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1. Histórico e Missão da Faculdade
1.1 Histórico da Faculdade
Em 1968, a Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte aprovou uma Lei criando a
Faculdade de Medicina, porém a viabilidade da mesma não encontrou respaldo em
instâncias superiores. Em 1998, a Prefeitura de Juazeiro do Norte, após persistente luta,
decidiu apresentar um projeto de criação de uma Faculdade de Medicina, cuja missão
estivesse em consonância com as necessidades de saúde da Região Nordeste e, em
especial, a do Cariri.
A implantação da Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte – FMJ deu-se então
no ano de 1998, a partir de um estudo das condições geográficas do município, o perfil
socioeconômico e a demanda da comunidade pelo ensino na área médica.
A primeira turma ingressou em 2000 e hoje a Estácio FMJ já formou 571
profissionais com perfil de competência, imbuídos de espírito ético e humanístico, com
percepção de sua responsabilidade social.
1.2 Missão da Faculdade
O compromisso principal da Instituição dirige-se à formação de pessoas com
qualidade e excelência para o desenvolvimento de tarefas profissionais específicas em suas
áreas de atuação, atendendo necessidades da sociedade contemporânea através do
desenvolvimento de atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.
O atendimento das necessidades da sociedade contemporânea implica em assumir
uma postura de liderança e de enfrentamento dos problemas apresentados, orientando-se
por valores éticos e pelo conhecimento científico. Além disso, implica em atitude de reflexão
crítica sobre as transformações em curso, nos campos político, filosófico, ideológico,
econômico, cultural e social, no estabelecimento de metas de melhoria de qualidade de vida,
no desenvolvimento de estratégias necessárias para atingi-las, na produção de
conhecimentos necessários para sustentá-las, na proposição de alternativas para a
construção de uma sociedade mais justa e solidária, na integração cada vez maior de todas
as camadas de sua população no processo de participação do desenvolvimento e da
obtenção de benefícios gerados por ele.
O desenvolvimento do espírito crítico e científico é assegurado pelas matrizes de
disciplinas dos diversos cursos que além do enfoque profissional, traz em seus ementários e
programas discussões teóricas, filosóficas e científicas e que são fundamentais para o
raciocínio crítico e formação de uma concepção contextualizada da ciência e seus
desdobramentos.
A educação de qualidade é uma soma das atividades curriculares planejadas e
implementadas por docentes altamente qualificados e por atividades extracurriculares como
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a pesquisa, cursos de extensão, eventos científicos, em fim, todas as atividades que
possibilitem aos acadêmicos vivenciar o ambiente intelectual e científico.
A Estácio FMJ tem como missão contribuir para a melhoria e o desenvolvimento da
qualidade de vida na Região do Cariri, formando profissionais empreendedores com elevado
potencial para sua inserção no mercado de trabalho.
Neste contexto diariamente busca ser entre as maiores instituições de ensino
superior do estado do Ceará, uma das melhores referências em nível técnico, administrativo,
pedagógico, cultural e científico, com uma configuração organizacional ágil, prática e
produtiva, pautada no respeito, comprometimento, transparência e responsabilidade social.

2. Articulação do PPC com o PDI e o PPI
No Plano de desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão,
diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os
desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na
visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos
problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida
acadêmica em toda a sua amplitude.
Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja
capaz de desenvolver seu projeto institucional através de um processo de planejamento
contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira
que possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o
máximo de sua missão de instituição de educação superior e educação profissional técnica
de nível médio produzindo, difundindo e fazendo avançar as fronteiras do conhecimento
universal, sem descuidar do avanço e transformação da realidade local, da coletividade da
região. Portanto, todos os que integram a comunidade acadêmica devem participar desse
processo de gestão que pretende ser inovador, integrador e participativo.
No mesmo sentido o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos
oportunizem aos estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e
articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos
sociais, aliadas a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho
em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da
qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania.
O Projeto pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional
com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para a
compreensão dos principais temas, problemas, que a leve à análise e reflexão criticada
realidade social em que se insere.
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A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e
cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis e regulamentos,
qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão.
Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as
políticas de ensino, pesquisa e extensão da IES. Na esteira deste pensamento, este Projeto
Pedagógico expressa uma proposta curricular que aponta para a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, configurando-se como um processo educacional único e
integrado, garantindo, assim, a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo
e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da transformação da realidade.

3. Apresentação do Curso
3.1 Justificativa
Devido a grande necessidade de oferta e de procura por cursos ligados à área de
saúde em todo o Brasil. Há alguns anos os cursos como medicina, enfermagem e até
mesmo técnicos em enfermagem concentravam-se nos grandes centros urbanos que
qualificavam esses profissionais para atuar em todo país. Em razão da pouca oferta desses
cursos em instituições públicas e do grande numero de oferta pelas empresas privadas
observa-se a enorme carência de profissionais de saúde que atendam suficientemente a
demanda de pessoas que procuram atendimento médico/hospitalar. Contribuir para a
atualização e profissionalização visando diminuir a carência de profissionais técnicos na
área da saúde e qualificando-os para atuar em hospitais, clínicas, postos de saúde, etc.
Com o propósito de ofertar o curso Técnico em Enfermagem da Área Profissional de Saúde.
Em consonância com os Referenciais Curriculares Nacionais da área da saúde entendemos
que para atender às atuais exigências e preparar-se para o futuro, o trabalhador precisa ser
capaz de identificar situações novas, de auto organizar-se, de tomar decisões, de interferir
no processo de trabalho, de trabalhar em equipe multiprofissional e, finalmente, de resolver
problemas que mudam constantemente.
As questões éticas que devem permear o trabalho humano em qualquer atividade
adquirem uma conotação peculiar e toda especial quando voltadas ao fazer dos
profissionais de Saúde. É fundamental que esses profissionais coloquem, prioritariamente,
em suas ações, a ciência, a tecnologia e a ética a serviço da vida. A ética a serviço da vida
diz respeito ao comprometimento com a vida humana em quaisquer condições,
independentemente da fase do ciclo vital, do gênero a que pertença ou do posicionamento
do cliente/paciente na pirâmide social. Aliado aos princípios do “ser” humano, da ética, da
prevenção e da ciência e tecnologia buscaremos formar profissionais que sejam capazes de
assumir seu papel como agentes de Saúde, independentemente de sua habilitação.
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3.2 Concepção
A necessidade e pertinência da elaboração de currículo adequado às demandas do
mercado de trabalho, à formação profissional do aluno e aos princípios contidos na LDB e
demais legislações pertinentes, levou Universidade Estácio de Sá a desenvolver o Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Enfermagem com o objetivo de apoiar o Governo Federal
na implantação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(PRONATEC).
A base legal para a criação do curso em tela encontra-se em conformidade com a
PORTARIA Nº 160, DE 5 DE MARÇO DE 2013 que dispõe sobre a habilitação das
instituições privadas de ensino superior sobre a adesão das respectivas mantenedoras ao
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, a partir dos
seguintes requisitos:
I - atuar em curso de graduação em áreas de conhecimento correlatas a do curso
técnico a ser ofertado ou aos eixos tecnológicos previstos no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos; e
II - apresentar, no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES,
de que trata a Lei nº 10.861, de 18 de fevereiro de 2004, mediante avaliação e cálculo pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, índice Geral
de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) igual ou superior a 3 (três).
As áreas de conhecimento que estabelecem a correlação dos cursos de graduação
com os cursos técnicos de nível médio, foram entalecidas pela PORTARIA SETEC/MEC N°
01 , DE 29 DE JANEIRO DE 2014 que altera a Portaria SETEC/MEC nº 20, de 27 de junho
de 2013, e aprova a Tabela de Mapeamento de cursos técnicos para oferta no âmbito
PRONATEC. Neste aspecto o Curso Técnico em Enfermagem aparece correlacionado aos
seguintes cursos de graduação Enfermagem. O Curso Técnico em Enfermagem
estabeleceu a correlação com o Curso de Graduação em Enfermagem.
Com base nos dispositivos legais referenciados e por meio da Resolução Nº
746/CONSUNI/2013, de 13 de novembro de 2013, o Conselho Universitário, aprovou a
adesão da Universidade Estácio de Sá ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego – PRONATEC, referente aos Cursos de Formação Profissional Técnica de Nível
Médio.
O Curso Técnico Nível Médio em Enfermagem, teve com ato de criação a Resolução
747/CONSUNI/2013, de 13 de novembro de 2013.
Na concepção do currículo do curso, levou-se em conta o estudo do material
produzido pela CBO – Classificação Brasileira de Ocupações – e a análise das
necessidades do próprio mercado de trabalho, assim como o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos. Uma sequência de encontros de trabalho previamente planejados possibilitou uma
reflexão maior e produziu a construção de um currículo mais afinado com esse mercado.
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Esta dinâmica de integração de equipe multidisciplinar, associada à estrutura
acadêmica inovadora da Universidade Estácio de Sá possibilitou, também, a construção de
uma

metodologia

adequada

para

o desenvolvimento

dos

processos

de

ensino

aprendizagem e sistema de avaliação que pretendem garantir a construção das
competências propostas no projeto pedagógico do curso.

