demandas de saúde
XX – prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade;
XXII – integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;
XXIII – gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos
de atuação profissional;
XXVII – respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;
XXIX – utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e
da assistência à saúde;
Contribuições da disciplina para atingir o objetivo do curso:
Esta disciplina contribui na busca dos conceitos atuais e de reconhecida relevância para
a área da enfermagem, tornando o profissional atualizado em sua profissão.
Bibliografia Básica:
Será especificada no respectivo semestre.
Bibliografia Complementar:
Será especificada no respectivo semestre.
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3.9.1.1 Projetos Integradores
Os Projetos Integradores têm como objetivo geral sistematizar os conhecimentos
teórico-práticos adquiridos pelos acadêmicos no percurso da graduação em Enfermagem.
Visa também proporcionar vivência da prática-profissional mediante aplicação dos
conhecimentos em situações reais e que atendam demandas da comunidade que o cerca.
Não obstante, o Projeto Integrador também propicia ao discente o contato com o universo
acadêmico da iniciação científica.
Durante o curso de Bacharel de Enfermagem o discente realizará Projetos
Integradores durante 8 semestres do curso, envolvendo o conhecimento adquirido nas
respectivas disciplinas do período. Importante ressaltar que cada Projeto Integrador leva em
consideração as demandas apresentadas pelo Sistema de Saúde local e regional.

a) EMENTA PROJETO INTEGRADOR I: Visão, missão e a estrutura organizacional da
instituição e o projeto político pedagógico do curso de enfermagem, discutindo as expectativas
do aluno, a sua participação como construtor de seu conhecimento e o papel do docente e da
instituição nesse processo. A construção da identidade profissional do enfermeiro.
Comunicação em saúde. Desenvolvimento de projeto integrando as disciplinas, seus
conteúdos e a proposta apresentada.

Os produtos do projeto serão ações realizadas junto à comunidade para divulgação e
valorização da profissão de enfermagem.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador I:
III - Promover por ações de liderança, a articulação da equipe de Enfermagem com os demais
agentes e instituições componentes da rede de atenção à saúde, fortalecendo a integração
ensino-serviço.
V - Promover a utilização das tecnologias de comunicação e informação para o planejamento,
a gestão e gerenciamento, a organização, a avaliação e o fortalecimento do trabalho em
equipe de enfermagem, e multiprofissional para a gestão do cuidado e dos serviços de
enfermagem e de saúde.
VI - Reconhecer a comunicação e o acolhimento como tecnologias indispensáveis do
processo de trabalho da enfermagem, garantindo a privacidade, confidencialidade, o sigilo e
veracidade das informações compartilhadas, na interação com o usuário, profissionais de
saúde e o público em geral.

b) EMENTA PROJETO INTEGRADOR II: Necessidades de saúde e as multideterminações
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na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas pelas necessidades de saúde de uma determinada população a partir da relação
saúde e ambiente, entendida como uma relação interdependente, relevante para nortear as
práticas de enfermagem na Atenção Primária à Saúde. Enfermagem e saúde ambiental:
possibilidades de atuação para a promoção da saúde.

Os produtos do projeto serão ações de educação em saúde realizadas junto à
comunidade relacionadas ao Ambiente e Cuidados com a Saúde Coletiva.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador II:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas de
ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos participantes a
aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em favor da educação em
saúde.
IV - Considerar as características, cultural e especificidades dos indivíduos, famílias e grupos
sociais para escolha da opção pedagógica que norteará a ação educativa.

c) EMENTA PROJETO INTEGRADOR III: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas pelas necessidades de saúde de uma determinada população a partir da relação
indivíduo e família, relevante para nortear as práticas de enfermagem na Atenção Primária à
Saúde. Enfermagem e atenção domiciliar: possibilidades de atuação.

Os produtos do projeto serão ações de educação em saúde realizadas junto à
comunidade relacionadas ao Ambiente e Cuidados com a Saúde Coletiva.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador III:
V - Considerar a Atenção Primária à Saúde e as Redes de Atenção à Saúde como
orientadoras para a atuação num sistema organizado por linhas de cuidados em redes, com
prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado humano,
sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
VI - Assegurar que a prática da/o enfermeira/o seja realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional com ações específicas colaborativas e intercomplementares em equipes de
saúde nas instâncias do SUS.
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d) EMENTA PROJETO INTEGRADOR IV: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas a grupos com necessidades especiais. Enfermagem e o cuidado ao portador de
necessidades especiais.

Os produtos do projeto serão ações de educação em saúde realizados junto à
comunidade relacionadas ao Cuidado a grupos com necessidades especiais.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador IV:
II - Buscar estratégias e incorporar valores de defesa da vida e solidariedade social nas ações
para seu desenvolvimento e o reconhecimento da identidade do profissional do enfermeiro
junto às equipes de saúde, para a conquista de respeito e dignificação do trabalho em geral,
do seu próprio trabalho e o da equipe de enfermagem.
III - Elaborar projetos e realizar pesquisas, em parceria com a equipe de enfermagem e saúde,
com base em necessidades e prioridades individuais e coletivas e princípios éticos.
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de enfermagem,
prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no processo saúde-doença,
reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo, considerando, não só os modelos clínico
e epidemiológico, bem como as vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde
humana.

e) EMENTA PROJETO INTEGRADOR V: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas aos acadêmicos de enfermagem como parte do incentivo ao estudo e pesquisa.

Os produtos do projeto será o planejamento, execução e avaliação de Evento Científico
direcionado para o público de acadêmicos e profissionais da enfermagem.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador V:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas de
ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos participantes a
aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em favor da educação em
saúde.
II - Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com os sujeitos participantes, numa
perspectiva plural e de respeito às diversidades, considerando o contexto histórico, político,
jurídico e ético, com base no respeito à autonomia, saberes e experiências dos sujeitos.
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V - Reconhecer a dimensão educativa como inerente ao processo de trabalho da/o
enfermeira/o na Rede de Atenção à Saúde, na perspectiva da integralidade do cuidado em
saúde e da valoração do trabalho educativo na formação de novos profissionais de
enfermagem.

f) EMENTA PROJETO INTEGRADOR VI: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas a gestantes acompanhadas na Atenção Primária e Centro de Especialidades.

O produto do projeto será elaboração e/ou revisão de protocolo da atendimento a
gestantes acompanhadas na Atenção Primária e Centro de Especialidades.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador VI:
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem
IV - Operacionalizar ações de promoção da saúde, proteção, diagnóstico de enfermagem,
prevenção de riscos, agravos e doenças, proteção e recuperação no processo saúde-doença,
reabilitação tanto em nível individual quanto coletivo, considerando, não só os modelos clínico
e epidemiológico, bem como as vulnerabilidades e complexidade das necessidades da saúde
humana.
IX - Desenvolver o processo de enfermagem como uma das dimensões do cuidado humano,
sustentado no raciocínio clínico e no pensamento crítico.
III - Reconhecer a saúde como direito social, atuando de forma a promover condições dignas
de vida e garantir a integralidade do cuidado de enfermagem, entendido como conjunto de
ações articuladas e contínuas dos serviços.

g) EMENTA PROJETO INTEGRADOR VII: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas a educação continuada dos profissionais de saúde da região, o tema deverá ser
escolhido de acordo com as demandas apresentadas pelos profissionais dos serviços de
saúde.

O produto do projeto será estratégia de Educação Continuada a respeito da temática
desenvolvida nesse projeto direcionada para acadêmicos e profissionais de
enfermagem.
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Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador VII:
I - Reconhecer-se como sujeito do processo de formação, utilizando metodologias ativas de
ensino-aprendizagem e abordagens inovadoras que estimulem nos sujeitos participantes a
aprendizagem significativa, como o uso das diversas tecnologias em favor da educação em
saúde.
II - Desenvolver a capacidade de aprender a aprender com os sujeitos participantes, numa
perspectiva plural e de respeito às diversidades, considerando o contexto histórico, político,
jurídico e ético, com base no respeito à autonomia, saberes e experiências dos sujeitos.

h) EMENTA PROJETO INTEGRADOR VIII: Necessidades de saúde e as multideterminações
na perspectiva do contexto do indivíduo/família/comunidade. Práticas profissionais
direcionadas a pacientes com necessidades de cuidados paliativos.

O produto do projeto será estratégia de Educação Continuada a respeito da temática
desenvolvida nesse projeto direcionada para acadêmicos e profissionais de
enfermagem.

Habilidades e Competências pretendidas no Projeto Integrador VIII:
VII - Desenvolver a prática de enfermagem pautada pelo pensamento crítico, raciocínio
clínico, promovendo o acolhimento e a comunicação efetiva com usuários, familiares e
comunidades;
VI - Assegurar que a prática da/o enfermeira/o seja realizada de forma interdisciplinar e
multiprofissional com ações específicas colaborativas e intercomplementares em equipes de
saúde nas instâncias do SUS.
II - Utilizar, desenvolver e validar tecnologias que melhoram as práticas do cuidar em
enfermagem.

3.9.1.2 Estações de Aprendizagem Práticas

O processo formativo no Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário
UNIFACIG, visando garantir uma sólida formação básica e preparando o futuro Enfermeiro (a)
para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho
e das condições de exercício profissional, deve ser inovador, por isso, a matriz curricular do
curso contempla as Estações de Aprendizagem Prática.
Segundo as Diretrizes Curriculares de Enfermagem, as áreas ou núcleos de
competência serão desenvolvidos de forma integrada e contínua com as demais instâncias
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do sistema de saúde, devendo capacitar o futuro enfermeiro (a) para pensar criticamente,
analisar os problemas de saúde e de enfermagem da coletividade e apresentar soluções para
os mesmos, na perspectiva dos padrões de qualidade, cidadania, ética e bioética e dos
princípios e diretrizes do SUS.
Diante do exposto, reconhecendo a relevância de criar oportunidades para a
experimentação da relação teoria-prática, a partir do 5º período do curso, o discente tem a
oportunidade de vivenciar a prática profissional nos serviços de saúde loco-regionais por meio
das estações de aprendizagem práticas.

a) Estação de Aprendizagem Introdutória

Prática clínica realizada no contexto de instituições direcionadas para indivíduos com
necessidades especiais. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada de
enfermagem,

privativa

do

enfermeiro,

operacionalizada

nos

diferentes

níveis

de

complexidade, em espaços específicos programados ou não, de forma individual ou familiar,
realizada por profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza
componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e
implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a
proteção da saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade.
Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.

b) Estação de Aprendizagem na Atenção Primária à Saúde

Prática clínica realizada no contexto de serviços de atenção primária à saúde. Prática
clínica que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem, privativa do
enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços específicos
programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por profissional enfermeiro
habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do método científico para identificar
situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que
contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da saúde, a recuperação e a
reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem como fundamentos os princípios
de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde.

Produto: O produto do projeto será Estudo de Caso de atendimento realizado a
individuo, família e/ou comunidade na Estratégia de Saúde da Família.
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c) Estação de Aprendizagem na Atenção Hospitalar

Prática clínica realizada no contexto de serviços de atenção hospitalar. Prática clínica
que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem, privativa do enfermeiro,
operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços específicos
programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por profissional enfermeiro
habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do método científico para identificar
situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que
contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da saúde, a recuperação e a
reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem como fundamentos os princípios
de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde.

Produto: O produto do projeto será Estudo de Caso de atendimento realizado ao
indivíduo no contexto hospitalar.

d) Estação de Aprendizagem na Rede de Atenção à Saúde

Prática clínica realizada no contexto de serviços que compõem a Rede de Atenção à
Saúde. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada de enfermagem,
privativa do enfermeiro, operacionalizada nos diferentes níveis de complexidade, em espaços
específicos programados ou não, de forma individual ou familiar, realizada por profissional
enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza componentes do método científico
para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de
Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a proteção da saúde, a
recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade. Tem como
fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das
ações de saúde.

O produto do projeto será elaboração e/ou revisão de protocolo da atendimento a
indivíduo, da família e da comunidade em serviço que compõe a Rede de Atenção à
Saúde

e) Estação de Aprendizagem Ambulatorial e Alta Complexidade

Prática clínica realizada no contexto de serviços ambulatórias e na atenção hospitalar
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de alta complexidade. Prática clínica que consiste em uma assistência sistematizada de
enfermagem,

privativa

do

enfermeiro,

operacionalizada

nos

diferentes

níveis

de

complexidade, em espaços específicos programados ou não, de forma individual ou familiar,
realizada por profissional enfermeiro habilitado para essa modalidade. Ela utiliza
componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e
implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, a prevenção, a
proteção da saúde, a recuperação e a reabilitação do indivíduo, da família e da comunidade.
Tem como fundamentos os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e
integralidade das ações de saúde.

3.9.2 Estágio

O estágio, como forma de ensino ligada diretamente ao mundo do trabalho, está
fundamentalmente destinado ao desenvolvimento de responsabilidades e consciência crítica
do acadêmico. O estágio assume o caráter de extensão universitária na medida em que a
realidade social é beneficiária das ações nela desenvolvidas. Com este tipo de prática - o
estágio curricular - o UNIFACIG e o Curso de Enfermagem querem garantir a continuidade e
o respeito aos compromissos assumidos com a melhoria das condições de saúde da
população e buscam cumprir seu papel social como agentes de mudanças.
Todo estágio é uma atividade curricular, com caráter pedagógico, pressupondo sua
integração ao processo curricular. Por consequência, deve ser aprovado mediante descrição
das atividades que serão realizadas, o estágio, como ato educativo supervisionado, deverá
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por
supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios do estágio.
As bases que alicerçam e orientam este plano de estágio visam promover a: integração
teoria/prática;

interação

docente/assistencial;

articulação

interinstitucional;

interdisciplinaridade.
Cabe ainda considerar que este regulamento segue o previsto na Lei 11.788 de 25 de
setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o curso de Graduação em Enfermagem.

3.9.2.1. Princípios Organizadores do Estágio Supervisionado:
Anexo III – Regulamento de Estágio

3.9.2.2. Estruturação dos Estágios
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a)Estágio Supervisionado I - Atenção Básica

Carga Horária: 407 horas

Ementa: Vivências de situações reais da prática profissional de enfermagem na
atenção básica. Elaboração e execução de projetos específicos da área de Enfermagem na
assistência e gerência na atenção básica.
Objetivos:
•

Propiciar ao acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem condições para
vivenciar situações reais da prática profissional, buscando compreender criticamente
suas determinações (sociais, econômicas, políticas, culturais etc.) e procurando
desenvolver uma experiência educativa de trabalho;

•

Consolidar

no

graduando

a

prática

do

método

científico;

estimular o estagiário para o desenvolvimento de uma postura ética em relação ao
indivíduo sadio ou doente, às famílias, às comunidades e às equipes de trabalho com
que travar relações neste período.
•

Levar o estagiário a perceber o compromisso social de seu trabalho em relação ao
SUS e os conflitos que permeiam sua futura atuação profissional, desenvolvendo
assim a capacidade de reflexão e uma prática profissional mais consciente,
responsável, crítica, criativa e solidária;

•

Promover a integração entre o UNIFACIG, Curso de Graduação em Enfermagem e
serviços de atenção básica que recebem o estagiário e a comunidade.

Bibliografia Básica
FIGUEREDO, N. M. de A. de. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São Caetano do Sul,
SP: Editora Yendis, 228 pág. 2008.
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da
Saúde, 2011. 549 p.: Il
STARFIELD, B.. Atenção primária: equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e
tecnologia. Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 726p.
b) Estágio Supervisionado II – Atenção Hospitalar

Carga Horária: 407 horas
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Ementa: Vivências de situações reais da prática profissional de enfermagem na
atenção hospitalar. Elaboração e execução de projetos específicos da área de Enfermagem
na assistência e gerência na área hospitalar.
Objetivos:
•

Propiciar ao acadêmico do curso de Bacharelado em Enfermagem condições para
vivenciar situações reais da prática profissional, buscando compreender criticamente
suas determinações (sociais, econômicas, políticas, culturais etc.) e procurando
desenvolver uma experiência educativa de trabalho;

•

Consolidar

no

graduando

a

prática

do

método

científico;

estimular o estagiário para o desenvolvimento de uma postura ética em relação ao
indivíduo sadio ou doente, às famílias, às comunidades e às equipes de trabalho com
que travar relações neste período.
•

Levar o estagiário a perceber o compromisso social de seu trabalho em relação ao
SUS e os conflitos que permeiam sua futura atuação profissional, desenvolvendo
assim a capacidade de reflexão e uma prática profissional mais consciente,
responsável, crítica, criativa e solidária;

•

Promover a integração entre o uniFACIG, Curso de Graduação em Enfermagem e
serviços de atenção básica que recebem o estagiário e a comunidade.