4. Missão do Curso
Formar Técnicos em Enfermagem qualificados para atuar em todos os níveis de
complexidade da assistência ao ser humano em sua integralidade, no contexto do Sistema
Único de Saúde e do sistema de saúde complementar, numa perspectiva crítico-reflexivacriativa, compromissados com a qualidade de vida da população, bem como com sua
qualificação permanente e com o desenvolvimento da profissão.

5. Pressupostos Pedagógicos
A identidade institucional foi sendo construído ao longo da história da Universidade
Estácio de Sá e pode ser expressa nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e
didático-metodológicos que norteiam sua prática pedagógica.
O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócioeconômico-cultural-político e histórico. Tem então uma dimensão ativa, criadora e
renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A
Universidade entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende
que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação,
colocando-as a serviço da sociedade.
Dessa forma, a Universidade Estácio de Sá compreende a necessidade de promover
a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história,
priorizando a autonomia, a problematização e a conscientização.
A Instituição compreende, ainda, a aprendizagem como um processo eminentemente
social, ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a
influência da cultura e das relações sociais, considerando o aluno como sujeito de seu
processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o
processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e
afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes.
Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos
cursos os quatro pilares da UNESCO para a nova educação: aprender a ser
(desenvolvimento pessoal), aprender a fazer (competência produtiva), aprender a conviver
(desenvolvimento social) e aprender a conhecer (competência cognitiva),.
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas
processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de
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ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem
metodológica que traz, para o lugar central da formação, as práticas e a reflexão sobre elas.
Privilegia-se, ainda, a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e
os conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto
de partida do trabalho pedagógico.
Busca-se, então, promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as
práticas, vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da
solidariedade e do espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da
comunidade regional e local.
O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do
conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado.
Assim, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento e, não, como
um processo que se limita à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a
construção da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional
de um determinado campo do conhecimento.
O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das
capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional.
Ensinar é um processo, intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de
competências e habilidades dos alunos. Tem um caráter bilateral, visto que combina a
atividade do professor com a do aluno.
A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e
emocionais dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O
ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a
aprendizagem de alunos determinados, com características sócio-culturais específicas.
A política da Universidade Estácio de Sá, tanto para o ensino Técnico de Nível Médio
como para o ensino de Graduação está orientada para o enfrentamento da realidade social,
buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da
população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma
formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução
de problemas do cotidiano.
Nessa perspectiva, os Cursos Técnicos de Nível Médio, orientados pelos seus
projetos pedagógicos, em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da
Universidade Estácio de Sá e com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, pretendem
favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e
regional.
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6. Objetivos do Curso
6.1 Objetivo Geral
Proporcionar ao aluno conhecimentos teóricos e práticos necessários à formação
profissional e habilidades para exercer a atividade técnica em enfermagem, junto à realidade
através da oferta de um ensino que corresponda ao perfil profissional inserido nesta
proposta.
6.2 Objetivos Específicos


Proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população através da oferta do Curso
de Técnico em Enfermagem;



Captar, tratar e disseminar informações técnicas e tecnológicas na área de saúde.



Facilitar ao aluno a construção de um processo de formação profissional que atenda às
suas expectativas e perspectivas de trabalho;



Desenvolver metodologias de ensino que favoreçam o contato precoce do aluno com a
prática profissional, rompendo com a dicotomia teoria/prática;



Favorecer a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, tendo em vista o
desempenho profissional.



Preparar, a curto e médio prazo, pessoal qualificado para a prestação de serviços
específicos à comunidade e no atendimento das necessidades da população visando à
proteção, promoção e recuperação da saúde.

7. Perfil Profissional de Conclusão do Curso
A identidade do Curso Técnico de Enfermagem foi estabelecida primordialmente a
partir da aferição simultânea das demandas do mercado de trabalho e da sociedade. A partir
daí, foi traçado o perfil profissional de conclusão da habilitação prefigurada, o qual orientou a
construção do currículo. Este perfil consolidou-se como definidor da identidade do Curso
Técnico de Enfermagem. Foi estabelecido levando-se em conta as competências dos
profissionais de Enfermagem. Abrangendo Enfermagem e completadas com outras
competências específicas da respectiva habilitação profissional, em função das condições
locais e regionais, e direcionadas para a laborabilidade frente às mudanças inferidas ao
profissional.
Ao concluir o curso o aluno deverá apresentar um conjunto de competências gerais
que permita a sua atuação na área Enfermagem, respeitando as atribuições legais e
atendendo as exigências no mundo de trabalho que requer uma sólida base de
conhecimentos tecnológicos, aliados ao desempenho com competências, vocação para
qualidade custo e segurança.
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8. Requisitos e Formas de Acesso
8.1 Requisitos de Acesso
O acesso ao Curso Técnico de Enfermagem dá-se através da comprovação da
Conclusão do Ensino Médio. Quando o ingresso ocorrer por meio de programas
governamentais de bolsa de estudos como no caso do PRONATEC o acesso, será definido
por edital próprio.
8.2 Formas de Acesso
De uma forma geral, o acesso aos Cursos Técnicos, dar-se-á:


Em qualquer módulo, respeitando as diretrizes de cada PPC e as exigências
para ingresso por matrícula regular, nos termos do Regimento Geral e da
legislação vigente;



Por transferência, para alunos provenientes de outras escolas do país ou
exterior, sendo feita adaptação pedagógica de estudos ou dispensa de
disciplina, nos termos do Regimento e da legislação da vigente, salvo em casos
de impedimentos explicitados em editais de programas de bolsa do Governo
Federal;



Por

aproveitamento

de

estudos

realizados

por

via

formal,

mediante

apresentação de documentação pertinente, nos termos do Regimento e da
legislação vigente, salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de
programas de bolsa do Governo Federal;


Por aproveitamento de competências adquiridas na educação formal ou não
formal no trabalho, mediante avaliação, nos termos do Regimento e da
legislação vigente, salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de
programas de bolsa do Governo Federal;



Por avaliação de competências, mediante requerimento do aluno ou seu
responsável, no ato da matrícula, nos termos do Regimento e da legislação
vigente, salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas
de bolsa do Governo Federal.

8.3 Forma de Integralização do Curso
A integralização do curso dar-se-á conforme o estabelecido do Regimento, e nas
seguintes condições:


No prazo mínimo estabelecido pela carga horária constante na matriz curricular;



No prazo inferior ao mínimo estabelecido pela carga horária, desde que obtenha
aproveitamento de estudos ou competências e,



No prazo máximo correspondente ao dobro do prazo mínimo de integralização do
curso.
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As condições acima mencionadas não se aplicam ao aluno com matrícula trancada,
onde neste caso é interrompida a contagem do tempo para integralização do curso. Caso o
aluno requeira o destrancamento da matrícula é retomada a contagem do tempo para
integralização do curso. Fica porem, condicionado o período entre o trancamento e
destrancamento da matrícula, nunca superior a três anos.
O período de integralização dos cursos inseridos em programas de bolsas de estudo
do Governo Federal, submete-se as condições estabelecidas em edital
8.4 Número de Alunos por Turma
Conforme o estabelecido no PPI, o número de alunos por turma obedecerá às
condições físicas de cada sala ou ambiente de realização da atividade, além da limitação
decorrente de padrões de conforto e segurança, estabelecidos normas e regulamentos
específicos.
No caso de programas de bolsa do Governo Federal, como o PRONATEC, o
número de alunos por turma, obedecerá ao estabelecido em cada edital.
Poderão ser reunidas no mesmo ambiente, quando recomendável e adequado
pedagogicamente, alunos de turmas, cursos ou etapas diferentes, desde que respeitadas
as condições estabelecidas no referido artigo.

9. Organização Curricular
9.1 Referenciais para Organização Curricular
A organização curricular dos Cursos Técnicos da Universidade Estácio de Sá, tem
como referencial o PPI (Projeto Pedagógico Institucional), o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos e demais instrumentos legais.
Segundo o Art. 17 da Resolução nº 6 CNE/CEB, de 20 de setembro de 2012, o
planejamento curricular fundamenta-se:
“... no compromisso ético da instituição educacional em relação à concretização do
perfil profissional de conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos
conhecimentos, saberes e competências profissionais e pessoais, tanto aquelas que
caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as comuns para o respectivo eixo
tecnológico, bem como as específicas de cada habilitação profissional e das etapas de
qualificação e de especialização profissional técnica que compõem o correspondente
itinerário formativo.”

No parágrafo único do mesma resolução acrescenta: “Quando se tratar de profissões
regulamentadas, o perfil profissional de conclusão deve considerar e contemplar as
atribuições funcionais previstas na legislação específica referente ao exercício profissional
fiscalizado.”
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Destacam-se ainda, os critérios para o planejamento e estruturação dos cursos
técnicos da Universidade Estácio de Sá, aqueles enunciados no Art. 18 da referida
resolução:
“São critérios para o planejamento e a organização de cursos de Educação
Profissional Técnica de Nível Médio:
I - atendimento às demandas socioeconômico-ambientais dos cidadãos e do mundo
do trabalho, em termos de compromisso ético para com os estudantes e a sociedade;
II - conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade da
instituição ou rede de ensino, em termos de reais condições de viabilização da proposta
pedagógica;
III - possibilidade de organização curricular segundo itinerários formativos, de acordo
com os correspondentes eixos tecnológicos, em função da estrutura sócio-ocupacional e
tecnológica consonantes com políticas públicas indutoras e arranjos sócio-produtivos e
culturais locais;
IV - identificação de perfil profissional de conclusão próprio para cada curso, que
objetive garantir o pleno desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências
profissionais e pessoais requeridas pela natureza do trabalho, segundo o respectivo eixo
tecnológico, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e em condições de
responder, de forma original e criativa, aos constantes desafios da vida cidadã e profissional.”