Bibliografia Básica
BRUNNER, L. S.; SUDDART, D.S.; SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Tratado de enfermagem
médico-cirúrgica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
CARPENITO, J. Diagnóstico de Enfermagem. 8. ed.,editora ARTMED, Porto Alegre, 2002.
NANDA. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA Internacional. 2008, Editora ARTMED,
Porto Alegre, 2008.
Anexo III – Regulamento de Estágio

3.9.3. Trabalho de Conclusão de Curso

O TCC é atividade obrigatória previsto no Projeto Pedagógico do Curso de
Enfermagem, correspondendo a 80 horas, sendo um dos pré-requisitos para obtenção do
diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta de um docente. As orientações relativas
à realização e à avaliação do TCC estão devidamente descritas no Regulamento do Trabalho
de Conclusão de Curso. A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica,
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relacionada com a área de formação do aluno, isso é, atividade centrada em área teóricoprática do curso e/ou atividade de formação profissional relacionada com o curso.
A apresentação pública do TCC elaborado pelo aluno será obrigatória e a avaliação
deverá ser feita por banca composta por três avaliadores. Será considerado aprovado o aluno
que obtiver nota final igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. Todo Trabalho de Conclusão
de Curso irá compor o Repositório Institucional da Instituição que pode ser acessado na
página oficial da Instituição
Anexo IV – Regulamento de TCC
3.9.4. Atividades Complementares

As Atividades Complementares no curso de Enfermagem possuem um total de carga
horária de 120 horas e estão distribuídas em 8 períodos: 1º período, 2º período, 3º período,
4ºperíodo, com 20 horas cada e 5º período, 6º período, 7º período e 8º período com 10
horas cada.
As atividades complementares visam flexibilizar as matrizes curriculares, bem como
enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, em virtude da
necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz, aceleradamente,
informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a possibilidade de ampliação do
seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de atividades complementares
diversificadas, devidamente regulamentadas e com tabelas de pontuação hora/atividade
específicas por curso.
No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes ao
comparecimento as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso; estágio não
obrigatório; atividades extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados à formação
profissional pretendia.
No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: elaboração e
apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem como elaboração de
artigos.
As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos científicos;
cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos instrumentais.
Ao término do semestre destinado à apresentação das atividades complementares, no
prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deve postar o seu portfólio de atividades
complementares no sistema acadêmico do UNIFACIG.
Anexo V – Regulamento de Atividades Complementares
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3.10 Periódicos
3.10.1 Periódicos Físicos
I.

Revista Ensino Superior

II.

Minas Faz Ciência

III.

Epidemiologia e Serviço de Saúde

IV.

Revista conter – Revista do Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia

V.

Boletim do CBR – Colégio Brasileiro de Radiologia

VI.

Jornal Brasileiro de Pneumologia

VII.

RB – Radiologia Brasileira RBTI – Revista Brasileira De Terapia Intensiva

VIII.

Arquivos de neuro-psiquiatria

IX.

Revista Bioética

3.10.2 Periódicos on-line
1-Acta Paulista de Enfermagem
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-2100&lng=en&nrm=is
2-Enfermagem Atual inderme
https://revistaenfermagematual.com.br/index.php/revista
3-Revista

de

Enfermagem

e

Atenção

à

Saúde

http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/enfer
4-Enfermagem em foco
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem
5-Revista da escola de enfermagem da USP
http://www.revistas.usp.br/reeusp
6-Revista mineira de enfermagem
http://www.reme.org.br/sumario
7-Revista de enfermagem da UFPI
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi
8-Revista eletrônica de enfermagem – UFG
https://www.fen.ufg.br/revista
9-Biblioteca virtual em saúde
http://enfermagem.bvs.br/
10-Escola Anna Nery revista enfermagem
http://www.revistaenfermagem.eean.edu.br/default.asp
11-Revista brasileira de enfermagem – Reben
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7167&lng=en&nrm=iso
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12-Revista Ciência, Cuidado e Saúde
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude
13-Revista Cogitare Enfermagem
http://revistas.ufpr.br/cogitare
14-Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste
http://www.periodicos.ufc.br/rene/index
15-Revista Gaúcha de Enfermagem
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
16-Revista Latino-Americana de Enfermagem
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-1169&lng=en&nrm=iso
17-Texto & Contexto Enfermagem
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-0707&lng=en&nrm=iso
18-Revista Recien – Revista científica de enfermagem
http://www.recien.com.br/index.php/Recien
19-Reusfm – revista de enfermagem UFMS
https://periodicos.ufsm.br/index.php/reufsm
20-Revista eletrônica de enfermagem
https://www.fen.ufg.br/fen_revista/
21-Revista Dementia & neuropsycologia
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1980-5764
22-Revista enfermagem da UFPE
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista
23-Revista cuidado fundamental
http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental
24-Revista Baiana de enfermagem
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem
25-Enfermagem revista – PUC Minas
http://periodicos.pucminas.br/index.php/enfermagemrevist
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4. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Alinhados com o DNA UNIFACIG, os procedimentos de acompanhamento da
aprendizagem e de avaliação são considerados como um termômetro dentro do processo de
ensino-aprendizagem. Dando, dessa forma, sinais em qual patamar se encontram as metas
desejadas em relação às competências e habilidades que se pretendem alcançar. Assim,
como no DNA as hélices e as bases se intercambiam também os procedimentos de
acompanhamento e de avaliação da aprendizagem se alinham com a proposta de um ensino
ativo.
Na percepção de Mattede (2014, p. 237) “a avaliação é indispensável na educação
porque produz um resultado entre o que se ensina e o que se aprende, e ninguém fica
indiferente a essa ação”. Nesse cenário, acredita-se que o processo de avaliação deve se
voltar para um momento de reflexão do processo ensino-aprendizagem e, para tanto, o
UNIFACIG utiliza-se deste processo também como forma de viabilizar procedimentos de
melhoria da apreensão dos diversos conteúdos ministrados.
Em consonância com o Regimento Interno do UNIFACIG, o rendimento escolar do
aluno, em cada disciplina, é verificado pela sua assiduidade e eficiência nos estudos em cada
semestre. A frequência às aulas e demais atividades acadêmicas (inclusive as Atividades
Práticas Supervisionadas – APS) permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o
abono de faltas. Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na
disciplina o aluno que não tenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), nos
cursos presenciais, às aulas e demais atividades acadêmicas de cada disciplina (inclusive as
Atividades Práticas Supervisionadas – APS).
A verificação e o registro da frequência cabem ao professor, e seu controle, à
Secretaria Geral. Segundo as normas regimentais, fica impedido de prestar exame final,
quando houver, o aluno que tenha faltado a mais de 25% (vinte e cinco por cento) das
atividades programadas nas disciplinas presenciais, ficando, então, automaticamente
reprovado na mesma. O aproveitamento escolar será avaliado por meio do acompanhamento
contínuo do aluno, competindo ao professor elaborar os exercícios escolares sob a forma de
provas, seminários, testes e determinar trabalhos, bem como julgar-lhes os resultados. Os
pontos cabíveis em cada atividade serão graduados de 0 (zero) a 100 (cem), considerandose como resultado final da disciplina a soma resultante dos pontos obtidos. Será considerado
aprovado o aluno que, na respectiva disciplina, obtiver a soma de pontos igual ou superior a
60 (sessenta) e o mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas (quando
cursos são presenciais) e demais atividades programadas. Outra avaliação da disciplina
(exame final) será facultada ao aluno que obtiver no conjunto das avaliações de uma mesma
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disciplina, ao longo do período letivo, resultado igual ou superior a 50 pontos e inferior a 60
pontos, considerando-se, como resultado final, se aprovado, 60 pontos.
Nessa perspectiva, criou-se o USE – UNIFACIG Structured Examination – cujo
objetivo é estruturar exames que estejam indissociáveis da missão e da práxis pedagógica da
Instituição, qual seja, praticar um ensino ativo e que seja significativo para os discentes. Desse
modo, de uma forma geral, as etapas de acompanhamento e de avaliação se caracterizam
por buscar mensurar a capacidade de síntese e de interpretação, analisando-se a capacidade
do aluno de não apenas memorizar, mas sim, a capacidade do mesmo se expressar de forma
crítica e criativa frente a situações semelhantes ao cotidiano de um profissional da área.

Figura 6: USE
Fonte: Elaborada pelos autores

Para tanto, as avaliações da aprendizagem deverão medir conteúdos e competências
propostos e elaborados pelos docentes na preparação de suas atividades de ensinoaprendizagem e não apenas o que será trabalhado na sala de aula. Os procedimentos de
acompanhamento e de avaliação, tanto formativas quanto somativas, estão desenhados da
seguinte forma:

a) Quanto à Avaliação das Disciplinas
1. No Ensino Presencial:

a) Avaliação A1:
O docente da disciplina, com aprovação da coordenação do curso, deverá elaborar
diferentes questões (objetivas e discursivas) que envolvam o conteúdo das Unidades
Curriculares estudado até o momento em que a mesma será realizada conforme calendário
acadêmico. A Avaliação A1 é uma avaliação somativa que tem o valor de 30 pontos.
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b) Avaliação A2:
Assim como a Avaliação A1, a A2 também tem como objetivo avaliar os alunos nos
conteúdos propostos no plano de ensino e aprendizagem. A A2 é elaborada pelo docente
responsável pela Unidade Curricular e precisa, da mesma forma que a anterior, ser aprovada
pelo coordenador. Também a A2 é uma avaliação somativa e possui o valor de 30 pontos.

c) Avaliação de Competências: A3
Esse procedimento visa avaliar de maneira formativa os discentes. A avaliação de
competências é um conjunto estruturado de práticas ou situações simuladas que é composto
de diferentes métodos avaliativos. Essa avaliação individual vai ao encontro da proposta de
um ensino ativo em que o discente é o centro do processo e o feedback se torna o ponto
central no desenvolvimento da aprendizagem. O valor dessa avaliação é de 20 pontos.
Nos cursos da área da Saúde essa avaliação é o OSCE – Objective Structured Clinical
Examination – ou seja, Exame Clínico Objetivo Estruturado. Esse exame tem como meta a
avaliação prática de habilidades e competências clínicas de futuros profissionais de Saúde.
No OSCE os estudantes passam por um “rodízio” de estações onde uma habilidade específica
é testada, com avaliador diferente. Todas estações são padronizadas. O método é
consolidado e utilizado em escolas médicas em mais de 50 países. Ele tem por objetivo avaliar
a atitude e a habilidade clínica dos estudantes em situações estruturadas, baseadas em um
roteiro pré-definido em que há interação com paciente simulado ou recursos didáticos.

d) Avaliações Diversas: A4
Essa etapa se constitui de diversos procedimentos de avaliação: exercícios, trabalhos
individuais ou em grupo, métodos do ensino ativo, participação em atividades diversas, games
etc. Os procedimentos de avaliação serão aplicados ao longo do período letivo, gerando, no
final do período, uma única nota. Essa nota comporá a nota final do aluno da disciplina,
conforme critérios estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso. As avaliações A4 tem
caráter formativo. O conjunto dessas avaliações totalizam 20 pontos.

Critério de aprovação: Será aprovado o aluno que obtiver aproveitamento (notas das provas
+ notas das atividades), no semestre, igual ou superior a 60 (sessenta) e frequência mínima
de 75%. Caso o aluno não atinja a nota 60,0 (sessenta), no semestre, poderá se submeter a
prova substitutiva. Caso o aluno não atinja a nota 60 (sessenta) com a prova substitutiva ao
final do semestre, todavia consiga atingir nota maior ou equivalente a 50 pontos poderá se
submeter exame final conforme segue:
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Prova substitutiva: Ao aluno que deixar de comparecer a prova, é permitida a realização de
uma prova substitutiva de cada disciplina, por semestre, que ocorrerá ao final de cada
semestre letivo.

Exame final: O aproveitamento do exame final será expresso em nota com grau numérico
variando de zero a cem, no entanto, a nota máxima que o aluno obterá é 60 pontos. O aluno
deverá ter frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e com nota de
aproveitamento, no semestre, entre 50 e 59,9. A nota mínima para aprovação no exame será
a média 60.

b) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O TCC é atividade obrigatória no Curso Enfermagem sendo um dos pré-requisitos para
obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta de um docente. As
orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente descritas em
normas específicas do curso.
A pesquisa deverá estar pautada em atividade de iniciação científica, relacionada com
a área de formação do aluno, isso é, atividade centrada em área teórico-prática do curso e/ou
atividade de formação profissional relacionada com o curso. A apresentação pública do TCC
elaborado pelo aluno será obrigatória e a avaliação deverá ser feita por banca composta por
três avaliadores. Será considerado aprovado o aluno que obtiver nota final igual ou superior a
60 (sessenta) pontos. Todo Trabalho de Conclusão de Curso irá compor o Repositório
Institucional da Instituição que pode ser acessado na página oficial da Instituição
(www.unifacig.edu.br).

c) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam ao
aluno a aquisição de habilidades e competências, seja no ambiente acadêmico ou fora dele,
consubstanciada pela prática de estudos e atividades independentes, opcionais e
interdisciplinares, que tenham relação pertinente com atividades acadêmicas, especialmente
aquelas que dizem respeito às relações de trabalho e melhoria da sociedade.
A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras
estabelecidas na Política de Atividades Complementares do UNIFACIG, conforme
regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares.
As Diretrizes Curriculares Nacionais propõem que os cursos de graduação devem
incentivar novos modelos de ensino e aprendizagem valorizando principalmente a formação
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geral do discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua
formação, devendo se pautar, na sua oferta:
I.

Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da Instituição;

II.

Pelo tratamento de temas;

III.

Pela interdisciplinaridade;

IV.

Pela contribuição para a formação humanística do discente.
De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será desenvolvido

para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga horária prevista na
respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites máximos de carga horária
estabelecida para cada uma das diversas modalidades. Serão consideradas atividades
complementares, aquelas que contribuam para a formação técnica e humanística do discente,
notadamente:
I.

Monitoria;

II.

Iniciação científica;

III.

Participação em grupos de estudo, projetos de pesquisa coordenados por professores;

IV.

Participação em congressos, conferências, simpósios, seminários e atividades
similares, na área do curso ou em área afim;

V.

Publicação de artigos;

VI.

Cursos de extensão ou atualização, na área do curso ou em área afim;

VII.

Participação em órgãos de representação estudantil;

VIII.

Cursos regulares de língua estrangeira;

IX.

Cursos aprovados pela coordenação das atividades complementares.
O aluno é avaliado ao final em Apto e Inapto.

d) Quanto à Avaliação dos Projetos Integradores
Os Projetos Integradores no curso de Enfermagem do UNIFACIG são avaliados pelo
Coordenador do Curso e demais professores nos respectivos semestres. Desta forma será
atribuída a média das notas aferidas compreendendo entre 0 e 100 pontos, sendo necessário
60% do valor para aprovação dos mesmos.
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5. CORPO DOCENTE, TUTORES E TÉCNICO- ADMINISTRATIVO
5.1. Coordenador do Curso

Nome: Roberta Mendes von Randow
e-mail do coordenador: robertafmendes@yahoo.com.br
Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/1288641215078731
Regime de trabalho: Tempo Integral.
Horas dedicadas à coordenação: 20 horas
Horas de sala de aula: 10 horas

O coordenador do curso possui regime de trabalho em tempo integral, tempo este
reservado para atendimento de demandas dos docentes, discentes e demais áreas
acadêmicas da IES. Além da gestão do curso e relacionamento com os membros das áreas
acadêmicas, a Coordenação do Curso tem representatividade nos colegiados superiores
(CONSEP – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), seja por designação da Reitoria, seja
por indicação de seus pares.
Os indicadores de avaliação de desempenho da Coordenação (via CPA), o Plano de
Gestão/Ação da Coordenação e o planejamento da administração do corpo docente pela
Coordenação, estão em acordo com o Regimento da Instituição e com o Projeto Pedagógico
do Curso, favorecendo a integração e a melhoria continua dos processos de gestão, estando
disponíveis para acesso no ato da visita. Vale dizer que para a gestão das potencialidades do
corpo docente, o coordenador utiliza informações atualizadas periodicamente em planilhas de
acompanhamento alimentadas pela Secretaria Geral.
A gestão do curso é subsidiada pelo Plano de Gestão/Ação dos Coordenadores,
documentado e compartilhado, favorecendo a integração das atividades e, pautado nos
indicadores de desempenho das diferentes avaliações, externa e internas, buscando imprimir
um processo de melhoria constante, utilizando como ferramenta para tal, o Ciclo PDCA e o
Balanced Scorecard para a avaliação do desempenho dos coordenadores.

Perfil do (a) coordenador (a) do curso (formação acadêmica, titulação, tempo de
exercício na IES e na função de coordenador do curso):

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Mestre em Enfermagem e Saúde, linha de pesquisa de Planejamento, Organização e
Gestão dos Serviços de Saúde. Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas
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Gerais (UFMG). Dissertação: "Práticas gerenciais em Unidades de Pronto Atendimento
(UPAS) no contexto de estruturação da Rede de Atenção à Saúde de Belo Horizonte."
Ano de obtenção: 2012.
Especialista em Saúde do Adulto (modalidade residência) pelo Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010.
Especialista em Políticas Públicas e Pesquisa em Saúde Coletiva pelo Núcleo de
Assessoria, Treinamento e Estudos em Saúde (NATES) da Universidade Federal de Juiz de
Fora, 2009.
MBA Gestão Serviços de Saúde, Acreditação e Auditoria pela Faculdade de Economia e
Administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, 2010.
Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 2007.
Licenciatura em Enfermagem pela Universidade Federal de Juiz de Fora, 2007.

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO ENSINO SUPERIOR (10 anos)
De 2015 até a presente data, UNIFACIG, Manhuaçu - MG
De 2012 até 2014 - Faculdade do Futuro - Manhuaçu - MG
De 2012 até 2013 - Faculdade Vértice - Matipó - MG
De 2011 até 2012 – FAMINAS BH – Belo Horizonte - MG

GESTÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (08 anos)
Fevereiro de 2016 até a data atual. Coordenação do curso de Enfermagem. UNIFACIG.
Manhuaçu - MG
De 2011 até 2013. Coordenação Curso de Especialização Gestão em Saúde. FAMINASBH. Belo Horizonte - MG.

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA (08 anos)
Enfermeira residente no Hospital Universitário de Juiz de Fora de 2008 a 2010.
Enfermeira concursada pela Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu desde 2012, atuou
na área assistencial em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) até 2014, do ano de 2014 a
2016 atuou no setor de Planejamento, atualmente encontra-se em licença sem vencimento.

5.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE
O Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso é constituído por 5 (cinco) docentes,
sendo seu coordenador membro integrante do NDE. O papel do NDE é atuar no
acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC. Todas as oportunidades de
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melhoria e necessidade de atualização do perfil profissional, bem como das competências
inerentes à sua formação, são formalizadas como produto das reuniões de NDE e seguem
para a deliberação do Colegiado do Curso, respeitando trâmite previsto no Regimento
Acadêmico institucional. É papel do NDE acompanhar o cumprimento da legislação no que
compete à atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s dos cursos, bem como
os editais do Exame Nacional de Cursos - ENADE, além das tendências e mudanças do
mundo do trabalho, propondo atualizações e adequações do mapa de competências e do
Projeto Pedagógico de Curso, sempre que necessário.
As atas provenientes dessas reuniões encontram-se disponíveis para a consulta em
sua respectiva pasta.
A tabela contendo os docentes que formam o Núcleo Docente Estruturante com sua
titulação, regime de trabalho e tempo de NDE estão no Anexo VI.

5.3. Colegiado de Curso

A natureza da gestão do colegiado é acadêmico-administrativa, cabendo ao
Colegiado, conforme definido no Regimento, a condução do curso, o que envolve o
planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das atividades previstas no
Projeto Pedagógico.
As reuniões são realizadas 03 (três) vezes por semestre letivo, conforme datas
definidas no Calendário de Gestão de Curso, havendo a possibilidade de reuniões
extraordinárias quando necessário. Tendo suas decisões devidamente registradas em atas.
A dinâmica do Colegiado promove a coparticipação de professores e alunos no
desenvolvimento do curso, considerando sugestões do NDE e resultados da autoavaliação
do curso e deste projeto, legitimando as decisões didático-pedagógicas e administrativas, com
vistas ao aperfeiçoamento curricular e auxiliando na formação do perfil do egresso proposto
no curso.

5.4. Corpo Docente e Tutores

De acordo com o Plano de Carreira Docente/Tutor ao compor o seu corpo docente o
UNIFACIG preocupa-se em atender, satisfatoriamente, às exigências ministeriais. Nesse
contexto, o corpo docente/tutores reflete a preocupação em estar em consonância com a
missão da instituição, ou seja, para um ensino de qualidade, necessariamente deve-se ter um
corpo docente/tutores qualificado e que caminhe coerentemente, com os objetivos
estabelecidos pela IES.
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O corpo docente/tutores do UNIFACIG, conforme seu Regimento Interno e Plano de
Carreira Docente (já homologado pelo Ministério do Trabalho) é constituído de:
I.

Professores Titulares;

II.

Professores Adjuntos;

III.

Professores Assistentes;

IV.

Professores Auxiliares.

Entende-se como Professor Titular, Professores Adjuntos, Professores Assistentes e
Professores Auxiliares, os responsáveis por determinada disciplina. A título eventual e por
tempo determinado, o UNIFACIG pode dispor do concurso de professores-visitantes e de
professores-colaboradores, estes últimos destinados a suprir a falta temporária de docentes
integrantes da carreira. A IES aplica ao seu Corpo Docente, de acordo com a Entidade
Mantenedora, sistema de progressão e acesso, mediante Plano de Carreira em que pode
haver desdobramento de categorias e estabelecimento de novos direitos e deveres, de acordo
com o respectivo nível de carreira.
Os professores são contratados pela Entidade Mantenedora, mediante processo
seletivo, a não ser, excepcionalmente, em caráter temporário e nos casos de emergência
observados os recursos orçamentários e as seguintes condições:
I.

além da idoneidade moral do candidato, serão considerados, de acordo com a
categoria, títulos acadêmicos, habilidades didáticas e experiência profissional,
relacionados com a disciplina a ser ministrada;

II.

constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, correspondente
a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, disciplina idêntica ou afim
à disciplina a ser lecionada;

III.

assumindo, efetivamente, as aulas, o professor indicado inicialmente e aceito, quando
da autorização para funcionamento do curso, ficará dispensado do processo seletivo,
embora fique sujeito às demais normas e exigências do Plano de Carreira Docente;

IV.

o professor poderá ser avaliado pelos seus alunos, por instâncias superiores,
hierarquicamente e mediante autoavaliação, devendo estar sujeito às determinações,
contidas no Plano de Avaliação Institucional e em regulamentações aprovadas.

A planilha descritiva com o corpo docente, que forma também o colegiado conforme
Regimento Interno da Instituição, com seu endereço de currículo lates, titulação e formação
acadêmica, experiência profissional e regime de trabalho está no anexo VII. No anexo VIII é
evidenciado o tempo médio de permanência do corpo docente do curso. Encontra-se no
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anexo IX a planilha com a produção científica dos professores que compõem o colegiado nos
últimos 3 (Três) anos.
As planilhas como anexo IX, apresentam respectivamente os dados dos tutores a
saber: tempo médio de atividade como tutor; corpo de tutores e publicação nos três últimos
anos.

5.5. Política de Contratação
A contratação de docentes/tutores para o UNIFACIG é feita observando-se os
seguintes aspectos:
I.

Formação Acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso;

II.

Experiência Profissional compatível que, aliada à formação acadêmica, possa
contribuir para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas
DCN’s e no Projeto Pedagógico Institucional.

Em princípio, todos os cursos de graduação colocam o Mestrado como titulação
mínima exigida para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de pessoal
titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores com experiência profissional
sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, a alteração desse critério.
A experiência no magistério superior não é critério eliminatório ainda que seja
valorizada com pontuação para o ingresso e para a progressão na carreira docente.
A atribuição de disciplinas na graduação obedece aos critérios de adesão e
verticalização na área de conhecimento e a IES define um máximo de três conteúdos distintos
por professor, por curso. Com esta política a IES busca garantir as condições de verticalização
acadêmica.
Na avaliação para contratação procura-se observar a possibilidade de atuação dos
docentes nas seguintes atividades acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a
orientação aos alunos na obtenção das habilidades e competências previstas nas DCN’s de
cada curso:
I.

Preleção e aula expositiva;

II.

Participação em metodologias ativas de aprendizagem

III.

Orientação de TCC;

IV.

Orientação de Atividades de Extensão;

V.

Orientação em Projetos Integradores;

VI.

Orientação nas Atividades de Prática Simulada e Prática Real (quando couber);

VII.

Orientação de Atividades de Pesquisa/ Iniciação Científica; e,
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VIII.

Participação nas Atividades Complementares.

5.5.1. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo

Realizado para captação e identificação de docentes/tutores necessários à Instituição.
A publicação do edital de recrutamento externo é feita por meio da internet. O processo
seletivo externo consta das seguintes etapas:
I.

Análise do curriculum Lattes;

II.

Prova Didática; e

III.

Entrevista.

Análise do curriculum Lattes: A avaliação do currículo é feita de acordo com os critérios
abaixo, em que são considerados os seguintes elementos:
I.

Titulação acadêmica

II.

Cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização

III.

Docência (últimos 5 anos)

IV.

Experiência profissional (últimos 5 anos)

V.

Atividades em programas acadêmico-administrativos

VI.

Produção Técnico-Científica

Prova Didática: A prova didática consiste em aula para a Comissão Examinadora, de no
máximo 20 minutos, sobre um dos temas da “ementa do curso” previamente indicado.

Entrevista: A entrevista é feita após a prova didática, onde se considerado no candidato:
coerência, argumentação, interdisciplinaridade e referencial teórico.

5.5.2. Forma de Contratação de Professores

Concluído o processo seletivo, o docente/tutor contratado, integra o quadro de pessoal
da Instituição, inicialmente, como horista. O professor poderá desenvolver atividades fora de
sala de aula compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, em projeto de
interesse do UNIFACIG.

5.6. Política de Qualificação

A capacitação do corpo docente/tutores do UNIFACIG é realizada, basicamente, das
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seguintes formas:
I.

mediante programas de incentivo à capacitação docente em busca de titulação, por
meio de convênios e liberação por parte do UNIFACIG (chamada via lenta de
capacitação);

II.

substituição, mediante contratação de professores titulados (chamada via rápida de
capacitação);

III.

mediante processo contínuo de reciclagem do corpo docente, em cursos de
atualização de conhecimentos e metodologia, participação em congressos e
seminários e outras formas.
A primeira forma – via lenta de capacitação – caracteriza-se pelo resultado a ser

alcançado a longo prazo, principalmente, para o grau de doutor e pelas incertezas da
continuidade do docente na IES. Para a obtenção do grau de doutor, se o participante já
possuir o título de Mestre, estima-se um prazo mínimo de 4 a 6 anos. Assim, para cobrir o
ciclo de Mestrado/Doutorado, pode-se chegar a 10 anos ou mais.
A chamada “via rápida” de capacitação torna-se mais vantajosa que a anterior, a via
lenta de capacitação, porém existe o aspecto negativo de que a oferta de professores
titulados, principalmente, doutores, é relativamente escassa no Brasil. Nessa direção, a
contratação de docentes “via rápida” costuma provocar alta resistência interna nas IES,
notadamente naquelas onde o corpo docente qualificado é pequeno ou inexistente.
Diante desses parâmetros, a preocupação do UNIFACIG é contratar os professores
utilizando a “via mais rápida”, ou seja, docentes que já possuem titulação. Entretanto, em
algumas áreas, contamos com professores especialistas, os quais integraram o programa de
capacitação docente do UNIFACIG, via lenta. Assim sendo, os professores que, no ato da
admissão, possuam somente a especialização, por dificuldades pessoais ou institucionais de
participação em programas de mestrado/doutorado, serão incentivados a se inscrevem em
programas específicos, a fim de capacitá-los, academicamente, para o exercício do magistério
superior.
O Centro Universitário estabeleceu como programa de capacitação, os seguintes
pontos:
I. Programa de incentivo à titulação: por meio de convênios e liberação do UNIFACIG;
II. com recursos próprios;
III. contratação de professores titulados para reposição de professores, por motivos de
demissão e/ou aposentadoria; e
IV. processo de reciclagem, em cursos de atualização de conhecimentos e metodologia e
participação em congressos e seminários.
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5.6.1. Política de Qualificação Docente nas Atividades do Curso

A política de capacitação docente/tutores do UNIFACIG visa propiciar aos professores
o domínio do conhecimento científico específico de sua área, além de proporcionar-lhes
competência pedagógica.
Para tanto, existe a constante preocupação no sentido da intensificação do programa
de capacitação docente já existente, com vistas ao melhor desempenho pedagógico dos
professores.
Esse programa prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de
diálogo com as áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre formação
técnica e formação pedagógica.
A política de formação pedagógica dos professores do UNIFACIG abrange também as
questões dos valores éticos. Entende-se que a competência na docência encontra-se
indissoluvelmente ligada à definição de valores. Os professores inseridos na docência do
ensino superior precisam estar preparados para trabalhar o conhecimento científico com os
estudantes em formação, como também influenciá-los positivamente através da cultura, da
ética e da cidadania, incentivando o trabalho em equipe nas experiências em projetos e
atividades extraclasse.
Com a finalidade de harmonizar as atividades docentes com as necessidades dos
projetos pedagógicos de curso e considerando as diversas origens formativas dos docentes,
a instituição, a cada semestre, orienta seus docentes nos seguintes aspectos:

I. Quanto ao UNIFACIG
a) Missão, Visão e Valores;
b) Objetivos institucionais e o contexto regional; e,
c) Políticas institucionais constantes no PPI e suas aplicações no curso.

II. Quanto ao Curso:
a) Objetivos do curso;
b) Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do egresso;
c) Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do curso;
d) Plano de ensino e plano de aula (Metodologias Ativas de Aprendizagem);
e) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua disciplina: Como você
ensina?
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f) Metodologia de avaliação: como você verifica se o aluno de fato aprendeu? E o
que é feito a partir dos resultados?
g) Atuação do NDE e do colegiado.

Os aspectos da organização pedagógica serão tratados, a princípio, pela Pró-Reitoria
de Operações Acadêmicas da instituição.
Os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso serão tratados pela
coordenação de curso, pelo NDE e por especialistas reconhecidos no mercado de trabalho.
O Plano de Carreira encontra-se Homologado pelo Ministério do Trabalho e do
Emprego, Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Minas Gerais em
despacho publicado no Diário Oficial da União, página 71, de 11/02/2010.

5.7. Atributos Docentes no Desempenho das Atividades de Ensino Aprendizagem

I.

apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de
aplicação da teoria ministrada em relação ao fazer profissional;

II.

manter-se atualizado com relação à interação conteúdo e prática;

III.

promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral;

IV.

analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo abordado e a
profissão;

V.

promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos;

VI.

expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma;

VII.

apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes
curriculares;

VIII.

elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com
dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os
resultados para redefinição de sua prática docente no período.

5.8. Corpo Técnico Administrativo

O corpo técnico-administrativo do UNIFACIG é constituído pelos servidores que não
pertencem ao Corpo Docente. Cabe ao Reitor do UNIFACIG propor à Entidade Mantenedora
a admissão e a dispensa de servidores técnico-administrativos. Os direitos e deveres do
pessoal técnico-administrativo do Centro Universitário UNIFACIG estão basicamente
fundamentados na Consolidação das Leis de Trabalho, pela qual se regem os respectivos
contratos, aplicando-lhes, ainda, as disposições do Regimento Interno da IES, relativas às
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obrigações identificadas.
Fundamentado no Plano de Carreira do Corpo Técnico-administrativo tem-se três
grupos que compõem o Quadro Técnico Administrativo do UNIFACIG. São eles:
I.

Grupo Gerencial: pertencem ao Grupo Gerencial os profissionais envolvidos com as
atividades diretivas e estratégicas da Instituição. Aquelas que exigem decisões e maior
responsabilidade, tais como Pró-Reitor Acadêmico, Pró-Reitor de Ensino, Pró-Reitor
de Comunicação e Marketing, coordenadores, gerente técnico, gerente de TI, gerente
de relacionamento, gerente financeiro e assessores administrativos. Nestas atividades
estão incluídas às referentes à Mantenedora que tem a responsabilidade de gerenciar
as áreas de planejamento, estratégica e financeira da Instituição;

II.

Grupo Administrativo: pertencem ao Grupo Administrativo os profissionais
responsáveis pelos serviços técnicos prestados na Instituição, relativos ao apoio aos
docentes e discentes tais como Secretária Acadêmica, Bibliotecário, Analista de
Sistemas, Secretárias e Assessora Pedagógica;

III.

Grupo Operacional: pertencem ao Grupo Operacional os profissionais envolvidos na
operacionalização da área administrativa, necessários para atender com qualidade no
funcionamento e na manutenção da Instituição, sendo aqui enquadrados auxiliares
administrativos, auxiliares de biblioteca, assistente financeiro, assistente de
laboratório, serviços gerais, porteiros, auxiliares de informática, auxiliares de secretaria
e motorista.

Necessário salientar ainda, que a progressão na carreira se faz dentro dos requisitos
legais estabelecidos pelo Sindicato, por mérito, considerando-se o desempenho pessoal,
afinidade com as funções e demais referências obtidas com sua chefia imediata e com a
Reitoria da Instituição.