Com base nessas diretrizes o mecanismo de construção curricular é descrito nas
etapas de 1 a 9 no item 5.3 da PPI (Projeto Pedagógico Institucional), cujo objetivo é
estabelecer através da linha funcionalista, as atividades e funções a serem exercidas para a
habilitação proposta.
Em conformidade com a PORTARIA Nº 168, DE 7 DE MARÇO DE 2013 que dispõe
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá
outras providências,
Art. 8o São agentes de implementação da Bolsa-Formação:
VI - as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional e a oferta
de cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente, cujas mantenedoras
firmarem Termo de Adesão, como ofertantes;
O Curso Técnico em Enfermagem, construído segundo os mecanismos citados,
resulta na aquisição de competências descritas no item 9.5 desse instrumento:
Em conformidade com a PORTARIA Nº 168, DE 7 DE MARÇO DE 2013 que dispõe
sobre a oferta da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego - Pronatec, de que trata a Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá
outras providências,
Art. 8o São agentes de implementação da Bolsa-Formação:
VI - as instituições privadas de ensino superior e de educação profissional e a oferta
de cursos técnicos de nível médio na modalidade subsequente, cujas mantenedoras
firmarem Termo de Adesão, como ofertantes;

9.2 Forma de Organização Curricular
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fundamentação pedagógica a organização por etapas ou módulos segundo critérios e
princípios estabelecidos no PPI, sintetizados nos seguintes conceitos que se seguem:
A organização curricular por etapas ou módulos, ao contrário do que se supõe é mais
complexa do que a organização seriada, na qual a educação pautou-se por séculos.
Pensar em organizar currículo por etapas ou módulos é antes de tudo, pensar no
todo e não somente nas partes que o integram. Significa ultrapassar as fronteiras da escola
em busca das relações sociais necessárias à efetividade da proposta. Significa interlocução
com diferentes segmentos da sociedade, empresas, organismos certificadores, instituições
relacionadas à profissão, conselhos profissionais e, principalmente, com aqueles que
resultem em empregabilidade.
Profissionais da educação devem estar atentos para a dinâmica das profissões, para
as tecnologias envolvidas e a todos os fatores que possam agregar valores ao formularem
seus currículos. Lembrando que em qualquer profissão por não se resumir em técnicas e
tecnologias, devem estar presentes as relações humanas, a conservação do meio ambiente,
a ética e outros atributos transdisciplinares.
A etapa ou módulo, enquanto parte integrante do currículo, assemelha-se a um
subsistema, e por sua vez, integra o sistema maior da organização curricular e relaciona-se
com outros sistemas sociais, profissionais e institucionais.
A formulação do currículo organizado por etapas ou módulos deve buscar nesses
sistemas os insumos para a construção dos seus subsistemas ou módulos, garantindo a
interrelação com o meio.
A organização curricular por etapas ou módulos do Curso Técnico de Enfermagem
teve como pedra angular o Eixo Tecnológico, constante no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos que tem sua abrangência em:
“Tecnologias associadas à melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza,
desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde”.
Abrangem ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da
segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de educação
ambiental.
Tais ações vinculam-se ao suporte de sistemas, processos e métodos utilizados na análise,
diagnóstico e gestão, provendo apoio aos profissionais da saúde nas intervenções e no processo
saúde-doença de indivíduos, bem como propondo e gerenciando soluções tecnológicas mitigadoras e
de avaliação e controle da segurança e dos recursos naturais. Pesquisa e inovação tecnológica,
constante atualização e capacitação, fundamentadas nas ciências da vida, nas tecnologias físicas e nos
processos gerenciais, são características comuns deste eixo.
“Ética, biossegurança, processos de trabalho em saúde, primeiros socorros, políticas públicas
ambientais e de saúde, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, criatividade e
sociabilidade, caracterizam a organização curricular destes cursos”

No tocante ao Curso Técnico de Enfermagem o Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos estabelece linhas de ação que contemplam claramente a proposta para este curso.
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Tais linhas de ação estão explicitadas na atuação descrita no referido Catálogo para
egressos do curso:
Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúdedoença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes e
comunidade, em todas as faixas etárias. Promove ações de orientação e preparo do
paciente para exames. Realiza cuidados de enfermagem tais como: curativos,
administração de medicamentos e vacinas, nebulizações, banho no leito, mensuração
antropométrica e verificação de sinais vitais, dentre outros. Presta assistência de
enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos.
Ainda como destaque à habilitação proposta no Curso, o Catálogo Nacional
de Cursos Técnicos aponta para as seguintes possibilidades de temas a serem abordados
na formação: ”processos saúde-doença e seus condicionantes; políticas de saúde;
anatomia, fisiologia, nutrição, farmacologia, microbiologia e parasitologia; processo de
trabalho; humanização, ética e legislação profissional; fundamentos da enfermagem;
enfermagem materno infantil, obstétrica, neuropsiquiátrica e uti; suporte básico à vida e
biossegurança”
9.3 Prática Pedagógica e Profissional
9.3.1 Prática Pedagógica
A Prática pedagógica adotada no desenvolvimento do Curso privilegia:
Adoção da Pedagogia de Projetos como procedimento metodológico compatível com
uma prática formativa, contínua e processual, na sua forma de instigar seus sujeitos a
procederem

com

investigações,

observações,

confrontos

e

outros

procedimentos

decorrentes das situações – problema propostas e encaminhadas;


Aulas

teóricas com utilização

de

projetor

multimídia,

reprodutores

DVDs,

Computadores, web aulas, material didático etc, visando a apresentação do assunto
(problematização) a ser trabalhado e posterior discussão e troca de experiências;


Aulas práticas em laboratórios e instalações externas para melhor vivência e
compreensão dos tópicos teóricos;



Seminários;



Pesquisas;



Elaboração de projetos diversos;



Visitas técnicas às empresas e indústrias da região e



Palestras com profissionais da área.
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9.3.2 Prática Profissional
A prática escolar, ainda que contextualizada e comprometida com o mundo produtivo
real, não deixa de ser um ambiente laboratorial, onde se pretende proporcionar ao aluno
vivências que modifiquem o seu modo de pensar, conceber, entender e agir, de modo a
fazê-lo construir competências e habilidades que o habilitem a se integrar no mundo
produtivo. A vivência em situações reais (não laboratoriais e ativas), no entanto, proporciona
ao aluno a oportunidade de ser sujeito ativo de vivências de modo paralelo aos estudos
formais e com a devida orientação técnica (por parte do orientador na empresa e por um
professor supervisor de estágio designado pela coordenação do curso em pauta). Neste
sentido, a Universidade Estácio de Sá estabelece as regras e normativas do estágio,
conforme estabelecido no § 1º do Art 2º na LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
“§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma..”
Com essa proposta a Universidade visa integrar o aluno em formação
profissionalizante ao mundo produtivo, de forma a consubstanciar, o saber com o saber
fazer e com o saber ser. Como o estágio supervisionado, configura-se de uma das
atividades

inseridas

na

estrutura

curricular

do

curso,

é

designado

para

seu

acompanhamento e supervisão um integrante do corpo docente, conforme estabelecido no §
1º do Art 3º da referida LEI.
o

“§ 1
O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter
acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor
da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do
o
art. 7 desta Lei e por menção de aprovação final.”