5.8.1. Política de Contratação

O recrutamento e a seleção do pessoal técnico-administrativo se faz mediante às
necessidades de pessoal. No âmbito da instituição, procura-se prioritariamente captar
recursos humanos cujas competências múltiplas possam prover o ambiente de trabalho de
conhecimentos interdisciplinares, ou seja, providos de um caráter multivariado. Nessa direção,
procura-se:
I.

criar, manter e desenvolver um contingente de recursos humanos com habilidade e
motivação, para realizar os objetivos da instituição;

II.

criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento
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e satisfação plena dos recursos humanos e alcance dos objetivos individuais; e
III.

alcançar eficiência e eficácia do trabalho, realizado por meio dos recursos humanos.

A seleção, o recrutamento, a progressão e ascensão funcional do corpo técnicoadministrativo, de acordo com a categoria, serão efetivadas conforme as disponibilidades de
quadro de pessoal, de qualificação profissional e de viabilidade orçamentária, previamente
programada.
A estruturação do corpo técnico-administrativo, conforme o Plano de Carreira TécnicoAdministrativo apresenta-se da seguinte forma:
I.

Assessores;

II.

Secretária;

III.

Bibliotecário;

IV.

Auxiliar Administrativo;

V.

Auxiliar de Biblioteca;

VI.

Auxiliar de Serviços Gerais;

VII.

Porteiro.

A IES conta também, com alguns estagiários, discentes da instituição, que atuam na
biblioteca, no setor financeiro e na área de Tecnologia de Informação. O setor de
Contabilidade é terceirizado.

5.8.2. Estratégia de Seleção: Processo Seletivo Externo

Realizado para captação e identificação de colaboradores necessários à Instituição. A
publicação do edital de recrutamento externo é feita por meio da internet. O processo seletivo
externo consta das seguintes etapas:
I.

Análise do curriculum Lattes;

II.

Avaliação Psicológica; e

III.

Entrevista.

Análise do curriculum Lattes: A avaliação do currículo é feita de acordo com os critérios
abaixo, em que são considerados os seguintes elementos:
I.

Titulação acadêmica

II.

Cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização

III.

Experiência profissional (últimos 5 anos)
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Avaliação Psicológica: O candidato é encaminhado à Avaliação Psicológica em empresa
conveniada ao UNIFACIG.

Entrevista: A entrevista é feita após a avaliação psicológica, onde se considera no candidato:
experiência nos empregos anteriores, interesse do candidato e aspectos importantes
relacionados com o cargo a ser preenchido.

5.8.3. Forma de Contratação do Corpo Técnico Administrativo

Concluído o processo seletivo, o colaborador contratado, integra o quadro de pessoal
da Instituição, inicialmente, por um período de experiência de 90 dias.Ao final desse período,
caso atenda às necessidades da IES, o contrato é renovado.

5.8.4. Política de Qualificação

Buscando sustentar a qualificação, exigida na seleção dos funcionários, adotou-se,
como política básica do UNIFACIG, o estímulo e incentivo à qualificação do seu quadro de
funcionários, apoiando a participação em treinamentos e/ou cursos extracurriculares, visando
alicerçar sempre o autodesenvolvimento por meio da aquisição de competências múltiplas.
Estes incentivos podem ser observados nos descontos que são efetuados pela Instituição
para que os mesmos possam se qualificar melhor e, também, nas instituições parceiras do
UNIFACIG que oferecem descontos especiais para os funcionários da IES. Vinculado a essas
questões de qualificação e socialização das políticas institucionais delineadas no PDI, está,
também, o desenvolvimento na carreira que, como dito anteriormente, fixa-se na qualificação
e nas disponibilidades, tanto de quadro de pessoal quanto de viabilidade orçamentária,
previamente programada.
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6. INFRAESTRUTURA
6.1 Campus Ilha de Excelência
O prédio sede do UNIFACIG recebeu o nome de “Ilha de Excelência”, constituindo-se
em um dos mais belo e moderno campi do Estado de Minas Gerais. Foi planejado e construído
especificamente para instituição de ensino, tendo como direcionamento as mais altas
perspectivas de qualidade e funcionalidade, além é claro, de estar em perfeita consonância
com a demanda dos cursos de graduação e pós-graduação que as utiliza.

Figura 7: Campus Ilha de Excelência

Contendo sete andares, o prédio possui 30 salas de aulas amplas e confortavelmente
instaladas em um ambiente próprio para a atividade acadêmica, uma área destinada à
biblioteca, salas de estudos, sala de audiovisual, laboratórios de informática, laboratórios
específicos para os cursos, central de cópias, cantina, instalações para o corpo docente,
coordenadores de curso e horário integral e para o pessoal técnico administrativo. O campus
possui, ainda, um auditório com capacidade para 250 pessoas. Todo o prédio foi projetado
tendo como foco o atendimento aos portadores de necessidades especiais e respeitando
todas as instruções reguladas por lei. O prédio possui uma área total de 3.870,00 m2 de
construção.
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INFRA-ESTRUTURA – Campus Coqueiro
Até 50 alunos

UTILIZAÇÃO
Nº

ÁREA (m²)
M

T

N

30

1240,5

0

0

50

-

-

-

-

-

1

44,55

1

1

1

10

40,7

0

10

10

2

21,2

0

2

2

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós

1

21,2

0

0

25

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

200

250

250

250

7 - Secretaria(s)

1

26,5

4

4

4

8 - Tesouraria(s)

2

50

3

3

3

9 - Sala de reunião dos gestores / professores

1

28,4

0

20

20

10 – Almoxarifado

1

40,7

0

0

1

11 – Biblioteca

1

181,1

0

0

50

12 – Laboratórios

6

48,7

0

0

30

13 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Orientação
Pedagógica, Central de Cópias, Salas de Estudos
Individuais ou em Grupo, etc)

6

429,1

0

0

100

1 - Salas de aula
De 50 a 100 alunos
2 – Reitoria
3 - Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou
chefe de departamento do ensino de graduação, e do
Pró-Reitor de Ensino
4 - Gabinetes de trabalho para professores em regime
de tempo integral
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6.2 Campus Alfa Sul

Em 2012 foi inaugurado o novo campus do UNIFACIG no bairro Alfa Sul com o intuito
de proporcionar um melhor ambiente para os discentes. O campus recebeu o nome “Edifício
Aloísio Teixeira Garcia” em homenagem ao mantenedor da instituição.
A estrutura física é um dos pontos fortes da instituição e constitui-se em um dos mais
belos e sofisticados campus do Estado de Minas Gerais. Sua construção foi específica para
a prática do ensino, com salas amplas e arejadas visando uma melhor prática do processo
ensino/aprendizagem, com um melhor conforto para os discentes, docentes, colaboradores e
comunidade em geral.

Figura 8: Campus Alfa Sul
Fonte: Arquivo Institucional

O prédio foi projetado contendo em seu projeto laboratórios e diversas salas de aula
para atender aos diversos cursos que funcionam no campus. Sua estrutura é composta por
três andares mais um anexo composto por lanchonete, banheiros, área de convivência, sala
de xerox e laboratórios além de amplas instalações para o corpo docente, coordenadores de
curso e para o pessoal técnico administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos
portadores de necessidades especiais, com elevador, piso tátil e banheiros especiais, tendo
2.789,1 m² de construção.
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UTILIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício
Aloísio Teixeira Garcia)

Nº

ÁREA
M

T

N

Até 50 alunos

14

756,7 m²

0

50

50

De 50 a 100 alunos

-

-

-

-

-

2 – Coordenação de Curso e/ou Pró-Reitoria

1

18,1 m²

3

3

3

3 – Sala do CEP

1

18,1 m²

3

3

3

4 - Gabinetes de trabalho para professores em regime
de tempo integral

1

36 m²

4

4

4

5 - Salas de professores - ensino de graduação / Pós

1

36 m²

0

5

15

6 - Auditório(s) e anfiteatro(s)

1

159,73 m²

138

138

13
8

7 - Secretaria(s)

1

54,05 m²

1

4

2

8 - Tesouraria(s) / telefonista (junto com secretaria)

-

-

-

-

-

9 – Reitoria

1

12,95 m²

1

1

1

10 - Sala de reunião dos gestores / professores

1

36 m²

0

15

15

11 – Almoxarifado/Arquivo

3

26,1 m²

1

1

1

12 – Protocolo (junto com secretaria)

-

-

-

-

-

13 – Laboratórios

2

122,63 m²

0

50

50

14 – Laboratório de Informática

2

72 m²

0

0

50

15 - Sala de projeto

2

140,66 m²

0

0

50

16 - Outras áreas (Praça de Alimentação, Xerox,
outros)

1

104,8 m²

0

100

1 - Salas de aula

600

Em 2016 foi inaugurado o novo prédio que compõe o campus Alfa Sul para atender à
demanda dos cursos que crescem e dos novos cursos ofertados pela IES. O edifício recebeu
o nome “Edifício Michel Hannas”.
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Figura 9: Prédio Michel Hannas

O prédio é uma construção moderna que apresenta técnicas construtivas que
proporcionaram uma obra mais limpa e sustentável, como por exemplo, a utilização de
estrutura metálica e vedação de drywall. Sua construção proporcionou a ampliação do
campus Alfa Sul para atender maior número de alunos, proporcionando um melhor conforto
para os discentes, docentes, colaboradores e comunidade em geral.
O prédio foi projetado para atender as especificidades dos cursos que já funcionam no
campus e daqueles que abriram na área da saúde. Com laboratórios de bioquímica,
anatômica, técnica cirúrgica, microscopia, odontologia, informática, procedimentos, sala de
desenho, laboratório da tecnologia da construção e maquetes e brinquedoteca, para atender
aos diversos cursos que funcionam no campus, todos com equipamentos de qualidade. Sua
estrutura é composta por três andares compreendendo banheiros, salas de aula e laboratórios
além de amplas instalações para o corpo docente, coordenadores de curso e para o pessoal
técnico administrativo. Atende às exigências de acessibilidade aos portadores de
necessidades especiais, com rampas, piso tátil e banheiros especiais, tendo 3.330 m² de
construção.
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UTILIZAÇÃO

INFRAESTRUTURA – Campus Alfa Sul (Edifício
Michel Hannas)

Nº

ÁREA
M

T

N

Até 50 alunos

8

363,3 m²

-

50

50

De 50 a 100 alunos

-

-

-

-

-

2 – Gabinete(s) de trabalho para coordenadores e/ou
chefe de departamento do ensino de graduação

5

46,7 m²

0

5

5

3 – Salas de professores – ensino de graduação / Pós

1

20 m²

0

15

15

4 – Secretaria de Pós-Graduação/ Pesquisa/ Extensão
(s)

1

27,5 m²

1

1

1

5 – Almoxarifado

3

15,5 m²

1

1

1

6 – Controle e manutenção de câmeras

1

6,3 m²

1

1

1

7 – Biblioteca + Sala de Catalogação

1

349,9 m²

0

50

50

8 – Brinquedoteca

1

84,3 m²

0

0

50

9 – Laboratórios

7

642,2 m²

0

50

50

10 – Informática

1

73 m²

0

28

28

11 – Estudos coletivos e individual

1

86,8 m²

0

34

34

1 – Salas de aula

c) Clínica Universitária UNIFACIG

O Centro Universitário UNIFACIG proporciona uma grande oportunidade de
aprendizagem à comunidade acadêmica com a inauguração de sua Clínica
Universitária de Saúde no Campus Alfa Sul, no mês de dezembro de 2018. Uma
infraestrutura inovadora na região e projetada com especial atenção ao conforto e à
segurança dos seus pacientes.
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Figura 10: Foto da Clínica Universitária UNIFACIG
Fonte: Arquivo Institucional

A Estrutura é composta por três andares e 1.800 m 2, fruto de uma construção
sustentável, com aproveitamento da água da chuva e iluminação em LED, sendo toda
a sua obra acompanhada pelos próprios professores da instituição. As instalações
contam com consultórios médicos, consultórios para atendimento psicológico,
laboratório de habilidades, simuladores de práticas, sala para procedimentos de
enfermagem, 10 aparelhos de raio-x odontológicos e 34 gabinetes odontológicos. Um
ambiente inovador para o ensino das ciências da saúde.
Desta forma, o Centro Universitário UNIFACIG espera que a Clínica
Universitária seja um local para reunião de pessoas de diversas formações,
experiências e conhecimentos, unidos no interesse comum da busca do aprendizado,
da realização de pesquisa e do atendimento ao próximo.

INFRAESTRUTURA – Clínica Universitária
(Edifício Rayan Pereira Duvanel)

Nº

ÁREA
(m²)

UTILIZAÇÃO
M

T

N

1 - Salas de aula

3

86,6 m2

40

40

40

2 – CPA

1

11,3 m2

5

5

5
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3 – Gerência Administrativa da Clínica

1

11,0 m2

1

1

-

4 – Recepção

2

7,0 m2

2

2

-

5 – Laboratório de Habilidades

1

152,4 m2

100

10
0

100

6 – Escovódromo

1

9,0 m2

8

8

8

7 – Consultório Médico

6

39,4 m2

6

6

-

8 – Consultório de Psicologia

3

25,5 m2

2

2

-

9 - Sala de procedimentos

1

40,0 m2

5

5

-

10- Sala de Esterilização

1

3,65 m2

1

1

-

11 – Sala de Dispersão de Materiais

1

9,3 m2

1

1

-

12 – Sala de Material Discente

1

33,3 m2

1

1

-

13 – Sala de Raio X

2

6,8 m2

2

2

-

14 – Cabines de Atendimento Odontológico

7

35,0 m2

14

14

-

15 – Sala Atendimento Odontológico Integrado

1

352,3 m2

80

80

-

16 – Centro de Material Esterilizados (CME)

1

7,6 m2

1

1

-

17- Outras áreas (Depósito de Limpeza, Expurgo,
banheiros, garagem/estacionamento)

23

175 m2

20

20

20

d) Hospital Vision e Academia UNIFACIG

A saúde é, ao mesmo tempo, uma necessidade fundamental do ser humano e,
segundo inúmeros estudos, um pré-requisito para o trabalho produtivo, sendo ainda
um eixo de criação e de difusão da tecnologia, constituindo-se um campo privilegiado
para a promoção do desenvolvimento. A relação entre saúde e desenvolvimento é
uma via de mão dupla: o nível de saúde de uma população depende em
grande medida de seu nível socioeconômico, e a promoção da saúde contribui para
elevar seu nível socioeconômico.
Alinhado a essa reflexão, o Centro Universitário UNIFACIG construiu o Hospital
Vision. O Hospital Vision é um centro de tratamento de doenças oftalmológicas
destinado a atividades de assistência hospitalar, excetuando-se pronto socorro e
unidades para atendimento à urgência. Oferece uma assistência intermediária entre a
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internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos,
cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requeiram a permanência do paciente na
unidade por um período máximo de 12 horas, sendo, portanto, realizados em caráter
eletivo. Entre os mais diversos procedimentos cirúrgicos que serão realizados no
Hospital Vision estão as cirurgias de: catarata, pterígio, calázio, ectrópio e entrópio,
blefaroplastia, epilação com laser argônio, além da cirurgia refrativa que representa
um grande avanço para nossa região em termos de tratamento oftalmológico. Serão
realizados também exames e cirurgias mais complexos, envolvendo problemas de
estrabismo, glaucoma e outras. Além desses procedimentos, os mais diversos
exames oculares poderão ser realizados no Hospital Vision que conta com estrutura
especialmente desenvolvida para oferecer além de atendimento qualificado, o máximo
de conforto, segurança e bem estar.

Figura 11: Hospital Vision, Academia e Espaço para Avaliação
Fonte: Arquivo Institucional

INFRAESTRUTURA – Hospital Vision

Nº

ÁREA
(m²)

UTILIZAÇÃO
M

T

N

1 – Recepção informatizada, espera e registro

1

52,19

-

-

-

2 – Farmácia

2

20,6 / 7,02

2

2

2

3 – Salas administrativas

3

9,10

5

5

5
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4 – Sala de exames

35,40

-

-

-

5 – Sala de Acolhimento

1

10

-

-

-

6 – Sanitários exclusivos para pacientes

2

9,50

-

-

-

7 – Área de preparo para pacientes

1

8,20

-

-

-

8 – Consultórios médicos equipados

3

17,27

-

-

-

9 – Sala de cirurgia refrativa devidamente equipada

1

28,20

-

-

-

10 – Sala de cirurgia

2

31,9 / 34,6

-

-

-

11 – Unidade de recuperação pós-anestésica

1

31,84

-

-

-

12 – Posto de enfermagem

1

6,85

-

-

-

13 – Apartamento para internação

3

11,70

-

-

-

14 – Sala de espera

1

6,20

-

-

-

15 – Sala para exame a laser

1

17,27

-

-

-

16 – Sala de aula

10

62,1

50

50

50

17 – Sala de Coordenação

4

8,12

4

4

4

18 – Academia

1

242,70

30

30

30

19 – Laboratório de Endodontia

1

70,10

25

25

25

20 – Laboratório Odontologia

1

78,19

25

25

25

21 – Laboratório de Técnica Cirúrgica

1

75,55

25

25

25

22 – Coffee Valley

1

309,37

200

20
0

200
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Assim, enriquecendo ainda mais nossa instituição e visando elevar o nível
socioeconômico de nossa região, o Centro Universitário UNIFACIG está em fase de
finalização da construção do novo prédio da Instituição que abarca o Hospital Vision
e a Academia do Centro Universitário UNIFACIG. Esta unidade contribuirá ainda mais
para as práticas e avaliações por habilidade e competência dos discentes de
Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação Física e demais cursos que usufruirão
do que há de mais moderno em infraestrutura e equipamentos.

Figura 12: Academia UNIFACIG
Fonte: Arquivo Institucional

A academia UNIFACIG é uma construção ampla e moderna, com ar
condicionado e uma vista privilegiada da cidade, possui 242,70m² e conta com os
melhores aparelhos de musculação e aeróbicos do mercado. Atende aos acadêmicos
de Educação Física nas atividades práticas curriculares e está aberta aos demais
acadêmicos e funcionários do Centro Universitário para realização de atividade física.

6.3. Infraestrutura Física do curso

6.3.1. Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos
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A sala de coordenação do curso de Enfermagem com 8,4 m², é de uso individual e
possui dimensionamento adequado e com todas as condições de acessibilidade, incluindo
rampas de acesso, piso tátil e sinalização com sistema de escrita tátil. O espaço viabiliza à
Coordenação o desenvolvimento das atividades e ações acadêmico-administrativas inerentes
à sua função, de acordo com as atribuições constantes no Regimento da Instituição.
O espaço ainda permite o atendimento individual ou em grupos, com total privacidade
para os discentes, docentes ou sociedade civil, vale dizer que para atendimentos de grupos
maiores, existem espaços com tamanho e estrutura adequados e disponíveis.
A sala de coordenação do curso de Enfermagem se localiza no campus Alfa Sul, e
este espaço é equipado com mesa, armário com chave, arquivo, computador com acesso à
internet, impressora, telefone e ventilador, além de atender às exigências necessárias quanto
à limpeza, acústica, ventilação, iluminação e conservação, com comodidade necessária à
atividade desenvolvida, além de garantida a acessibilidade.
Vale ressaltar que o UNIFACIG disponibiliza aos seus coordenadores ferramentas de
tecnologia inovadoras, como o G Suite, que aumenta a eficiência do envio de arquivos, otimiza
troca de informações, favorecendo a comunicação e colaboração em tempo real com chat
integrado, videoconferências e edição compartilhada de documentos.
Sendo assim, possui toda a infraestrutura mobiliária e tecnológica, que permite o
desenvolvimento das mais distintas atividades, dando à Coordenação segurança no
desenvolvimento de seu trabalho.

6.3.2. Salas de Professores

No campus Alfa Sul, a sala coletiva dos professores ou simplesmente sala dos
professores possui espaço amplo (36 m²), com comodidade, limpeza, segurança e
acessibilidade adequada. A sala viabiliza o trabalho do docente, possuindo recursos de
tecnologia da informação e da comunicação apropriados aos trabalhos de pesquisa
acadêmica ou trabalhos administrativos, caso a estes sejam atribuídos. Para isso, possui
ponto eletrônico, computadores com acesso à internet, quadro de avisos e telefone.
A sala possui área e layout apropriado, atendendo a demanda docente para os
respectivos horários de aula ou descanso, equipada com mesa de trabalho coletiva e
poltronas, mobiliários que permitem o descanso do docente, bem como sua integração com
os demais colegas de atividade docente ou administrativa em seus momentos de descanso.
Além disso, a sala de professores possui escaninhos individuais com chave pessoal,
garantindo segurança para a guarda de materiais e equipamentos pessoais ou profissionais.
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É disponibilizada sala de trabalho para professores em tempo integral, com 20m²,
equipada com mesas de trabalho, poltronas, mesa de centro, computadores com acesso à
internet, armário, impressora e telefone, com o objetivo de viabilizar ações acadêmicas, como
planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade
para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de
material e equipamentos pessoais, com segurança.

6.3.3. Salas de Aula

Para atender ao curso de Enfermagem, o Campus Alfa Sul possui salas de aula
convencionais variando de 50,0 m² à 61,0 m², 1 sala convencional de 68,58 m² totalizando
1.120,00 m² divididas em três edifícios. Todos os espaços de aprendizagem (salas de aula)
apresentam data show, acesso à internet, quadro branco para uso de pincel, ar-condicionado
ou ventilador, iluminação adequada para seu uso, além da manutenção semestral de toda sua
infraestrutura e manutenção eventual quando solicitada.
Recentemente 5 destas salas receberam novos mobiliários didáticos, se tornando
salas de metodologias ativas dinâmicas. Nestas salas as carteiras são montadas em formato
hexagonal, permitindo maior interação entre os alunos e com isso maiores avanços na
aprendizagem, além de quadros para o desenvolvimento de trabalhos em equipe. Sendo
assim, atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando manutenção
periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação
adequados às atividades a serem desenvolvidas oportunizando o desenvolvimento das
competências e habilidades requeridas pelo curso de maneira inovadora e exitosa. Os
espaços de aprendizagem disponibilizados apresentam layout flexível (carteiras móveis) que
permite configurações espaciais que se adéquam às distintas situações de ensinoaprendizagem e à aplicação de metodologias ativas. Quando necessário, os docentes
também podem solicitar caixas de som, flipsharts, clicker, microfone e computador que são
disponibilizados pela instituição para complementar as ferramentas dos espaços de
aprendizagem. As salas de aula foram projetadas para prover comodidade, segurança e
acessibilidade adequada para o as distintas atividades de ensino-aprendizagem.
A partir de março de 2022, mais três salas modernas, amplas e contendendo
mobiliário adequado à prática de metodologias ativas serão inauguradas na parte superior do
Hospital Vision (segundo e terceiro andares).

6.4. Laboratórios
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6.4.1. Laboratórios de Informática Campus Coqueiro:
m2 por
estação

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 – Steve Jobs

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,4

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Windows 10

21

Windows

Home
Paga
Premium

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
21 Desktops. Sendo 4 Intel Core I7 3.4 Ghz. HD 500GB, 8GB RAM, 17 Intel Core I5 3.4 Ghz.
HD 500GB, 8GB RAM e 1 Intel Core I5 3.4 Ghz. HD 1TB, 4GB RAM teclado, mouse, monitor
19,5 (LED LCD), acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 – Mark Zuckerberg

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

16

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
Sendo 11 Desktops Intel core I7 64 Bits e 500 Gb Set, 1 Intel Celerum CPU 1.80 Ghz XP 150
GB, 3 Intel Pentium 4 3,20 Ghz 320 GB Set e 1 Intel Core I7 64 Bits 500 Gb placa de rede,
teclado, mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet..
Capacidade: O laboratório suporta até 32 alunos sendo dois em cada computador e um
professor
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Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 03 – Bill Gates

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,2

Licenças

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Sistema Operacional Microsoft Windows

24

Windows

XP
Professional Paga
2002

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
Sendo 13 Desktops. Intel Petium Dual Core 2,6 Ghz 150 Gb Vostro 2205, 11 Celeron 3.0 Ghz
80 Gb Opitplex 320, placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas, acesso à
Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 46 alunos sendo dois em cada computador e um
professor

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 04 – Larry Page

m2 por
estação

m2 por
aluno

48,7

1,5

2,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtda

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

21

Windows

XP
Linux

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
24 Desktops: 11 máquinas - Intel Pentium Duo Core 2.60 Ghz 160 GB Vostro 220S, 2 GB RAM,
placa de rede, teclado, mouse, monitor LCD 15 polegadas (02 monitores de 19 polegadas),
acesso à Internet.
1 máquina - Pentium 4 CPU 3.20 GHz, Linux, 2 GB RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor
LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
9 máquinas - Intel Aton CPU 1.60 GHz, Linux, 2 GB RAM, 320 GB placa de rede, teclado,
mouse, monitor LCD 17 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.
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6.4.2. Laboratórios de Informática Campus Alfa Sul:

Laboratório (nº e/ou nome)

Área (m2)

m2 por
estação

m2 por
aluno

Lab 01 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Versão
Home
Basic

Licenças
Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I3-2120 4GB RAM HD 320GB Dell Vostro 260S, placa de
rede, teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 02 - Edifício Aloísio Teixeira Garcia

m2 por
estação

m2 por
aluno

36

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga

Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Dell Vostro 260S, Processador Intel(R) core(TM) I5-3450S, HD 1 Tb, 4Gb de
RAM, placa de rede, teclado, mouse, monitor 17 polegadas e acesso à internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

Área (m2)

Laboratório (nº e/ou nome)
Lab 01 - Edifício Michel Hannas

m2 por
estação

m2 por
aluno

73

1,8

1,0

Descrição (Software Instalado, e/ou outros dados)
Software

Qtd.

Fabricante

Versão

Licenças

Sistema Operacional Microsoft Windows

20

Windows

Home
Basic

Paga
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Equipamentos (Hardware Instalado e/ou outros)
Quantidade e descrição detalhada
20 Desktops. Intel(R) core(TM) I5-4460, HD 40 GB, 8 GB RAM, 500Gb de HD, placa de rede,
teclado, mouse, monitor CRT 15 polegadas, acesso à Internet.
Capacidade: O laboratório suporta até 40 alunos sendo dois em cada computador e um
professor.

6.5. Plano de Atualização Tecnológica e Manutenção de Equipamentos

A instituição está em constante processo de atualização tecnológica, tanto dos
softwares quanto dos hardwares instalados nos seus laboratórios e demais unidades. O
UNIFACIG tem, por objetivo, oferecer aos docentes e discentes o que há de mais moderno
em termos de tecnologia na sua área de atuação. Os softwares disponíveis (sistema
operacional, browser, pacote de automação de escritório, linguagens de programação, entre
outros) são atualizados imediatamente após o teste por um técnico da instituição de uma nova
versão lançada. Os equipamentos novos adquiridos são sempre o “estado da arte” do setor,
sendo que os equipamentos existentes são atualizados à medida que são verificadas as
necessidades, visando obter um bom desempenho nas atividades acadêmicas. O UNIFACIG
é parceira do programa Microsoft IT Academy, que é uma completa solução educacional
tecnológica que conecta os estudantes, professores, empregadores e as comunidades locais
por meio de um modelo de aprendizado contínuo de desenvolvimento de habilidades
tecnológicas avançadas. Ele foi desenvolvido para preencher as lacunas entre a educação e
o mundo real, dando aos estudantes as habilidades de TI que eles precisam para serem bem
sucedidos nas carreiras no mercado de trabalho tecnológico de hoje e fornecendo recursos
de desenvolvimento profissional aos educadores.
O Microsoft IT Academy promove a capacitação aos alunos das habilidades
tecnológicas mais recentes, para que eles sejam bem sucedidos na vida acadêmica e
profissional. E além disto, o programa oferece ainda as Certificações Microsoft que ajudam
na empregabilidade. Entre os cursos oferecidos estão: Básico e Avançado de Word, Excel e
PowerPoint, além do uso do Windows.
Os planos de expansão, em relação ao número de máquinas, encontram-se vinculados
às demandas dos cursos e à abertura de novos cursos para atendimento de suas demandas.
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6.6. Recursos Audiovisuais

Item

Observações

Quantidade

Data Show

Alfa Sul

22

Data Show

Coqueiro

29

Quadro Branco

Alfa Sul

67

Quadro Branco

Coqueiro

31

Televisor com sistema
Alfa Sul
de KTV
Televisor com sistema
Coqueiro
de KTV

01
01

Flip-charts

03

Leitor Kindle

06

Tablet

01

Câmeras

Contrato de convênio com Arca de Noé Vídeo para
02
locação sempre que necessário.

6.7. Laboratórios Específicos

Para a formação integral do profissional de Enfermagem é fundamental que os
discentes coloquem em prática o conhecimento teórico adquirido, e tenham espaços para
simular, experimentar, testar, repetir, errar e corrigir. Para atender a esta demanda, o curso
de Enfermagem do UNIFACIG utiliza os seguintes laboratórios para desenvolvimento de
atividades práticas:
Centro de Simulação:

A Instituição possui laboratórios de habilidades para o curso de Enfermagem,
localizados no prédio Michel Hannas e na Clínica UNIFACIG. Os laboratórios oferecem a
possibilidade de treinamento de habilidades e simulação de procedimentos antes da
intervenção real no paciente. Um dos laboratórios conta com um Centro de Simulação
Realística, a estrutura é composta por uma mesa de comando em ambiente isolado, em outra
sala se encontram as macas e os manequins de simulação. O laboratório conta com quatro
(4) monitores e quadro (4) caixas de sons com microfones (4) para permitir a interação entre
a sala de comando e a sala de procedimentos. A sala de comando está equipada com mesa
de controle de som (1) e computador com sistema operacional Windows e instalado o
programa Virtual Sign Simulation. A partir do manuseio da mesa de comando, o docente pode
enviar alguma alteração para os parâmetros do manequim (paciente simulado) e observar o
UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

comportamento do discente frente aquela situação. O sistema de simulação realística que
possibilita simulação de situações reais em estações práticas. Com auxílio de câmeras,
microfone e monitores, todo o ambiente é monitorado pelo professor que por meio do software
pode simular situações para intervenções e avaliar o comportamento do discente.
O laboratório conta também com o simulador APOLLO. O simulador de paciente Apollo
possui uma ampla gama de novos e eficientes recursos para oferecer o melhor em
treinamento de saúde baseado em simulação de alta fidelidade com pele realista e sistema
totalmente wireless. Apollo é um simulador com respostas fisiológicas como, por exemplo,
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, eletrocardiograma, mudança de
temperatura corporal, choro, sons cardíacos e pulmonares, hemorragias, punção venosa,
cateterismos vesical e gástrico, intubação, além de contar também com um monitor
multiparâmetros, criando uma experiência de interação com o paciente mais profunda,
imersiva e verdadeira. Os recursos de vias aéreas e novas técnicas de RCP do Apollo
oferecem oportunidades de treinamento baseadas nos protocolos de tratamento mais
atualizados em gerenciamento de vias aéreas difíceis.
O treinamento de habilidades e simulação realística se mostrou prática inovadora e
exitosa no desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à prática de
enfermagem e medicina, com a assistência e orientação dos professores, sem colocar em
risco a vida e saúde humanas.
No Laboratório Multidisciplinar de Habilidades e Simulação da Clínica UNIFACIG
há 4 boxes, sendo um box simulando leito de internação adulto, um infantil, um leito de
isolamento e um espaço para demais procedimentos. Espaço ideal para simulações de
situações em diferentes complexidades envolvendo diferentes ciclos de vida. É possível criar
cenários para simulação da prática profissional que contribuirá para a formação do discente e
poderá garantir segurança nas futuras intervenções nos campos de estágio. O laboratório
conta ainda com um manequim (Noelle) que combina o melhor dos simuladores
de atendimento à paciente durante o período pré, per e pós-parto.
O simulador é projetado para proporcionar um parto completo, envolvendo
experiências antes, durante e pós-parto. Possibilita prática de manobras de Leopold; múltiplos
sons cardíacos fetais; sistema automático de nascimento; medição de descida da cabeça fetal
e dilatação pélvica; múltiplas localizações da placenta; cérvices dilatáveis substituíveis; para
a prática de sutura pós-parto em peças de vulva; conta com um bebê recém-nascido
articulado, com placenta e módulo de apalpação e de hemorragia pós-parto.

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso

Figura 13: Foto do manequim Noelle
Fonte: Arquivo Institucional

Demais Laboratórios Utilizados no Curso:

Laboratório Multidisciplinar de Anatomia, Biofísica e Fisiologia Humana:
O laboratório possui 151,0m² atende às necessidades das aulas práticas das
disciplinas de anatomia, biofísica e fisiologia. Foi projetado de forma a cumprir com os
requisitos técnicos e de segurança, com ambiente adequado para a preservação das peças
anatômicas e respeito aos cadáveres. Além das peças anatômicas, como recurso didático
para auxiliar as disciplinas de anatomia, histologia e embriologia, e fisiologia, o UNIFACIG
adquiriu o MAXPAD Organnics. O MAXPAD é uma mesa multitoque e o Organnics é um
software totalmente desenvolvido para o estudo de anatomia, através da visualização e
análise de imagens DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Com o
aparelho, o discente pode interagir com os modelos de forma bidimensional – incluindo as
vistas Sagital e Coronal -, e tridimensional, através do toque com os dedos. Além disso, o
equipamento permite a aplicação de zoom e a realização de medidas, anotações e
apontamentos em qualquer uma das vistas. Este recurso é inovador na região e promove uma
aprendizagem comprovadamente exitosa.
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Figura 14: Aparelho MAXPAD Organnics.
Fonte: Arquivo institucional

Laboratório Multidisciplinar de Técnicas em Saúde:
O laboratório atende às necessidades de aulas práticas das disciplinas de Semiologia,
Técnica Cirúrgica, Análise Experimental, Materiais Dentários, Ortodontia nos cursos de
Medicina, Enfermagem, Psicologia, Educação Física e Odontologia. Está de acordo com os
padrões técnicos e arquitetônicos recomendados para esse tipo de laboratório, além de
possuir todos os requisitos de segurança estabelecidos por leis e normas técnicas pertinentes.