Portanto, o Curso Técnico Enfermagem estabelece o estágio obrigatório, cuja carga
horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
Segundo a Resolução COFEN N° 299/2005 - estágio curricular supervisionado é
definido pela legislação educacional e regulamentado pelo seu PPC.
O Conselho Federal de Enfermagem no uso de suas atribuições legais e regimentais
da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973 em seu artigo 8º, inciso IV, e cumprindo deliberação do
Plenário em sua Reunião Ordinária nº.327, assim define:
“O estágio curricular supervisionado é definido pela legislação educacional vigente
como atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas aos
estudantes de ensino técnico e de graduação pela participação em situações reais de vida e
de trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas
jurídicas de direito público ou privado sob a responsabilidade e coordenação de instituição
de ensino"
Acrescenta ainda: “O estágio curricular supervisionado, como ato educativo, deve
visar complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados,
supervisionados e avaliados por enfermeiro, em conformidade com a proposta pedagógica
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do curso, a fim de assegurar o desenvolvimento das competências e habilidades gerais e
específicas para o exercício profissional”
Resolução CNE/CEB nº 01/2004, emanada do Parecer CNE/CEB nº 35/2003, ao
estabelecer as normas para a organização e realização de estágio da educação profissional,
apresenta formas ou modalidades que caracterizam o estágio curricular supervisionado
como um ato educativo intencional da escola.
A existência de Responsável Técnico da Área de Enfermagem nas instituições de
ensino e a necessidade de interação deste com os atores sociais envolvidos no processo alunos, enfermeiros, docentes e supervisores do estágio curricular supervisionado - para
assegurar a qualidade da educação.
A necessidade do cumprimento das atividades de estágio curricular supervisionado
formalizadas no processo pedagógico em sintonia com os preceitos técnico-científicos,
éticos e legais expressos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovado
pela Resolução COFEN Nº 240/2000, na Lei nº 7.498/86 e Decreto nº 94.406/87, que
dispõem sobre o exercício profissional de enfermagem.
A deliberação do Plenário em sua 327ª Reunião Ordinária e tudo que mais consta do
PAD/COFEN nº 58/89 e 54/2003;
Art. 1º - O estágio curricular supervisionado é assumido intencionalmente pelas
instituições de ensino, conforme a proposta pedagógica dos cursos.
Art. 2º - As atividades do estágio curricular supervisionado poderão ser realizadas na
comunidade em geral, junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob
responsabilidade e coordenação direta da instituição de ensino na qual esteja o aluno
matriculado, atendidas as exigências gerais e específicas contidas na proposta pedagógica,
observados os fatores humanos, técnicos e administrativos.
Art. 3º - Compete única e exclusivamente às instituições de ensino a celebração de
convênios com as instituições de saúde cedentes do campo de estágio, com ou sem
intervenção de agentes de integração, mediante regulamentação do estágio curricular
supervisionado para alunos de cursos técnicos e de graduação em enfermagem.
Art. 4º - O planejamento, a execução, a supervisão e a avaliação das atividades do
estágio curricular supervisionado deverão ser levadas a efeito sob a responsabilidade da
instituição de ensino, com a coparticipação do enfermeiro da área cedente de campo de
estágio.
Art. 5º - O estágio curricular supervisionado deverá ser efetivado com supervisão do
enfermeiro e em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática na
linha de formação, devendo o estudante, para este fim, estar apto ao estágio.
Em consonância com tais preceitos e normativas o estágio supervisionado do Curso
Técnico de Nível Médio em Enfermagem, encontra sua orientação, para todos os atores
envolvidos, no manual de estágio apresentado no Anexo II desse instrumento.
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9.4 Matriz Curricular
O resultado obtido a partir da aplicação do mecanismo de construção curricular
descrito no item anterior é representado por meio da matriz curricular, organizada em etapas
ou módulos e apresentada na tabela 1;
Tabela 1: Matriz Curricular
Módulo Introdução a Enfermagem
Fundamentos de Enfermagem
Anatomia e Fisiologia
Saúde do Adulto

60
60
80

20
20
0

80
80
80

Biossegurança em Saúde

80

0

80

Português Instrumental (semipresencial)

80

0

80

Total de Carga Horária do Módulo

300

100

400

Saúde do Idoso

60

20

80

Saúde Pública

60

20

80

Saúde Mental

60

20

80

Saúde da Mulher

60

20

80

Total de Carga Horária Acadêmica do Módulo

240

80

320

300

300

380

620

Módulo Desenvolvimento e Promoção da Saúde

Estagio Supervisionado I
Total de Carga Horária do Módulo

240

Módulo de Assistência em Enfermagem e Sistematização do Cuidar
Saúde da Criança e do Adolescente

60

20

80

Socorro de Urgência e Pronto-Socorro

60

20

80

Centro Cirúrgico e CME

60

20

80

Atendimento ao Paciente Crítico

60

20

80

Políticas Públicas de Saúde (semipresencial)

80

-

80

Atendimento Humanizado em Saúde (semipresencial)

80

-

80

400

80

480

300

300

400

380

780

Total da Carga Horária Acadêmica do Curso

940

260

1200

Carga Horária Total do Curso + Estágio
* Disciplina com 40 h presenciais e 40 h desenvolvidas em EAD.

940

860

1800

Total de Carga Horária Acadêmica do Módulo
Estágio Supervisionado II
Total de Carga Horária do Módulo

9.5 Competências e Habilidades por Módulo
Para atender ao perfil profissional estabelecido, o currículo do Curso Técnico de
Enfermagem busca permitir que o aluno desenvolvesse, durante a sua formação, as seguintes
competências e habilidades essenciais ao pleno exercício de suas atividades profissionais:

9.5.1 Módulo de Introdução a Enfermagem


Conhecer os fundamentos teóricos que norteiam a assistência de enfermagem ao
paciente no processo saúde-doença.
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Identificar a anatomia humana e os sistemas orgânicos que tem sua interligação
com sistema nervoso central.



Conhecer as técnicas e ações de Enfermagem em situações saúde e doença e
no adulto.



Conhecer os principais micro-organismos e parasitas patológicos aos seres
humanos.



Proporcionar conhecimentos teóricos referentes à língua portuguesa.

9.5.2 Módulo de Desenvolvimento e Promoção em Saúde


Estudo do envelhecimento ativo e saudável das pessoas idosas.



Conhecer as Políticas de saúde no Brasil e a criação do Sistema Único de Saúde
(SUS).



Assistir o paciente em Saúde Mental.



Reconhecer o trabalho em Ginecologia/Obstetrícia; identificar as características
pessoais e profissionais do Técnico de enfermagem.



Desenvolver; planejar e avaliar a prática de enfermagem nas áreas de
gerenciamento e atenção à saúde..



Práticas em Saúde do Adulto e Idoso.

9.5.3 Módulo de Assistência em Enfermagem e Sistematização do Cuidar


Assistência integral a Criança e Adolescente



Reconhecer as necessidades paciente em atendimento de emergência.



Identificar os cuidados do Técnico em enfermagem no centro cirúrgico



Compreensão da situação do indivíduo que necessita de cuidados críticos de
enfermagem.



Identificar os Conceitos de Humanização do profissional em Saúde.



Reconhecer as definições de políticas públicas de saúde.



Executar práticas assistenciais voltadas a Saúde da Criança e do Adolescente.



Executar práticas em Materno- Infantil. Assistência integral a saúde da mulher,
neonato.



Executar práticas em Situações Cirúrgicas.



Executar práticas em situações de Alta Complexidade.

9.6 Componentes Curriculares.
Os componentes curriculares, bem como as bases tecnológicas, e bibliografias estão
descritas por módulo, no Anexo I ao presente instrumento.
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10. Critérios de Aproveitamento de Competências, de Conhecimentos e
Experiências Anteriores.
Para os critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores,
salvo em casos de impedimentos explicitados em editais de programas de bolsas de
estudos do Governo Federal, como o PRONATEC, adotam-se seguintes critérios:
Poderão ser aproveitados, mediante avaliação pela Coordenação de Curso das
competências adquiridas e carga horária cumprida, para fins de prosseguimento de estudos:
I - os componentes curriculares cursados em outras escolas, concluídos com
aproveitamento em data anterior ao ingresso do aluno na ESTÁCIO e devidamente
comprovados;
II - em estudos realizados fora do sistema formal de ensino; e
III - no trabalho ou na experiência extraescolar.
Para tanto, será criada uma comissão formada por professores especialistas na área
do curso e, quando se fizer necessário, com membros que compõem a coordenação do
curso, os quais elaborarão mecanismos de avaliação dos conhecimentos e/ou experiências
adquiridas anteriormente.

11. Critérios de Avaliação do Rendimento Escolar
Educar e avaliar são duas ações que fazem parte de um mesmo processo. A
avaliação é a reflexão transformada em ação, pois subsidia decisões a respeito da
aprendizagem dos educandos e educadores, tendo em vista garantir a qualidade do
processo educativo.
A Universidade Estácio de Sá considera como instrumentos de avaliação:


Observações diárias;



Registro de atividades;



Desenvolvimento de projetos;



Trabalhos de pesquisa;



Tarefas diárias;



Provas e testes;



Apresentação oral de trabalhos;



Participação;



Frequência;



Comprometimento e responsabilidade com tarefas e material; e



Procedimentos de convívio social.

.

A avaliação do rendimento escolar será feita por componentes curriculares que
constituem o módulo e deverá incidir sobre o desempenho dos alunos, nas diferentes
situações de aprendizagem, consideradas as competências e habilidades propostas para
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cada um deles.
O processo de avaliação do rendimento escolar bem como a promoção do aluno está
descritos no Regimento e são aqui sintetizados:
A avaliação dos resultados da aprendizagem dos alunos nas disciplinas, com
exceção das disciplinas semipresenciais, ocorrerá em 3 (três) etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3), sendo a cada uma delas atribuído grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos,
admitindo-se até uma casa decimal.
Será considerado aprovado o aluno que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis).