Laboratório Multidisciplinar de Química, Bioquímica, Farmacologia e Imunologia:
O laboratório atende às necessidades de aulas práticas das disciplinas de bioquímica,
biofísica, fisiologia, farmacologia e imunologia. Possui 86,5m² e foi projetado de acordo com
os padrões técnicos e arquitetônicos recomendados para esse tipo de laboratório, além de
possuir todos os requisitos de segurança estabelecidos por leis e normas técnicas pertinentes.

Laboratório Biotério:
O biotério atende às necessidades práticas do ensino, possuindo insumos necessários
à demanda docente e discente e apresentando protocolos de experimentos de acordo com as
normas internacionais vigentes e suporte técnico, experimental e pedagógico.

Laboratório

Multidisciplinar

de

Microscopia,

Patologia,

Citologia,

Histologia,

Fitopatologia, Entomologia e Microbiologia:
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O laboratório atende às necessidades de aulas práticas de microbiologia,
parasitologia, histologia e patologia. Possui 72,5m² e foi projetado obedecendo aos padrões
técnicos e arquitetônicos exigidos para a segurança do usuário e a biossegurança, contando
com todos os requisitos técnicos e materiais necessários para este fim. Todos os
equipamentos dos laboratórios são constantemente avaliados pela equipe técnica, mantendo
a adequação necessária, a qualidade dos equipamentos e a pertinência necessária de acordo
com cada curso, além de estabelecer as normas e regulamentos para a utilização dos
equipamentos.

Laboratório Brinquedoteca:
Possui área 84,3 m2, onde são realizadas aulas práticas através da utilização de jogos,
brinquedos e material didático específico. A Brinquedoteca tem como objetivos: Propiciar um
espaço onde professores e alunos possam realizar práticas interdisciplinares e dedicar-se à
exploração do brinquedo tendo como foco o desenvolvimento infantil, além de práticas que
envolvam criatividade nos diversos curso do UNIFACIG.

6.8 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNIFACIG, é um órgão
colegiado, de natureza técnica-científica, vinculado à Pró-reitoria de Ensino e Aprendizagem
sendo constituído nos termos da Resolução Nº 196, do Conselho Nacional de Saúde – CNS
do Ministério da Saúde – MS, expedida em 10/10/1996 e ora regido pela RESOLUÇÃO Nº
466 CNS, de 12 de dezembro de 2012 que aprovou as novas diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas, envolvendo seres humanos.
Ao CEP do UNIFACIG compete orientar, analisar, revisar, autorizar, acompanhar e
fiscalizar a realização das pesquisas que envolvem, direta ou indiretamente, seres humanos,
com base em princípios éticos, desempenhando papel consultivo e educativo na reflexão em
torno da ética na Ciência.
Os membros do CEP UNIFACIG, conforme regulamentação própria, têm total
independência de ação no exercício de suas funções no comitê, mantendo sob caráter
confidencial as informações recebidas.
O CEP do UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à própria instituição e atende
também a outras instituições da região.
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6.9 Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

O Centro Universitário UNIFACIG conta com Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) própria aprovada pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA) no extrato do parecer nº 39, de 15 de Agosto de 2017 e publicado no Diário Oficial
da União Nº 157 de 17 de Agosto de 2017.
É um órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo e educativo, que tem por
objetivo analisar, emitir parecer e expedir certificados à luz dos princípios éticos no uso de
animais em ensino e pesquisa. Dentro do escopo do CEUA, entende-se por utilização:
manipulação, captura, coleta, criação, experimentação (invasiva ou não invasiva), realização
de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou qualquer outro tipo de intervenção que possa
causar estresse, dor, sofrimento, mutilação e/ou morte.
Antes de quaisquer atividades envolvendo animal, o pesquisador e/ou docente devem
submeter, em formulário próprio, ao CEUA-FACIG (conforme nomenclatura publicada). As
descrições das atividades a serem realizadas com o uso de animais devem apresentar a
justificativa de forma clara e objetiva, considerar o bem-estar animal, o uso mínimo de animais
como prevê a Resolução do CONCEA de 11 de março de 2013, e atender aos objetivos
educacionais que não podem ser alcançados utilizando nenhuma outra prática que não inclua
o uso de animais.
O CEUA do Centro Universitário UNIFACIG encontra-se homologado, pertence à
própria instituição e atende também a outras instituições da região.
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7. BIBLIOTECA
7.1. Área Física e Forma de Acesso e Utilização
Considerada motivo de orgulho dos mantenedores, a Biblioteca do UNIFACIG –
Biblioteca Dr. Jorge Hannas – é considerada pelos seus usuários como uma das melhores do
município. Situada em uma área física de 181,10 m2 no Campus Ilha de Excelência e no
Campus Alfa Sul outro espaço com 349,9 m², é alvo de constantes investimentos, haja vista,
a atualidade de seu acervo aliado à política de atualização da IES. O investimento de maior
peso foi a obtenção da biblioteca virtual Minha Biblioteca que permite à comunidade do Centro
Universitário UNIFACIG acesso as mais atualizadas obras de diferentes áreas de
conhecimento que abrange todos os cursos ofertados pela instituição.
A biblioteca “Dr. Jorge Hannas” pode ser utilizada das 8:00h às 22:40h de segunda a
sexta-feira, e das 8:00h às 12:00h aos sábados. Todos os serviços da Biblioteca podem ser
acessados on-line pelo sistema “Meu Pergamum”. Cada pessoa pode realizar empréstimo de
três livros de uma só vez. A devolução fora do prazo acarreta em multa diária, por cada
exemplar em atraso. Os periódicos não são emprestados.

Figura 15: Imagem da Biblioteca Campus Alfa Sul
Fonte: Arquivo Institucional
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Figura 16: Imagem da Biblioteca Ilha de Excelência
Fonte: Arquivo Institucional

A biblioteca possui leitores digitais Kindle para empréstimo aos alunos. Os leitores
digitais se tornaram populares após seu lançamento pela livraria Amazon Books, fabricante
do Kindle. Os leitores digitais adquiridos pelo UNIFACIG possuem tela de 6" e podem
armazenar 1.400 livros cada um. A bateria permite a leitura durante um mês seguido, sem
necessidade de recarga.
A Biblioteca do UNIFACIG tem como objetivos principais:
I.

Ampliar o acervo nas áreas do conhecimento, para melhor atender aos seus usuários;

II.

Manter um ambiente que favoreça a formação e o desenvolvimento de hábitos de
leitura e pesquisa;

III.

Apoiar o corpo docente e discente, através da disponibilidade do material necessário
à implementação de suas atividades e pesquisas acadêmicas;

IV.

Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos, quanto à
complementação do ensino-aprendizagem, dentro dos princípios exigidos pela
moderna pedagogia;

V.

Proporcionar aos usuários constante atualização de conhecimentos, em todas as
áreas do saber;

VI.

Informar aos usuários sobre sua importância e como utilizar a Biblioteca, haja vista ser
uma fonte de informações;

VII.

Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando intercâmbios culturais, recreativos
e de informações;

VIII.

Propiciar a integração com a comunidade local, oportunizando a leitura, cultura e a
pesquisa através das ações de extensão;

IX.

Propiciar suportes bibliográficos e não bibliográficos à pesquisa informacional e
científica.
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7.2. Política de atualização da Biblioteca e Composição do Acervo

O

UNIFACIG

tem,

no

Campus

Ilha

de

Excelência

uma

biblioteca

de,

aproximadamente, 181, 10 m² e no Campus Alfa Sul outro espaço para a biblioteca com 349,9
m². O espaço é dividido em área para leitura, estudos individuais e em grupo, estantes para
exposição de periódicos, estante para apresentação de novas aquisições, balcão para
empréstimo/devolução e atendimento e sala de Catalogação.
A Biblioteca agrega os acervos de todos os cursos superiores da instituição. Todo o
acervo encontra-se a disposição de alunos, professores, funcionários e comunidade e pode
ser consultada pela Internet por meio do site da instituição.
A estruturação do acervo busca:
I.

suprir os programas de ensino dos cursos de graduação e pós-graduação do
UNIFACIG;

II.

dar apoio aos programas de pesquisa e extensão do UNIFACIG; incluindo publicações
da própria Instituição.

Atualmente, a biblioteca possui um acervo que agrega as áreas de conhecimento dos
cursos ofertados pela IES, dentro de uma perspectiva de estimular a pesquisa interdisciplinar.
Os livros utilizados pelos cursos já implantados encontram-se disponíveis na Biblioteca dentro
dos padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC), considerando a bibliografia indicada
pelos projetos pedagógicos dos cursos.
Com relação aos jornais e revistas a biblioteca mantém a assinatura dos principais
títulos de circulação nacional, estadual e regional que possuem entrega na cidade.
Os periódicos específicos, a cada semestre, por indicação das coordenações de curso,
são feitas assinaturas e renovações necessárias. É observado na seleção dos periódicos a
serem adquiridos a classificação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior).
As obras clássicas, dicionários e enciclopédias são adquiridas por meio de solicitação
das coordenações de curso. A seleção das obras é realizada de acordo com os conteúdos
ministrados pelo curso.
As mídias digitais (vídeos, DVDs CDs, CD-ROOMS) são adquiridos obedecendo a
proposta dos projetos pedagógicos e indicados pelos coordenadores. São adquiridos quando
comprovada a necessidade de tais recursos para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e
extensão dentro das seguintes condições: quando os equipamentos necessários
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para sua utilização existirem na Biblioteca ou estiverem em vias de serem adquiridos; quando
a adequação do formato físico ao conteúdo do material.

7.3. Dados Gerais do Acervo das Bibliotecas

QUANTIDADE
ÁREAS DO CONHECIMENTO
Títulos

Exemplares

Periódicos

2.118

5.781

39

2. Ciências Biológicas

318

884

6

3. Engenharias

393

2.047

18

4. Ciências da Saúde

1.177

4.110

24

5. Ciências Agrárias

226

1.208

24

6. Ciências Sociais Aplicadas

4.744

18.077

157

7. Ciências Humanas

1.890

4.538

50

8. Linguística, Letras e Artes

4.115

6.926

16

Total

14.981

43.571

336

1.Ciências Exatas e da Terra

Fonte: Biblioteca (2022).

7.4. Acessibilidade dos Serviços

Acompanhando as tendências mundiais, o UNIFACIG firmou parceria com o Grupo A,
implantando a biblioteca virtual. O Grupo A é um dos principais grupos editoriais do Brasil,
reunindo em seu catálogo mais de 2.500 títulos, congregando obras de selos como Artmed,
Bookman, Pensa Tekne, Artes Médicas e da McGraw-Hill.as tendências mundiais, o
UNIFACIG firmou parceria com diferentes empresas para implantar a biblioteca virtual.
Esta plataforma dispõe de vários recursos para a consulta e interação com os
conteúdos, tais como:
•

Mecanismo de busca intuitivo, apresentando os resultados em ordem hierárquica de
importância do termo;
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•

Possibilidade

de

integração com o Sistema

de Gestão de Acervo através de metadados no formato Marc 21;
•

Acesso multiusuários, ou seja, vários usuários podem consultar um título ao mesmo
tempo;

•

Mobilidade e praticidade: acesso via PC, tablet e smartphone a qualquer hora e lugar;

•

Leitura confortável em tela cheia;

•

Opções de copiar, colar e imprimir partes dos textos;

•

Página impressa com cabeçalho com termo de copyright;

•

Marcação de realces em partes selecionadas pelo usuário, com diferentes opções de
cor;

•

Cada usuário pode fazer anotações em determinadas partes do livro e compartilhar
com seus colegas e professores;

•

Cada usuário possui uma conta individual no sistema, preservando suas marcações,
anotações e localização dentro do livro;

•

Citação automática;

•

O usuário dispõe de link que referencia suas citações diretas;

•

Sumário indexado com link direto para o capítulo desejado;

•

Localizador pelo número da página e paginação igual ao livro impresso para facilitar a
indicação de leitura;

•

É possível também ocultar o sumário para aumentar a área de leitura do livro.
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Anexo I: Quantitativo de discentes:
Data do último Ato autorizativo (ano)
Quantitativo de discentes

2016

2017

2018

2019

2020

2021

33

48

57

50

65

52

Ingressantes por transferência interna

0

0

0

0

0

0

Outras formas de ingresso

0

0

0

0

0

0

matriculados

33

71

115

Concluintes

0

0

0

0

09

30

Estrangeiros

0

0

0

0

matriculados em estágio supervisionado

0

0

0

0

10

31

matriculados em trabalho de conclusão

0

0

0

0

10

31

em projetos de pesquisa (por ano)

1

5

5

5

8

12

em projetos de extensão (por ano)

4

5

5

12

30

20

em Programas Internos de financiamento

5

14

15

17

0

0

em Programas externos de financiamento – FIES

0

0

14

15

18

11

25

29

39

Ingressantes por processo seletivo
Ingressantes por transferência externa

em Programas externos de financiamento – PROUNI

220

no Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados(MARCA)

0

0

0

0

0

0

no Ciências sem Fronteiras

0

0

0

0

0

0

em Programa de Educação Tutorial(PET)

0

0

0

0

0

0

no Pró-Saúde

0

0

0

0

0

0

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(PIBID)

0

0

0

0

0

0

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Ciência (PIBIC)

1

1

1

1

1

1

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX)

0

0

0

0

0

0

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico (PIBIT)

0

0

0

0

0

0

Bolsas Setoriais

0

0

0

0

0

0

PIBIC Ações Afirmativas,

0

0

0

0

0

0

Bolsa de Iniciação Científica (IC),

0

0

0

0

0

0

Bolsas de Balcão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

0

0

0

0

0

0

Programa de Extensão Universitária (ProExt),

0

0

0

0

0

0

Bolsas de Monitoria

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

Anexo II: Regulamento de Atividades Práticas Supervisionadas
Art. 1º O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades Práticas
Supervisionadas – APS, do Centro Universitário UNIFACIG, obedecendo ao disposto na Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 261/2006, e na Resolução
CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.

Art. 2º As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades acadêmicas
programadas em Plano de Ensino, desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação
pelo docente e realizadas pelos discentes em horários diferentes daqueles destinados às
atividades presenciais.

Art. 3º As APS estão fundamentadas na interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e
transversalidade, propiciando, a saber: (i) o desenvolvimento da autonomia discente; (ii) o
estímulo a corresponsabilidade do discente pelo aprendizado efetivo; (iii) a capacidade de
aprender a aprender e (iv) a emancipação intelectual, favorecendo o desenvolvimento das
competências e habilidades inerentes às especificidades e perfil dos egressos dos cursos de
ensino superior do UNIFACIG, suplantando a concepção de que a formação do discente
limita-se ao espaço físico da sala de aula e à presença docente. Para efeito deste
regulamento, a atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo compreenderá Aulas
Teóricas e Práticas e as Atividades Práticas Supervisionadas – APS.

§ 1º. Aulas Teóricas e Práticas: as aulas acontecerão por meio de preleções e aulas
expositivas e práticas cuja ação docente deverá pautar-se entre outras, nas metodologias
ativas de aprendizagem em sala de aula.

§ 2º. Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são consideradas:
a) Estudo de caso;
b) Estudos dirigidos;
c) Pesquisa bibliográfica;
d) Atividades em biblioteca;
e) Realização de experimentos;
f) Trabalhos individuais e em grupo;
g) Atividades de campo;
h) Práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas;
i) Estudos para aprofundamento de conceitos e/ou procedimentos;
j) Leitura de livros, produções científicas;
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k) Palestras educativas;
l) Análise de filmes;
m) Prática Laboratorial;
n) Cursos online ligados à disciplina lecionada, bem com à sua transversalidade,
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade.

Art. 4º Observando o disposto no Art. 3º da Resolução CNE nº 03/07, a carga horária de
integralização dos cursos superiores no UNIFACIG é mensurada em horas (60 minutos), de
atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, sendo cinquenta (50) minutos de Aulas
Teóricas e Práticas e dez (10) minutos de Atividades Acadêmicas Supervisionadas (APS),
extrassala.

Art. 5º As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares às quais se
vinculam, limitando-se ao percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária das disciplinas.

Art. 6º As APS e seus respectivos modelos e metodologias devem ser descritas no Plano de
Aprendizagem dos componentes curriculares, e cabe à Coordenadoria de Curso aprová-las.

Art. 7º Cabe aos docentes responsáveis pelas APS orientar, supervisionar, avaliar e registrar
o desempenho do discente, bem como o compromisso e aprendizado do mesmo.

Art. 8º Cumpre a Coordenadoria de Curso acompanhar o registro das APS executadas pelo
docente semestralmente e o envio das mesmas via sistema acadêmico.

Art. 9º A não realização das Atividades Práticas Supervisionadas (APS) resultará em nota 0,0
(zero) caso sejam avaliadas por nota e o lançamento das respectivas faltas em diário de
classe.

Art. 10º Os cursos de graduação do Centro Universitário UNIFACIG para efeito de
integralização se contabilizam pela carga horária em hora/relógio, estabelecida por legislação,
por meio de Aulas Teóricas e Práticas e das Atividades Práticas Supervisionadas - APS,
caracterizando de forma objetiva e obrigatória, o Trabalho Discente Efetivo.

Art. 11 As APS estão previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos atendendo a legislação
vigente.
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Art. 12 As APS não são acrescidas na carga horária do docente e não são realizadas nos
horários das atividades presenciais, visto que são atividades acadêmicas desenvolvidas pelos
discentes em horários diferentes daqueles destinados às atividades presenciais.

Art. 13 As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais não ministradas
pelos docentes.

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do respectivo curso.

Carga horária da
disciplina (em
horas)
40
60
80
100
120

Número mínimo
de aulas
presenciais
lançadas no
semestre (50 min.)
40
60
80
100
120

Número de APS
lançadas no
semestre (50 min.)

Número total de
lançamentos nos
diários (50 min.)

08
12
16
20
24

48
72
96
120
144

Tabela 1 - Número de aulas e de APS a serem lançadas conforme carga horária da disciplina
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Anexo III: Regulamento de Estágio
Seção I
Da modalidade e desenvolvimento

Art.1°- O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se em uma forma para que o discente
vivencie a atividade profissional que está sendo cursada.

Art.2°- O Estágio Curricular Supervisionado tem a finalidade de proporcionar a
complementação do ensino devendo estar adequado ao currículo, programa e calendário
escolar para que se constitua em instrumento de integração entre a prática, conhecimento
científico e de relacionamento humano, sendo realizado sob a supervisão do Centro
Universitário UNIFACIG conforme seu regulamento.

Art.3°- Cabe ao UNIFACIG a fixação e normatização da modalidade de Estágio Curricular, a
carga horária obrigatória e demais regulamentações sobre a execução e avaliação, atendidas
as disposições legais disciplinadoras dos diferentes cursos.

Art.4°- A jornada de atividade em estágio, a ser cumprida pelo discente, deve obrigatoriamente
compatibilizar-se com o seu horário escolar.

Art.5°- Relatórios de Atividades de Estágio poderão ser disponibilizados na Biblioteca Dr.
Jorge Hannas para acesso dos demais discentes.

Art.6°- Os Relatórios de Atividades de Estágio e/ou Trabalhos de Conclusão de Curso poderão
ser apresentados em forma de painel, seminários ou na Semana Acadêmica do UNIFACIG
de acordo com a indicação da Supervisão de Estágio.

Seção II
Do termo de Compromisso

Art.7°- O Estágio Supervisionado é aceito com a celebração de Termo de Compromisso ou
Relatório Profissional.

Art.8°- O Termo de Compromisso é documento obrigatório para vinculação no programa de
estágio caso o discente não se enquadre em nenhuma das modalidades de trabalho descritas
no Art. 14º.
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§1°- No caso de prorrogação do tempo de estágio, é firmado Termo Aditivo, observando-se
as mesmas exigências na celebração e tramitação do Termo de Compromisso.

Art.9°- Do termo de Compromisso devem constar:
I – estagiário: discente que se encontra regularmente matriculado em curso oferecido pelo
UNIFACIG;
II – concedente: pessoa jurídica de direito público ou privado, conveniada com a interveniente,
onde se desenvolve o estágio;
III – interveniente: o Centro Universitário UNIFACIG, acompanhando e supervisionando o
estágio por meio de professor orientador.
§ único – Quando necessário, pode figurar o denominado agente de integração, representado
por pessoa jurídica de direito público ou privado, conveniada com a interveniente, cuja função
é a de intermediação entre estagiário, concedente e interveniente.

Art.10°- São requisitos essenciais e que devem figurar no Termo de Compromisso:
I – nome da concedente, número de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ, ramo de atividade, nome e cargo de seu representante legal e do supervisor
responsável pelo estágio;
II – nome do estagiário, número de identidade pessoal (RG), número de Cadastro de
Contribuinte – Pessoa Física – do Ministério da Fazenda (CPF), código de matrícula, curso e
período de aulas em que se encontra matriculado;
III – dados da interveniente;
IV – duração do estágio, com prazo não inferior a seis meses e não superior a dois anos;
V – horário/carga horária de estágio;
VI – descrição de bolsa, quando houver;
VII – menção expressa do convênio existente entre a concedente e a interveniente como
instrumento jurídico a que se vincula;
VIII – o foro competente do Campus em que o estagiário estuda.

Art.11°- O Termo de Compromisso ou o Termo Aditivo só terão efeito a partir da assinatura
das partes.
Art.12°- O Termo de Compromisso ou Termo Aditivo, apresentados em prazo superior a 30
(trinta) dias de suas respectivas emissões não serão aceitos pela área de Estágio.
§1°- A interveniente não aceitará o Termo de Compromisso ou Termo Aditivo cujo horário de
estágio apresente conflito com o horário escolar.
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§2°- Qualquer alteração por força da ocorrência de ato ou fato alheio à vontade da
interveniente, qualquer alteração superveniente deve ser motivo de imediata comunicação à
concedente para as providências que entender necessárias.
§3°- Cabe ao estagiário, obrigatoriamente, apresentar o comprovante de matrícula no início
do estágio e de cada semestre à concedente, para manutenção do estágio.

Art.13°- O Termo de Compromisso, assim como as atividades dele decorrentes, não criam
vínculo empregatício de qualquer natureza, podendo o estagiário receber bolsa-auxílio, ou
outra forma de contraprestação que venha a ser acordada entre o estagiário e a concedente,
ressalvado o que dispuser a legislação previdenciária, devendo o estagiário, em qualquer
hipótese, ter, em seu favor, seguro contra acidentes pessoais.

Art.14°- Excluem da exigibilidade de celebração de Termo de Compromisso devendo ser
apresentado o Relatório Profissional:
I – o discente que já possuir contrato de estágio;
II – o discente sócio-proprietário de empresas;
III – o discente profissional autônomo;
IV – o discente que já possuir vínculo empregatício.
§ Único – Desde que as atividades executadas sejam condizentes com a formação
acadêmica.

Art.15°- O discente que já estiver estagiando em uma empresa deve protocolizar cópia do
Termo de Estágio vigente (modelo do UNIFACIG ou padrão da Empresa) junto à Central de
Estágio.
§ Único - Havendo aproveitamento de horas de estágio na situação prevista no caput, é
obrigatório o acompanhamento dessa atividade por professor orientador.

Art.16°- O discente que for sócio-proprietário de uma empresa deve protocolizar Relatório
Profissional com as atividades exercidas cópia do Contrato Social e/ou da Última Alteração
Contratual junto à Central de Estágio.

§ Único - Havendo aproveitamento de horas de estágio na situação prevista no caput, é
obrigatório o acompanhamento dessa atividade por professor orientador.
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Art.17°- O discente que for profissional autônomo deve protocolizar Relatório Profissional com
as atividades exercidas comprovante da atividade por meio de contrato de trabalho e/ou INSS
de autônomo ou outro tipo de documento comprobatório junto à Central de Estágio.
§ Único - Havendo aproveitamento de horas de estágio na situação prevista no caput, é
obrigatório o acompanhamento dessa atividade por professor orientador.

Art. 18º - O discente que for empregado de uma empresa deve protocolizar Relatório
Profissional com as atividades exercidas e cópia da carteira profissional de trabalho ou
contrato de trabalho da empresa em questão junto à Central de Estágio.
§ Único - Havendo aproveitamento de horas de estágio na situação prevista no caput, é
obrigatório o acompanhamento dessa atividade por professor orientador.

Seção III
Do Relatório Profissional

Art.19°- O Estágio Supervisionado é aceito com a apresentação do Relatório Profissional nos
seguintes casos:
I – o discente que já possuir contrato de estágio;
II – o discente sócio-proprietário de empresas;
III – o discente profissional autônomo;
IV – o discente que já possuir vínculo empregatício.

Art.20°- O Relatório Profissional é documento obrigatório para vinculação do discente na
disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para os casos relacionados no Art.19º.

Art.21°- Do Relatório Profissional devem constar:
I – Identificação completa da pessoa jurídica de direito público ou privado onde se desenvolve
o trabalho;
II – ramo de atividade da empresa
III – nome e cargo de seu representante legal e do supervisor responsável pelo estágio;
IV – identificação do discente;
V – funções exercidas;
VI – carga horária de trabalho.

Art.22°- O Relatório Profissional só terá efeito a partir da entrega do mesmo na Central de
Estágio.
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Art.23°- O Relatório Profissional apresentados em prazo superior a 30 (trinta) dias de sua
respectiva emissão não serão aceitos pela Central de Estágio.
§ Único - O UNIFACIG não aceitará Relatório Profissional cujo horário apresente conflito com
o horário escolar.

Art.24°- O Relatório Profissional assim como as atividades dele decorrentes, não criam vínculo
empregatício de qualquer natureza.

Seção IV
Do Professor Orientador de Estágio

Art.25°- Além dos professores responsáveis por disciplinas aplicadas que desenvolvem
Estágio Curricular Supervisionado, há necessidade da designação de um Supervisor para
acompanhamento contínuo do discente e para sua avaliação.
Art.26°- O professor orientador da disciplina aplicada deve encaminhar à Central de Estágio
Supervisionado:
§ Único – a cada etapa, relatório, sucinto, noticiando o cumprimento regular do estágio pelo
discente e do seu desempenho de acordo com a pontuação da etapa cumprida.

Seção V
Do Estagiário

Art.27°- Respeitadas as exigências e peculiaridades do curso da UNIFACIG, o discente
sujeita-se ao cumprimento do Estágio Curricular Supervisionado na forma deste Regimento.

Art.28°- O discente obriga-se:
I – estar regularmente matriculado em um dos cursos do UNIFACIG;
II – assinar o Termo de Compromisso ou Relatório Profissional;
III – apresentar a documentação exigida pela instituição;
IV – cumprir com todas as atividades de trabalho a que estiver submetido;
V – elaborar e entregar nos prazos previstos, o relatório de atividades desenvolvidas no
estágio

Seção VI
Da Extinção do Estágio
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Art.29°- O Estágio Curricular Supervisionado junto a pessoas jurídicas de direito público ou
privado extingue-se:
I – quando o estagiário efetivar-se como empregado necessitando ajuste acadêmico ao novo
vínculo profissional;
II – quando o discente cumprir a carga horária necessária na disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado;
III – quando o professor orientador relatar o não aproveitamento dos estágios, tendo em vista
sua finalidade;
IV – quando o discente desistir ou renunciar formalmente dessa situação, assumindo as
consequências acadêmicas de sua decisão;
V – quando a concedente comunicar a rescisão do Termo de Compromisso ou o seu
equivalente;
VI – quando a interveniente denunciar o descumprimento do Termo de Compromisso ou o
seu equivalente tanto pelo estagiário quanto pela concedente.

Seção VII
Das Disposições Finais

Art.30°- Os casos omissos referentes a este Regulamento serão resolvidos pela Direção do
UNIFACIG ou por quem esta designar.

Art.31°- Este regulamento entra em vigor em 1° de fevereiro de 2019, servindo de documento
básico às unidades acadêmicas, respeitadas as peculiaridades de cada Curso.
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Anexo IV: Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso
Título I – Trabalho de Conclusão de Curso

Capítulo I
Das Disposições Iniciais
Art. 1o – O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como condição necessária para a
integralização dos cursos ofertados pelo Centro Universitário UNIFACIG, conforme o
Regimento em vigor.

Art. 2º - A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso será organizada em semestres letivos,
conforme o disposto no Projeto Pedagógico de cada curso e no presente regulamento.
Parágrafo Único – Especificamente os discentes matriculados no curso de Medicina, a partir
do oitavo período, deverão preencher requerimento na Secretaria Acadêmica solicitando a
matrícula na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 3o - A Coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso cabe ao Coordenador do curso.

Capítulo II
Dos Objetivos
Art. 4o - O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivos:
I

– estimular o espírito investigativo, a pesquisa e o fazer ciência;

II

- contribuir para a construção do conhecimento buscando instrumentalizar os alunos para
cursar uma pós-graduação;
III – garantir o entendimento da relação complementar que se estabelece entre os núcleos de
fundamentação e a prática, para que não sejam apreendidos de forma autônoma ou
subsequente, mas expressando níveis diferenciados de apreensão da realidade social e
profissional do discente; e
IV - buscar o entendimento da formação profissional a partir de uma concepção de ensino e
aprendizagem.

Capítulo III
Da Caracterização
Art. 5o - O Trabalho de Conclusão de Curso, produção individual, consiste no desenvolvimento
de uma pesquisa científica que comprove a capacitação técnico-científica do discente no nível
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de graduação, sobre determinado tema de interesse do Curso. O tema proposto deverá estar
relacionado ao curso.
Art. 6o - O Trabalho de Conclusão de Curso concentra carga horária específica conforme o
Projeto Político Pedagógico de cada curso.

Capítulo IV
Da Orientação

Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser orientado por professor do Centro
Universitário UNIFACIG, com titulação mínima de especialista.
Art. 8º - A orientação deve abranger as seguintes atividades:
I

- Discussão e escolha do tema;

II

- Elaboração da proposta de trabalho;

III

- Acompanhamento e avaliação no desenvolvimento das atividades;
IV - Orientação para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso;
V - Acompanhamento dos procedimentos para defesa do Trabalho de Conclusão do
Curso; e
VI - Conferência, validação e envio do Trabalho de Conclusão de Curso para o
Repositório Institucional.

Art. 9º - São atribuições do professor orientador:
I

- avaliar a viabilidade da proposta de trabalho ponderando sobre a relevância do tema
e condições de operacionalização;

II

- Orientar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de forma sistemática, indicando
fontes bibliográficas, estatísticas e outros instrumentos de coleta de dados;

III - Orientar todos os aspectos do trabalho, desde os elementos relacionados ao
conteúdo, até os relativos às normas técnicas de apresentação e redação do texto;
IV - Informar ao Coordenador de Curso toda e qualquer irregularidade durante a
execução das atividades, com o propósito de preservar a eficiência do Trabalho de Conclusão
de Curso;
V - Estimular o aluno a participar e apresentar os resultados de seu trabalho nos
eventos científicos do UNIFACIG, em outros eventos técnico-científicos, a publicá-los em
periódicos científicos, bem como submetê-los a entidades que promovam a premiação de
trabalhos em nível de graduação.

Art. 10º - As situações de dificuldades na relação orientador/orientando que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo professor orientador à Coordenação de Curso.
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Capítulo V
Das Obrigações do Orientando

Art. 11 - Caberá ao orientando:
I

- Escolher o tema e apresentar a proposta de trabalho ao orientador para sua apreciação e
aprovação;

II

– Verificar junto ao orientador designado a necessidade de submissão da proposta do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que aborde pesquisa com seres humanos ao Comitê
de Ética em Pesquisa do UNIFACIG (CEP), conforme Resolução Nº 466 de 2012 e 510 de 07
de Abril de 2016, via Plataforma Brasil atentando-se para as datas das reuniões que são
publicadas na página da Instituição na aba do Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFACIG;

III

- Havendo a necessidade do Parecer do CEP, o orientando deverá enviar, via Sistema
Acadêmico, o Parecer final do CEP (constando a aprovação), para prosseguimento da
pesquisa;

IV

- Desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso levantando dados e a bibliografia necessária
à sua elaboração;

V

- Redigir as versões e o texto final do trabalho, seguindo as orientações e normas
estabelecidas;

VI

- Apresentar os resultados parciais de sua produção e eventuais revisões quando solicitadas
pelo orientador;

VII

- Submeter à versão final do texto à análise do professor orientador, antes do prazo
estabelecido para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso.

Art. 12 - As situações de dificuldades na relação orientando/orientador que indicarem
necessidade de alterações no processo de orientação deverão ser comunicadas, por escrito,
pelo aluno à Coordenação de Curso.

CAPÍTULO VI
Do Trabalho de Conclusão de Curso

Art. 13 - O Trabalho de Conclusão de Curso será elaborado pelo aluno sob a supervisão do
orientador, e deverá abordar tópico específico de conhecimentos relativos às atividades de
pesquisa sobre o tema escolhido, em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT.
Art. 14 - O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser apresentado de forma escrita
(apresentação textual da pesquisa desenvolvida) e oral (banner) (defendido publicamente
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perante uma Banca Examinadora), na data marcada pela Coordenação do Curso, onde o
discente será avaliado.
Parágrafo Único – O tempo de apresentação oral do TCC será distribuído da seguinte forma:
aluno (15 minutos para apresentação), banca examinadora (10 minutos para comentários e/ou
arguição), orientador (05 minutos para leitura da ata e da avaliação emitida pela banca).