O aluno que não alcançar o rendimento suficiente nas duas primeiras avaliações
será submetido a uma 3ª (terceira) avaliação (AV3), de caráter substitutivo ao menor grau
obtido.
É aprovado o aluno que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 (seis), calculada
entre o maior grau obtido nas duas primeiras avaliações e a avaliação (AV3).
A avaliação (AV3) é optativa para alunos que desejarem alcançar melhor rendimento,
sendo que neste caso, prevalece a maior média obtida.
Compete ao professor da disciplina e/ou ao Coordenador de Curso Técnico elaborar
os exercícios escolares sob a forma de prova e determinar os demais trabalhos, bem como
julgar-lhes os resultados.
Para aprovação em qualquer disciplina, além da média final igual ou superior a 6,0
(seis), o aluno deverá obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).
A AV1 e AV2 deverão valer no mínimo 8,0 (oito) e, no máximo, 10,0 (dez) pontos.
Caso a prova tenha valor inferior a dez, os pontos restantes serão atribuídos pelo professor
com base em trabalhos, atividades estruturadas e/ou quando a frequência for igual ou
superior a 90%.
Para as disciplinas semipresenciais, serão aplicadas uma avaliação AV e uma
avaliação substitutiva AVS, nos casos de grau inferior a 6,0 (seis) obtido na AV, ou em caso
de falta devidamente justificada.
A recuperação de estudos se fará paralelamente ao desenvolvimento do módulo, sob
a forma de revisão e recapitulação da componente curricular, reposição de conteúdo,
reforço, exercícios, trabalhos, estudos e tarefas programadas, dirigidas e orientadas
especialmente para esta finalidade, nos dias programados para essa finalidade, ou fora dos
horários ou turnos normais de aulas e atividades.
A recuperação prevista exige frequência obrigatória para alunos de rendimento
insuficientes e optativos para alunos que desejem alcançar melhor rendimento, para isso,
esta atividade é computada para composição na carga horária mínima exigida por lei.
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O aluno reprovado, por não ter alcançado na componente curricular, seja a
frequência, sejam as notas mínimas exigidas, deve cursá-la novamente em regime de
dependência.
A oferta da componente curricular em regime de dependência estará condicionada à
sua disponibilidade em turma, módulo ou curso, em turno diferente daquele que o aluno
estiver matriculado.
A dependência deverá ser cumprida no prazo máximo de integralização do curso.
É promovido ao módulo subsequente o aluno aprovado em todos componentes
curriculares do módulo cursado, admitindo-se, ainda, a promoção com dependência em 1
(uma) disciplina.
O aluno promovido em regime de dependência pode matricular-se no módulo
subsequente e na disciplina da qual depende, aplicando-se a elas as mesmas exigências de
frequência e aproveitamento estabelecidas neste instrumento.

12. Infraestrutura
12.1 Instalações
As instalações da Unidade de Ensino possuem acesso fácil, e são localizadas
próximas aos principais meios de transportes. São dotadas dos requisitos de segurança
necessários, sendo respaldadas por um eficaz programa de manutenção e conservação.
Cada unidade é dotada de instalações modernas, amplas, confortáveis com acesso a
portadores de necessidades especiais.
A infraestrutura física é integrada por ambientes com padrões de ventilação e
iluminação de acordo com as normas estabelecidas pelo poder público. Os ambientes de
laboratório são concebidos em conformidade com os padrões físicos adequados a cada
grau de segurança requerido, tanto pelas técnicas desenvolvidas como pelos materiais
manipulados. O espaços físico destinados aos laboratórios se apresentam em conformidade
com as normas pertinentes e a sua ocupação é planejada de forma a não comprometer a
segurança e o desenvolvimento didático e pedagógico.
O Anexo II, descreve as instalações da Unidade de ensino onde se
desenvolve o curso.
12.2 Equipamentos
A Universidade Estácio de Sá dispõe de diferentes tipos de equipamentos,
instrumentos, aparelhos e destinados a prática de laboratório, relacionados no Anexo II do
presente instrumento.
12.3 Acervo Bibliográfico
O acervo técnico da biblioteca da Universidade Estácio de Sá, para curso em tela, é
composto pelos principais títulos relacionados nas bibliografias de cada componente
curricular, constantes nos Anexos I e III do presente INSTRUMENTO.
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13. Corpo Docente
Com base na orientação constante nos instrumentos legais o corpo docente
responsável pelo desenvolvimento e atualização do Curso Técnico em Enfermagem, é
composto por professores graduados na área de abrangência do curso, com larga
experiência na educação profissional, além de vivência no mercado de trabalho.
A titulação adotada como formação inicial para o corpo docente dos cursos técnicos
está fundamentada no Art. 40 da Resolução nº 6 CNE/CEB, de 20 de setembro de 2012.
Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica de Nível
Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou outras formas, em
consonância com a legislação e com normas específicas definidas pelo Conselho Nacional
de Educação.
Integram o corpo docente da Universidade Estácio de Sá, os profissionais
relacionados no Anexo IV do presente Instrumento.

14. Diploma
O Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Enfermagem propõe o modelo de
organização curricular por módulos.
Não existem, na proposta do Curso Técnico em Enfermagem, sequência dos
módulos, em outras palavras, os módulos apesar de interdependentes na ótica curricular e
da profissão, assumem terminalidade. Como cada módulo representa um conjunto de
competências profissionais, interpessoais e intrapessoais, considera-se que cada aluno, ao
final do módulo, obtido o rendimento desejado, está apto a exercer uma atividade ou
conjunto de atividades profissionais.
Após a conclusão dos módulos descritos neste instrumento, com aproveitamento,
considera-se que o aluno está apto a exercer a profissão de Técnico de Enfermagem, e fará
jus ao Diploma de Técnico de Nível Médio em Enfermagem.

15. Bibliografia
BRASIL. Decreto n. 5.154, de 23 de julho de 2004: Regulamenta o § 2º do art. 36 e os
arts. 39 a 41 da Lei n.. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Documenta 513: 276. Brasília,
2004.
BRASIL. Portaria nº 870, de 16 de julho de 2008. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos.
Brasília, DF, 2008.
BRASIL. LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008: Dispõe sobre o Estágio de
Estudantes. Brasília, 2008. D.O.U. DE 26/09/2008, P. 3
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BRASIL. Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011: Institui o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Brasília, 2011.
BRASIL. Resolução n. 6, de 20 de setembro de 2012: Define Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Brasília, 2012.
BRASIL. PORTARIA Nº 168, de 7 de março de 2013: Dispõe sobre A Oferta da BolsaFormação no Âmbito do Programa Nacional de Acesso Ao Ensino Técnico e Emprego
– Pronatec. Brasília, 2013.
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ANEXO I - Ementas, Competências, Habilidades, Bases Tecnológicas e
Bibliografia dos Componentes Curriculares