CAPÍTULO VII
Dos Prazos

Art. 15 - O aluno e o professor orientador deverão cumprir os prazos estabelecidos em
calendário específico e publicado na página da Instituição.

CAPÍTULO VIII
Da Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso
Art. 16 - A defesa do TCC é pública, feita perante Banca Examinadora composta pelo
professor orientador e mais 2 (dois) membros, indicados pelo coordenador.
Art. 17 - Cada membro da Banca Examinadora receberá do coordenador uma das vias do
Trabalho de Conclusão de Curso para análise.
Parágrafo Único - A data de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso será marcada pela
coordenação do curso e avisada aos demais membros da Banca Examinadora e ao discente
a ser avaliado.
Art. 18 - Cada membro da Banca Examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso avaliará
o trabalho e emitirá uma nota de 0,0 a 60,0 (zero a sessenta) após o término da Defesa do
Trabalho de Conclusão de Curso.
Art. 19 - O resultado final da banca examinadora (em decisão unânime), média da nota dos
três (03) membros da banca, será lavrado em ata assinada pelos membros da banca.
Art. 20 - Os componentes da banca examinadora receberão certificados de participação.

CAPÍTULO IX
Da Avaliação

Art. 21 - O mérito do Trabalho de Conclusão de Curso caberá ao professor orientador e à
Banca Examinadora que emitirá parecer aprovado, aprovado com correções ou reprovado.
Art. 22 - A avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso será de 40,0 pontos relativos ao
desenvolvimento do trabalho ao longo do semestre, sob a orientação do professor designado,
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cujas notas serão computadas no Relatório de Desempenho de cada discente, e 60,0 pontos
da banca examinadora, cujas notas serão registradas em planilha própria, que abrangerá:
I - Conteúdo do trabalho (50 pontos): qualidade e consistência do conteúdo,
fundamentação teórica, procedimentos utilizados e alcance dos objetivos propostos, unidade
e coerência das ideias apresentadas;
II - Apresentação oral (10 pontos): exposição das ideias essenciais, capacidade
de síntese, domínio e clareza na exposição.
Art. 23 – Para ter o direito à defesa do trabalho perante a banca examinadora o discente
deverá ter obtido no mínimo 60% da nota na primeira etapa realizada sob acompanhamento
do professor orientador, ou seja, no mínimo 24 pontos nesta etapa.
Art. 24 – O discente que obtiver nota final igual ou superior a 60% no Trabalho de Conclusão
de Curso, será aprovado.
Parágrafo Único – Para os alunos do curso de Administração com certificação da FGV a nota
para aprovação será igual ou superior a 70%.

Art. 25 - O aluno que não entregar ao orientador o Trabalho de Conclusão de Curso com as
devidas correções num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a sua apresentação estará
automaticamente impedido de concluir o curso, até que se cumpra essa exigência.
Art. 26 - O discente reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso deverá refazer e
reapresentar o trabalho conforme prazo estipulado pela Banca Examinadora.

CAPÍTULO X
Das Disposições Gerais

Art. 27 - O discente aprovado deverá encaminhar para o seu orientador, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, a versão final para que o orientador, depois de lido, encaminhar para o
Coordenador de seu Curso para que este envie ao Bibliotecário para a postagem do trabalho
no Repositório Institucional.
Art. 28 - Os casos omissos e o não cumprimento das normas de funcionamento, pelos alunos
e orientadores, serão resolvidos pelo Colegiado do Curso do Centro Universitário UNIFACIG.
Parágrafo Único – Os casos de plágio serão tratados conforme a legislação e o discente,
comprovado o plágio (conceitual ou textual), será reprovado e poderá responder judicialmente
conforme a legislação brasileira.
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Anexo V: Regulamento de Atividades Complementares
As atividades complementares visam flexibilizar as matrizes curriculares, bem como
enriquecer os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, em virtude da
necessidade de acompanhar a dinamicidade contextual que produz, aceleradamente,
informações novas. Todos os cursos propiciam aos alunos a possibilidade de ampliação do
seu conhecimento em diferentes óticas, por meio de atividades complementares
diversificadas, devidamente regulamentadas e com tabelas de pontuação hora/atividade
específicas por curso.
A Coordenação do curso é responsável pela análise das formas de aproveitamento e
controle dessas atividades.
No eixo de atividades relativas ao ensino, estão contempladas as pertinentes ao
comparecimento as apresentações de Trabalho de Conclusão de Curso; estágio não
obrigatório; atividades extraclasse; assistência ou participação em eventos ligados à formação
profissional pretendia.
No eixo relativo às atividades vinculadas à pesquisa são consideradas: elaboração e
apresentação de trabalhos em congressos, encontros e simpósios, bem como elaboração de
artigos.
As atividades referentes à extensão envolvem: participação em eventos científicos;
cursos de extensão e treinamentos, bem como cursos virtuais e cursos instrumentais.
Ao término do semestre destinado à apresentação das atividades complementares, no
prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente deve postar o seu portfólio de atividades
complementares no sistema acadêmico do UNIFACIG.

COMPUTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O total da carga horária das atividades complementares varia de curso para curso e
em alguns casos de período. Usualmente é dividida em vários semestres específicos;
a) Não há limite para as atividades desenvolvidas pelo UNIFACIG. O discente pode
participar de todos os eventos da Instituição sem limites para contagem de horas;
b) A aceitação ou não da atividade realizada pelo discente ocorre após a análise dos
relatórios / resumos juntamente com os comprovantes das atividades;
c) A forma de comprovação das atividades dos discentes, como relatórios, certificados,
declarações, impressos, ticket etc. encontra-se no quadro de atividades;
d) Ao término do semestre, no prazo estipulado no calendário acadêmico, o discente
deverá postar o seu portfólio de Atividades Complementares no sistema acadêmico em sua
página em arquivo único;
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e) Após data definida em calendário, os portfólios das atividades complementares não
serão aceitos.

Quadro das Atividades com as Horas Correspondentes

ATIVIDADE

CH

COMPROVAÇÃO

Visitas técnicas: incluindo patrimônios
culturais, patrimônios tombados, cidades
históricas,
monumentos,
museus,
museus de arte, memoriais, sítios de
reservas naturais, empresas, entre
outras.

5h

Comprovante de visita.

5h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Participação em palestras

2h

Comprovante
de
participação (certificado ou
declaração).

Organização de eventos

5h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Representante atuante no curso

10 h

Declaração
da
instituição/coordenação.

Artigos publicados em jornais ou
revistas; anais; capítulo de livros,
livros.

10 h

Cópia do artigo, resenha,
texto, capa do livro.

Participação
em
cursos
extracurriculares: línguas, extensão,
treinamento

Horas
especificadas no
certificado.

Certificado ou declaração
da empresa com carga
horária.

2h

Cópia da resenha publicada
no
blog
UNIFACIG
aprovado pelo setor de
marketing.

Horas
especificadas no
certificado.

Declaração da empresa ou
termo de compromisso de
estágio.

Iniciação científica encerrada

50 h

Declaração do coordenador
de Pesquisa e Extensão.

Monitoria

20 h

Declaração da instituição e
relatório das atividades.

Participação
seminários

em

congressos

e

Resenha de eventos e acontecimentos
relevantes
publicados
no
blog
UNIFACIG do curso de origem com a
aprovação da coordenação do curso.
Estágio extracurricular
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Forma de detalhamento para confecção dos relatórios das atividades desenvolvidas:
a) Visitas técnicas: comprovante de visita expedido pela empresa visitada ou declaração do
organizador do evento;
b) Participação em congressos, seminários e palestras: comprovante de participação nestes
eventos (certificados ou declaração do organizador);
c) Cursos de curta duração a distância presenciais ou em EAD (FGV, SEBRAE ou outros):
certificado de participação ou declaração da instituição com dados da mesma;
d) Artigos publicados em jornais ou revistas, anais; capítulo de livros, livros: cópia do
artigo/capítulo do livro;
e) Resenha de eventos e acontecimentos relevantes publicados no blog UNIFACIG do curso
de origem com a aprovação da coordenação do curso. A resenha deve descrever o
propósito do evento, o que o evento queria alcançar e se alcançou; o público alvo, a
audiência da participação e a eficácia do evento; os destaques do evento, apresentando
prints dos momentos da palestra, depoimentos de participantes, agradecimentos aos
palestrantes e participantes e mencionar antigas e futuras edições quando for o caso.
f)

Participação em cursos presenciais ou em EAD (línguas, extensão, treinamento):
comprovante de matrícula, ou boleto bancário com documento expedido pela escola
comprovando a carga horária mensal do curso ou declaração da escola;

g) Estágio extracurricular: termo de compromisso do CIEE, do UNIFACIG ou da própria
empresa;
h) Iniciação científica encerrada: declaração do coordenador de pesquisa e extensão; e
i)

Monitoria: declaração de monitoria expedida pelo coordenador do curso.

Observações Importantes:
Todas as atividades deverão ser compatíveis com o semestre de sua entrega.
Não serão aceitas atividades de semestres anteriores.
Não serão aceitos comprovantes que apresentem apenas assinatura, sem carimbo, sem data
ou sem especificação da atividade realizada pelo discente.
Atividades que forem enviadas e que não estejam contempladas na planilha do curso
realizado pelo discente serão desconsideradas.
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APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS, RESUMOS, RESENHAS E DEMAIS
DOCUMENTOS

Os textos desenvolvidos pelos discentes para apresentação e comprovação da
atividade devem ser adequados e formatados dentro do seguinte parâmetro:
•

Folha A4

•

Margem superior, inferior e direita de 2 cm

•

Margem esquerda de 3 cm

•

Fonte Arial ou Times tamanho 12

•

Espaçamento entrelinhas de 1,5

•

Parágrafos justificados

•

Título do texto:
o

O título deve ser o nome da atividade, por exemplo: RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

DE

ESTÁGIO

EXTRACURRICULAR;

RELATÓRIO

DE

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO;
o

Letras com caixa alta (maiúsculas)

o

Fonte Arial ou Times tamanho 12 negrito

o

Parágrafo centralizado
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Anexo VI: Composição do NDE

Docentes

Titulação

Regime de

Permanência sem

Trabalho

Interrupção no NDE

Juliana Santiago da Silva

Mestre

Parcial

72

Natália Tomich de Paiva Miranda

Doutora

Integral

49

Roberta Mendes Von Randow

Mestre

Integral

72

Doutora

Parcial

72

Mestre

Integral

37

Tatiana Vasques Camelo dos
Santos
Thiara Guimarães Heleno de
Oliveira Pôncio
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Anexo VII: Composição do Colegiado - Corpo Docente/Tutor

CORPO DOCENTE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em anos)
NOME

TITULAÇÃO

MAGISTÉRIO

NÃO DOCENTE

Regime de

NDE

Trabalho

(Sim/Não)

Ensino

Educação

Áreas

Outras

Superior

Básica

afins

áreas

Mestrado

3,1

8,7

0,0

19,3

Integral

Não

Doutorado

11,8

0,0

2,6

17,8

Parcial

Não

Mestrado

1,9

0,0

18,9

18,9

Horista

Não

Doutorado

4,3

0,0

0,9

9,5

Horista

Não

Mestrado

8,2

7,8

4,8

9,3

Integral

Não

Doutorado

15,9

0

11

0

Parcial

Não

7 Gláucio Luciano Araújo

Doutorado

9,8

0

6,7

0

Integral

Não

8 Humberto Vinício Altino
Filho

Mestre

3,2

5,2

3,5

1,8

Integral

Não

1 Caroline Lacerda Alves de
Oliveira
2 Cíntia Mara de Oliveira
Lobato Shuengue
3

Cristiano Inácio Martins

4 Daniele Maria Knupp
Souza Sotte
5 Emanuele Gama Dutra
Costa
6 Flávia dos Santos Lugão
de Souza
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9 Juliana Santiago da Silva

Mestrado

11,8

10,4

9,7

0,0

Integral

Sim

Mestrado

3,8

0,8

1,7

13,3

Horista

Não

Doutorado

31,5

31,1

9,3

0,0

Parcial

Não

Mestrado

3,8

0,0

4,6

0,0

Integral

Não

Doutorado

5,3

0,0

4,5

0,0

Integral

Sim

Especialização

1,8

8,7

0,0

12,8

Horista

Não

Mestrado

8,9

0,0

8,3

11,6

Integral

Sim

Doutorado

19,7

0,9

7,6

4,4

Parcial

Sim

Mestrado

6,1

0,0

0,3

12,6

Integral

Sim

1

Karina Gama dos Santos
0 Sales
1
1

Lídia Maria Nazaré Alves

1

Marceli Schwenck Alves
2 Silva
1

Natália Tomich Paiva
3 Miranda
1

Roberta Damasceno de
4 Souza Costa
1

Roberta Mendes Von
5 Randow
1

Tatiana Vasques Camelo
6 dos Santos
1

Thiara Guimarães Heleno
7 de Oliveira Pôncio

Titulação

Quantidade

Regime

Percentual

Quantidade

Trabalho

Percentual

Especialista

1

5,88%

Horista

4

23,53%

Mestre

9

52,94%

Parcial

4

23,53%

Doutor

7

41,18%

Integral

9

52,94%

Total do curso

17

Total do curso

17

100,00%

100,00%

EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR

DOCENTES/TUTORES
Nº

%

Menos de 3 anos

2

11,77%

3 ou mais anos

15

88,23%

Número total de docentes

17

100,00%

DOCENTES/TUTORES
EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA
Nº

%

Menos de 2 anos

0

0%

2 ou mais anos

17

100,00%

Número total de docentes

17

100,00%
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Anexo VIII: Tempo Médio de Permanência do Corpo Docente/Tutor no Curso

NOME DO DOCENTE/TUTOR

Tempo em meses
no curso

Caroline Lacerda Alves de Oliveira

39

Cíntia Mara de Oliveira Lobato Shuengue

51

Cristiano Inácio Martins

15

Daniele Maria Knupp Souza Sotte

39

Emanuele Gama Dutra Costa

39

Flávia dos Santos Lugão de Souza

09

Gláucio Luciano Araújo

03

Humberto

03

Juliana Santiago da Silva

75

Karina Gama dos Santos Sales

39

Lídia Maria Nazaré Alves

51

Marceli Schwenck Alves Silva

51

Natália Tomich Paiva Miranda

52

Roberta Damasceno de Souza Costa

15

Roberta Mendes Von Randow

75

Tatiana Vasques Camelo dos Santos

75

Thiara Guimarães Heleno de Oliveira Pôncio

63

Média

37,88

UNIFACIG | Projeto Pedagógico do Curso
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1

2

3
4

Caroline
Lacerda
Alves de
Oliveira
Cíntia Mara
de Oliveira
Lobato
Shuengue
Cristiano
Inácio
Martins
Daniele
Maria

Sim

Sim

Não

Não

Produção didático-pedagógica relevante,
publicada ou não

Na área do
curso

Projetos e/ou produções técnicas,
artísticas e culturais

Na área do
curso

NDE

Propriedade intelectual depositada ou
registrada

Titulação

Tradução de livros, capítulos de livros ou
artigos publicados

Nome

Livros ou
capítulos
de livros
publicados

Resumos publicados em anais

Nº

Artigos
publicados
em
periódicos
científicos

Trabalhos completos publicados em
anais

Anexo IX: Produção Científica dos Docentes/Tutores

Mestrado

Não

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

Doutorado

Não

0

0

2

0

6

0

0

0

0

0

Mestrado

Não

3

0

2

0

1

3

0

0

0

0

Doutorado

Não

0

1

0

1

1

2

0

0

0

0
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Knupp
Souza
Sotte
Emanuele
Gama
Dutra Costa
Flávia dos
Santos
Lugão de
Souza

Gláucio
Luciano
Araújo
Humberto
Vinício
Altino Filho
Juliana
Santiago da
Silva
Karina
Gama dos
Santos
Sales
Lídia Maria
Nazaré
Alves
Marceli
Schwenck
Alves Silva
Natália
Tomich
Paiva
Miranda
Roberta
Damasceno

Mestrado

Não

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Doutorado

Não

20

0

1

0

6

0

0

0

0

0

Doutorado

Não

0

3

0

3

8

0

0

0

9

0

Mestre

Não

0

12

0

5

16

2

0

0

3

0

Mestrado

Sim

0

2

0

5

26

6

0

0

0

0

Mestrado

Não

1

0

0

0

5

2

0

0

0

0

Doutorado

Não

0

1

0

6

3

0

0

0

0

0

Mestrado

Não

1

0

1

0

8

0

0

0

0

Doutorado

Sim

0

2

0

2

2

4

0

0

0

0

Especialização

Não

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0
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15

16

17

de Souza
Costa
Roberta
Mendes
Von
Randow
Tatiana
Vasques
Camelo dos
Santos
Thiara
Guimarães
Heleno de
Oliveira
Pôncio

Mestrado

Sim

1

0

2

0

7

3

0

0

0

0

Doutorado

Sim

0

1

0

1

6

0

0

0

0

0

Mestrado

Sim

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

26

11

8

24

113

28

0

0

12

0