Módulo de Introdução a Enfermagem
Componente
curricular

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

CH
CH
Prática Total
20
80
MIE

Ementa:
Introdução aos fundamentos de enfermagem. Assistência de enfermagem em relação à
higiene, conforto, segurança do cliente/paciente e da coleta de material para exame. Cuidados pós
morte
Competências e Habilidades
 Identificar e caracterizar as medidas antropométricas e sinais vitais e reconhecer a
importância das mesmas na avaliação da saúde do cliente/paciente;
 Identificar e caracterizar as posições corretas para exames;
 Definir características das técnicas de enfermagem relacionadas à higiene, conforto e à
segurança do cliente/paciente e da coleta de material para exame;
 Conhecer as técnicas de acondicionamento, identificação, guarda conservação e
encaminhamento dos materiais coletados;
 Reconhecer a técnica da lavagem das mãos como um dos procedimentos básicos no controle
de infecção hospitalar executando-a antes e depois dos atendimentos prestados aos
clientes/pacientes, assim como antes e depois de qualquer procedimento técnico;
 Prestar cuidados pós-morte
Conteúdo Programático
1. A saúde no Brasil.
10.3
Limpeza da Unidade diária, concorrente e
1.1 Históricos iniciais de saúde pública no Brasil. terminal
1.2 Saúde e Enfermagem no Brasil
10.4
Arrumação de Leito
2.
Atenção à Saúde.
10.5
Tipos de Leitos
11.
Higiene do Paciente
2.1
Serviço de Atenção Primária
2.2
Serviço de Atenção Secundária
11.1
Técnicas e materiais de Higiene corporal
2.3
Serviço de Atenção Terciária
11.2
Técnicas e materiais de Higiene Oral
3.
História da enfermagem.
11.3
Tipos de Banho, técnicas e materiais
3.1
Definição de Enfermagem
11.4
Cuidados com os Cabelos, materiais e
3.2
Cuidados de Saúde Na Antiguidade
Técnicas
12.
Alimentação do Paciente
3.3
Cuidados de Saúde Na Idade Média
3.4
As Reformas e a Idade Moderna
12.1
Alimentação, Digestão e Absorção dos
3.5
A enfermagem no Brasil no século XX
Alimentos
3.6
Legislação Em Enfermagem
12.2
Interação entre drogas e alimentação
3.7
Entidades e Classes
12.3
Nutrição terapêutica
3.8
SAE
12.4
Dieta Líquida sem resíduos
4.
Necessidades Humanas Básicas.
12.5
Dieta Líquida completa
4.1
Conceito.
12.6
Dieta pastosa
4.2
Problema de Enfermagem
12.7
Dieta Branda
4.3
Teoria da Necessidade Humana Básica 12.8
Dieta Normal ou livre
Segundo Maslow
12.9
Dieta com restrições de resíduos
4.4
Os 5 níveis distintos e hierarquizados das 12.10 Dieta com alto teor de fibra ou resíduo
necessidades
12.11 Dieta Hipocalórica
5.
Direitos dos Pacientes
12.12 Dieta com restrição Lipídica e proteica
5.1
Autonomia
12.13 Dieta com modificações no Teor de
5.2
Beneficência
minerais
5.3
Confidencialidade
12.14 Suporte Nutricional por Sonda gástrica,
5.4
Fidelidade
entérica, GTT
5.5
Justiça
12.15 Cuidados e materiais para cateterismo por
5.6
Não Maleficência
gavagem e sifonagem
13.
Eliminações do Paciente
5.7
Paternalismo
5.8
Respeito pelas pessoas
13.1
Balanço Hídrico
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5.9
Santidade da vida
13.2
Diurese
5.10
Veracidade
13.3
Eliminações intestinais
5.11
Questões de fim de vida
13.4
Cuidados com colostomias
5.12
Ordens NR
13.5
Eliminações gástrica
5.13
Suporte da Vida
13.6
Cuidados com cateterismo vesical de
6.
Medidas de Precaução e Segurança do alívio e demora
Paciente
14.
Oxigenioterapia
6.1
Acidentes relacionados aos pacientes
14.1
Dispositivos de suporte respiratório faciais,
6.2
Acidentes relacionados ao ambiente
orotraqueais, traqueais
6.3
Acidentes relacionados aos agentes 14.2
Cuidados com macronebulizadores e
mecânicos
micronebulizadores
6.4
Acidentes relacionados aos materiais 14.3
Cuidados com sistemas de drenagem
15.
Posições
para
Exames
e
biológicos
6.5
Acidentes relacionados aos materiais Procedimentos
químicos
15.1
Sentada
6.6
Acidentes relacionados aos profissionais 15.2
Supina ou dorsal
de enfermagem
15.3
Fowler
6.7
Prevenção de Infecções e úlceras por 15.4
Ginecológica
pressão
15.5
Litotomica
6.8
Precauções Universais
15.6
Pronação ou Ventral
6.9
Técnicas de contenção na cama e na 15.7
Trendelenbur
cadeira
15.8
SIM’s
7.
Medidas Antropométricas
15.9
Genupeitoral
7.1 IMC
15.10 Proclive
8.
Sinais vitais
15.11 Ortostática ou Ereta
16.
Coleta de Material para exames
8.1
Definição
8.2
Verificação e variações na temperatura
16.1
Para análise de Sangue
8.3
Verificação e variações do Pulso
16.2
Para análise de urina
8.4
Verificação e variações da Pressão 16.3
Para análise de fezes
Arterial
16.4
Para análise de secreções de VAS e VAI
8.5
Verificação e Variações da Frequência 16.5
Para análise de microrganismos de
Respiratória
contato
8.6
Tipos e Avaliação da Dor
16.6
Para análise de conteúdo de feridas
9.
O Paciente Internado
16.7
Cuidados com curativos
9.1
Procedimentos para Admissão
16.8
Punção venosa, técnicas e materiais
17.
Preparo do Corpo Pós Morte
9.2
Procedimentos para Visita
9.3
Procedimentos para Alta
17.1
Anotações
9.4
Procedimentos para Transferências de 17.2
Identificação
leito e unidades hospitalares
17.3
Higiene, tamponamento e curativos
9.5
Procedimentos para óbito, amputações
17.4
Cuidados com os pertences do paciente
10.
Unidade do Paciente
17.5
Encaminhamento do corpo
10.1
Unidade de Internação
10.2
Unidade do Paciente
Bases Tecnológicas:
 Necessidades humanas básicas;
 Medidas antropométricas;
 Sinais vitais (parâmetros normais);
 Noções básicas de exames clínicos e exame físico;
 Posições para exames;
 Técnicas básicas de enfermagem em higiene, conforto e segurança do paciente;
 Normas técnicas e rotinas sobre coleta de materiais para exames;
 Técnica de lavagem das mãos;
 Normas técnicas sobre o funcionamento dos materiais e equipamentos específicos;
 Noções básicas de controle hidroeletrolítico;
 Técnicas de transporte de paciente;
 Técnica de enfermagem no preparo do corpo pós-morte;
 Técnicas de posicionamento correto no leito, proteção de membros e tronco do
cliente/paciente, mudanças de decúbito e outras que visem a segurança e o conforto e
ainda evitem complicações e sequelas.
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e
vivências, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários,
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simulações, exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação
constante dos Discentes. Atividades práticas no laboratório de Semiologia e semiotécnica. Avaliação
Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em
laboratório.
Bibliografia Básica
BRASIL, Decreto nº 94.406, de 08/6/87: Regulamenta a Lei nº 7.498, de 25/6/86, que dispõe
sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências.
NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan, 2011.
SILVA, G. T. R. da; SILVA, S. R. L. do P. T. da. Manual do Técnico em Enfermagem. São
Paulo: JEFTE, 2014
Bibliografia Complementar
SWEARINGEN, P. L.; HOWARD, C. A. Atlas fotográfico de procedimentos de
enfermagem. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001
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curricular

ANATOMIA E FISIOLOGIA

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

27

CH
CH
Prática Total
20
80
MIE

Ementa:
Anatomia e fisiologia humana. Morfologia e fisiologia dos Sistemas e Órgãos. Compreensão
da Organização Estrutural do Corpo Humana. Inter-relação entre Anatomia e Fisiologia Humana com
todas as funções.
Competências e Habilidades
 Conhecer a localização e funcionamento dos sistemas do corpo humano;
 Posicionamento anatômico, planos de secção e delimitação.
 Funcionamento dos sistemas;
 Associar o pedido do exame com a localização anatômica a ser radiografada;
 Identificar e correlacionar os principais componentes anatômicos dos membros superiores e
inferiores, do tórax, do abdômen, da coluna vertebral, do crânio e face, com as principais
técnicas.
 Reconhecer e identificar a anatomia humana.
 Identificar o funcionamento correto dos sistemas.
Conteúdo Programático
Unidade 1. Introdução ao Estudo da Anatomia 6.3. Órgãos linfáticos primários
1.1. Conceito
6.4. Órgãos linfáticos secundários
1.2. Normalidade, variação anatômica, anomalia Unidade 7. Sistema Respiratório
e monstruosidade.
7.1. Conceito e divisão
1.3. Terminologia anatômica
7.2. Vias aéreas superiores
1.4. Partes do corpo
7.3. Vias aéreas inferiores
1.5. Posição anatômica
7.4. Pleura e cavidade pleural
Unidade 8. Sistema Digestório
1.6. Planos e eixos do corpo humano
1.7. Termos gerais
8.1. Conceito e divisão
Unidade 2. Sistema Esquelético
8.2. Canal alimentar
2.1. Conceito e função
8.3. Órgãos anexos
2.2. Esqueleto axial e apendicular
8.4. Peritônio e suas expansões na cavidade
2.3. Classificação dos ossos
abdominal
Unidade 9. Sistema Urinário
2.4. Estrutura de um osso longo típico
2.5. Substância óssea compacta e esponjosa
9.1. Conceito e divisão
2.6. Características da superfície do osso
9.2. Rim
2.7. Periósteo e nutrição do osso
9.3. Ureter
Unidade 3. Sistema Articular
9.4. Bexiga urinária
3.1. Conceito e função
Campos Ementário
3.2. Articulação fibrosa
9.5. Uretra
Unidade 10. Sistema Genital Masculino
3.3. Articulação cartilagínea
3.4. Articulação sinovial
10.1. Órgãos genitais masculinos internos
3.5. Características das articulações sinoviais
10.2. Órgãos genitais masculinos externos
3.6. Movimentos das articulações sinoviais
Unidade 11. Sistema Genital Feminino
Unidade 4. Sistema Muscular
11.1. Órgãos genitais femininos internos
4.1. Conceito e função
11.2. Órgãos genitais femininos externos
4.2. Tipos de músculos
11.3. Peritônio e suas expansões na cavidade
4.3. Componentes anatômicos dos músculos pélvica
estriados esqueléticos
11.4. Mamas
Unidade 12. Sistema Nervoso
4.4. Classificações musculares
4.5. Anexos musculares
12.1. Noções básicas sobre o desenvolvimento
Unidade 5. Sistema Cardiovascular
do sistema nervoso
5.1. Conceito e função
12.2. Divisão anatômica do sistema nervoso
5.2. Anatomia do coração
12.3. Divisão funcional do sistema nervoso
5.2.1. Localização e camadas
12.4. Tecido nervoso
5.2.2. Morfologia externa
12.5. Parte central do sistema nervoso
5.2.3. Morfologia interna
12.5.1. Medula espinal
5.2.4. Irrigação e drenagem do coração
12.5.2. Encéfalo
5.2.5. Complexo estimulante do coração
12.5.3.
Ventrículos
encefálicos
e
suas
5.3. Vasos da base
comunicações
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5.4. Circulação sistêmica e pulmonar
5.5. Principais artérias do corpo humano
5.6. Principais veias do corpo humano
Unidade 6. Sistema Linfático
6.1. Generalidades
6.2. Capilares, vasos e ductos linfáticos.
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12.5.4. Meninges e líquido cerebrospinal
12.6. Parte periférica do sistema nervoso
12.6.1. Nervos cranianos
12.6.2. Nervos espinais
12.6.3. Gânglios
12.6.4. Terminações nervosas

Bases Tecnológicas:
Anatomia humana; Fisiologia humana
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e
vivências, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários,
simulações, exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação
constante dos Discentes. Atividades práticas no laboratório de Anatomia. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
DOUGLAS, C.R. Tratado de fisiologia: aplicada às ciências médicas. 6.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
MOORE, K. L; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011.
ZORZI, Rafael Luiz de Andrade. Corpo humano: órgãos, sistemas e funcionamento. Rio
de Janeiro, RJ: Ed. Senac Nacional, 2010.
Bibliografia Complementar
DANGELO, J.C.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar. Ed. Atheneu, 2ª
Edição, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e Belo Horizonte. 2005.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
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Componente
curricular

SAÚDE DO ADULTO

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
80
Módulo
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CH
CH
Prática Total
80
MIE

Ementa:
Conhecimento de técnicas e ações de Enfermagem em situações saúde e doença e autocuidado no
adulto
Competências e Habilidades

Conhecer as características gerais do adulto, tendo como referência à visão holística;

Manter a capacidade funcional do cliente/paciente ao máximo auxiliando sua adaptação às
limitações consequentes à doença;

Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios clínicos e suas complicações no
organismo avaliando a sua gravidade

Conhecer as patologias e os procedimentos de enfermagem específicos para a recuperação
do cliente/paciente;

Auxiliar na prevenção, no tratamento e na reabilitação das afecções clínicas que mais
comumente afetam adultos;

Identificar lesões e sequelas decorrentes de processos patológicos, tratamentos e
procedimentos realizados;

Manter a capacidade funcional do cliente/paciente ao máximo auxiliando sua adaptação às
limitações consequentes à doença;

Ensinar ao cliente/paciente técnicas que promovam o autocuidado.

Atuar em equipes de trabalho.

Conhecer o procedimento necessário para a administração de medicamentos pelas diferentes
vias, no adulto;

Realizar procedimentos e cuidados de enfermagem de acordo com a prescrição
multidisciplinar;

Realizar curativos;

Operar equipamentos e manusear materiais próprios do campo de atuação;

Registrar ocorrências e cuidados prestados;

Preencher formulários padronizados;

Conhecer a organização, a estrutura e o funcionamento de uma unidade clínica;
Conteúdo Programático
5.2 Pé Diabético
1. Aspectos gerais de clínica médica
5.3 Hipoglicemia
1.1.
Aspectos Gerais
5.4 Cetoacidose Diabética
1.2.
Relação de enfermagem com os 5.5 Coma Hiperosmolar
outros serviços
5.6 Hipotireoidismo
1.3.
Objetivos do Serviço de Enfermagem 5.7 Hipertireoidismo
2. Administração
de
medicamentos
em 5.8 Doença de Addison
adultos
5.9 Síndrome de Cushing
2.1 Medicações
6. Assistência de enfermagem as principais
2.2 Cuidados gerais na administração de alterações no Sistema digestório
medicamentos
6.1 Gastrite
2.3 Vias de administração
6.2 Úlcera Péptica
2.4 Cuidados de enfermagem na administração 6.3 Cirrose
de medicamentos por via oral
6.4 Apendicite
2.5 Cuidados de enfermagem na administração 6.5 Peritonite
de medicamentos por via sublingual
6.6 Pancreatite
2.6 Cuidados de enfermagem na administração 7. Assistência de enfermagem as principais
alterações no Sistema hematológico
de medicamentos por via ocular
2.7 Cuidados de enfermagem na administração 7.1 Anemia
de medicamentos por via auricular
7.2 Leucemia
2.8 Cuidados de enfermagem na administração 7.3 Hemofilia
de medicamentos por via nasal
7.4 Moléstia de Hodgkin
2.9 Cuidados de enfermagem na administração 7.5 Púrpura Trombocitopênica
de medicamentos por via retal
7.6 Transfusões de Hemoderivados
2.10 Cuidados de enfermagem na administração 7.7 Reações Hemolíticas
8. Assistência de enfermagem as principais
de medicamentos por via vaginal
2.11 Cuidados de enfermagem na administração alterações no Sistema cardiovascular
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de medicamentos por via Parenteral
8.1 IAM
2.12 Cuidados e materiais para acesso venoso
8.2 HAS
3. Assistência de enfermagem as principais 8.3 Pericardite, Miocardite e Endocardite
alterações no Sistema nervoso
8.4 ICC
3.1 Cefaleia
8.5 Intoxicação Digitálica
3.2 Traumatismos
8.6 Distúrbios Vasculares
3.3 Epilepsia
8.7 Choque
3.4 Convulsões
8.8 Edema Agudo de Pulmão
3.5 Coma
8.9 PCR
3.6 Esclerose múltipla
8.10 Angina
9. Assistência de enfermagem as principais
3.7 Parkinson
alterações no Sistema osteoarticular
3.8 Acidente vascular Encefálico
3.9 Aneurisma
9.1 Artrite Reumatoide
3.10 Hidrocefalia
9.2 Febre Reumática
3.11 Meningites
9.3 Gota
3.12 Fibromialgia
9.4 Lúpus
4. Assistência de enfermagem as principais 9.5 Fraturas, contusões e luxações
alterações no Sistema respiratório
9.6 Osteoporose
10.
Assistência de enfermagem no cuidado
4.1 Tosse
de feridas
4.2 Dor Torácica
11.
Assistência
de
Enfermagem
as
4.3 Hemoptise
principais alterações no Sistema Urinário
4.4 Dispneia
4.5 Bronquite
11.1 Insuficiência Renal
4.6 Sinusite
11.2 Síndrome Nefrótica
4.7 Pneumonia
11.3 Infecção do trato urinário
4.8 Abscesso Pulmonar
4.9 Atelectasia
4.10 Derrame Pleural
4.12 Asma
4.13 Enfisema
5. Assistência de enfermagem as principais
alterações no Sistema endócrino
5.1 Diabetes Mellitus
Bases Tecnológicas:

Fisiopatologia dos principais agravos à saúde do adulto

Prevenção, tratamento e reabilitação das afecções mais comuns no adulto;

Noções sobre sequelas ou limitações causadas por algumas doenças;

Técnicas dos diversos procedimentos de enfermagem.
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de Semiologia e semiotécnica. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
SANTOS, A. E. dos; SILVA, S. C. da; SIQUEIRA, I. L. C. P. de. Boas Práticas de

Enfermagem em Adultos - Procedimentos Básicos. São Paulo: Atheneu, 2008
SANTOS, A. E. dos; SILVA, S. C. da; SIQUEIRA, I. L. C. P. de. Boas Práticas de
Enfermagem em Adultos - Procedimentos Especializados. São Paulo: Atheneu, 2008
SILVA, R.C.L.; FIGUEIREDO, N.M.A.; MEIRELES, I.S. Feridas: fundamentos e
atualizações em enfermagem. 3.ed. São Paulo: Yendis, 2011
SILVA, S. R.; SILVA, M. T. Cálculo e Administração de Medicamentos na Enfermagem. São
Paulo: Martinari, 2008
Bibliografia Complementar

SILVA, G. T. R. da; SILVA, S. R. L. do P. T. da. Manual do Técnico em Enfermagem. São
Paulo: JEFTE, 2014
SMELTZER, S. C.; BARE, G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011
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Componente
curricular

BIOSSEGURANÇA E SAÚDE

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
80
Módulo

31

CH
CH
Prática Total
80
MIE

Ementa:
Micro-organismos e parasitas patológicos aos seres humanos. Precauções por rota de transmissão
Ações para prevenção e controle de infecção hospitalar.
Competências e Habilidades

Conhecer os conceitos de saúde, doença e biossegurança;

Conhecer os principais micro-organismos e parasitas que podem causar doenças nos seres
humanos;

Saber utilizar os equipamentos de proteção coletivo e individual;

Contribuir para a segurança dos profissionais e pacientes.

Contribuir para a execução de ações de prevenção e controle de infecção hospitalar
Conteúdo Programático
1.
Histórico da Microbiologia e
6.3 Ascaridíase
Parasitologia
6.4 Ancilostomose ou Amarelão
1.1
Conceito
6.5 Filariose
7.
Conceito de biossegurança
1.2
Agente Infecciosos e suas doenças
transmissíveis
7.1 Binômio saúde e doença
2.
Os Vírus
8.
Segurança nos serviços de saúde
9.
NR 32
2.1 Conceito
2.2 Vias de Transmissão
9.1 Publicação
2.3 Gripe
9.2 Do Objetivo e Campo de Aplicação
2.4 AIDS
9.4 Plano de Prevenção de riscos de Acidentes
2.5 Meningite
com Materiais Perfurocortantes
3.
As Bactérias
10.
Equipamentos de proteção coletiva
(EPC)
3.1 Conceito
3.2 Vias de Transmissão
10.1 Sala Baritada
3.3 Staphylococcus Aureus
10.2 Mesas e Cadeiras Ergonômicas
3.4 Estreptococos
10.3 Corrimões
3.5 Meningite
10.4Sinalização de Área de Risco
4.
Os Protozoários
10.5 Extintores, alarmes, hidrantes
4.1 Conceitos
10.6 Expurgos com descarga
11.
Equipamentos de proteção individual
4.2 Disenteria
(EPI)
4.3 Leishmaniose Tegumentar
4.4 toxoplasmose
11.1 Luvas
4.5 Giardíase
11.2 Capote
4.6 Tripanossomose Africana
11.3 Máscara, óculos, Visor
12.
Precauções por rota de transmissão
4.7 Doença de Chagas
5.
Os Fungos
13.
Lavagem das mãos
14.
Segurança dos profissionais da saúde
5.1 Micose Cutâneas e Subcutâneas
15.
Vacinação de profissionais de saúde
5.2 Tinea Pedis
5.3 Cromoblastomicose
15.1 Hepatite B
5.4 Candidíase
15.2 Antitetânica
6.
Os Helmintos
15.3 H1N1
16.
Segurança dos pacientes
6.1 Esquistossomose Instestinal
17.
Controle de infecção hospitalar
6.2 Teníase e Cisticercose
Bases Tecnológicas:

Microbiologia;

Parasitologia
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Avaliação Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários.
Bibliografia Básica

LUZ NETO, L. S. da; VOLPI, R.; BELTRÃO, E. R.; Reis, P. A. dos. Microbiologia e
Parasitologia: Uma Contribuição para a Formação de Profissionais da Saúde - Coleção Curso
de Enfermagem. Goiânia: AB, 2012
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MASTROENI, F. M. Biossegurança Aplicada a Laboratórios e Serviços de Saúde. São
Paulo: Atheneu, 2005.

SANTOS, N. C. M Enfermagem na Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar. 4 ed.
São Paulo: Iátria, 2010
Bibliografia Complementar

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Segurança e saúde no trabalho. Disponível em
http://www.mte.gov.br/seg_sau/grupos_gtnr32_regimento.asp

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011

VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. São Paulo: Atheneu, 2006.
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Componente
curricular

Português Instrumental

Curso

Técnico em Enfermagem

CH
Presencial
80
Módulo

CH
EAD
-

33

CH
Total
80
MIE

Ementa:
Língua, linguagem e variação lingüística; Adequação vocabular, variação linguística, texto e
hipertexto; Textualidade - coesão sequencial; Tipos de coerência - fatores de coerência; Tipologia
textual e gêneros textuais; Tipologia textual; Estrutura do parágrafo; Raciocínio Argumentativo
Sentidos metafórico e metonímico; Polissemia, duplo sentido e ambigüidade; Estrutura e Estética da
Redação Administrativa.
Competências e Habilidades
Competências
Desenvolver conhecimentos teóricos e práticos referentes à língua portuguesa.
Desenvolver a capacidade linguística com relação à leitura e compreensão de textos.
Diferenciar a comunicação oral da escrita.
Compreender a leitura analítica e crítico-interpretativa de textos.
Refletir acerca da estrutura composicional dos textos.
Identificar os processos de leitura e produção textual.
Analisar variadas estruturas textuais.
Habilidades
Produzir textos com proficiência.
Elaborar gêneros textuais/discursivos diversos.
Elaborar textos argumentativos, com fundamentação através de estratégias previamente
estabelecidas.
Produzir textos orais e escritos.
Utilizar as estruturas da linguagem.
Conteúdo Programático
1 - Língua, linguagem e variação lingüística
7.1.1 - Como iniciar um parágrafo?
1.1 - Linguagem e língua: introdução.
7.2 - TIPOS MAIS COMUNS DE TÓPICO
1.2 - Língua padrão e variação.
FRASAL
1.3 - Escrita versus fala.
7.2.1 - Declaração inicial/ Definição/ Divisão/
1.4 - Formalidade e informalidade.
Interrogação/ Alusão ou citação
2 - Adequação vocabular, variação linguística, 7.3
TIPOS
MAIS
COMUNS
DE
texto e hipertexto.
DESENVOLVIMENTO
2.1 - Variação lingüística.
7.3.1 - Explanação da declaração inicial/
Enumeração de detalhes/ Comparação/ Causa e
2.2 - Coesão textual.
2.3 - Coerência textual.
consequência/ Explanação da Declaração inicial.
2.4- Texto e hipertexto.
8 – Raciocínio Argumentativo.
3 – Textualidade - coesão sequencial.
8.1 - Tipos de argumento mais comuns.
3.1 - Coesão sequencial e a relação com o 8.1.1DEFINIÇÃO
ARGUMENTO
DE
sentido.
AUTORIDADE.
4 – Tipos de coerência - fatores de coerência.
8.1.2
EXEMPLO
ARGUMENTO
DE
4.1 - Tipos de coerência.
AUTORIDADE.
4.1.1- Coerência semântica.
8.1.3 - DEFINIÇÃO ARGUMENTO POR CAUSA4.1.2 - Coerência sintática.
CONSEQUENCIA.
4.1.3 - Coerência estilística.
8.1.4 - EXEMPLO ARGUMENTO POR CAUSA4.1.4 - Coerência pragmática.
CONSEQUENCIA.
5 - Tipologia textual e gêneros textuais – parte 8.1.5
DEFINIÇÃO
ARGUMENTO
DE
1
EXEMPLIFICAÇÃO OU ILUSTRAÇÃOEXEMPLO
5.1 – Narração.
ARGUMENTO DE EXEMPLIFICAÇÃO OU
5.2 – Argumentação.
ILUSTRAÇÃO.
5.3 – Exposição.
8.1.6 - DEFINIÇÃO ARGUMENTO DE PROVAS
5.4 – Descrição.
CONCRETAS OU PRINCÍPIO.
5.5 – Injunção.
9 – Sentidos metafórico e metonímico.
6 – Tipologia textual – parte 2
10 – Polissemia, duplo sentido e ambigüidade.
7 – Estrutura do parágrafo.
11 - Estrutura e Estética da Redação
7.1 - Afinal, o que é parágrafo?
Administrativa.
11.1 - O que é uma Carta Comercial?
Bases Tecnológicas:
Leitura e interpretação de textos; gramática básica;
Orientação Metodológica
Disciplina semipresencial com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo
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dirigido através de roteiro elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno.
Aulas presenciais expositivas com uso de recursos didáticos de multimídia. Utilização de
vídeos e imagens e apresentação de modelos reais ou simulados. Aplicação das avaliações
conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Bibliografia Básica
ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática: texto: análise e construção de sentido.
São Paulo: Moderna, 2013.
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M. Produção de texto: interlocução e
gêneros. São Paulo: Moderna, 2013.
FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação empresarial. São Paulo: Atlas, 2014.
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de trabalho de
conclusão de curso (TCC). 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 4. ed. Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. 11. ed. São Paulo: Ática, 2001.
CAMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua portuguesa. 41. ed. Petrópolis: Vozes,
2008.
FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática,
2008.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26. ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009.
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Módulo de Desenvolvimento e Promoção da Saúde
Componente
curricular

SAÚDE DO IDOSO

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

CH
CH
Prática
Total
20
80
MDPS

Ementa:
A Saúde do Idoso no Brasil. Políticas Públicas de Atenção ao Idoso. Estatuto do Idoso. Fisiologia e
processo do envelhecimento. Prevenção de acidentes. Assistência de enfermagem nas principais
afecções clínicas e cirúrgicas que acometem a saúde do idoso. Espaços e atividades alternativas no
cuidado do idoso. Problemas típicos das pessoas de idade avançada.
Competências e Habilidades

Identificar o processo de envelhecimento nos seus aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais.

Identificar sinais e sintomas, caracterizar a prevenção e reabilitação dos distúrbios
patológicos mais comuns.

Adquirir subsídios para orientações e cuidados de enfermagem ao idoso.

Saber realizar procedimentos e cuidados de enfermagem de acordo com as necessidades
dos idosos saudáveis ou portadores de patologia.

Saber orientar idosos saudáveis ou portadores de patologia.
Conteúdo Programático
1.
Abordagem
ao
Paciente 4.8 Do Fortalecimento da participação Social
Geriatrico
4.9 Da Formação e Educação permanente dos
1.1
Avaliação Geriátrica Abrangente
Profissionais de saúde do SUS na área de saúde da
1.2
Ambiente de Atenção Geriátrica
pessoa Idosa
2.
Aspectos
fisiologios, 4.10 Da divulgação e Informação sobre a Politica
psicologicos
e
sociais
do Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
envelhecimento
4.11 Do apoio ao desenvolvimento de estudos e
2.1.
Função Cognitiva
pesquisas.
5.
Principais patologias que acometem os idosos
2.2.
Atividade de Vida Diária
5.1 Demência
2.3.
Força Marcha e Equilíbrio
2.4.
Visão
5.2 Delirium
2.5.
Audição
5.3 Depressão
2.6.
Nutrição
5.4 Quedas
2.7.
Depressão
5.5 Tonteiras, Síncope, Hipotensao ortostática.
2.8.
Polifarmácia
5.6 Perdas involuntária de peso
2.9.
Continência
5.7 Úlceras por Pressão
3.
Necessidades básicas dos 5.8 Deficiências de hormônios e vitaminas
idosos
5.9 Osteoporose
3.1
Necessidades
fisiológicas 5.10 Doença de Paget óssea ( Osteíte Deformante)
(alimentação, eliminação e repouso)
5.11 Osteoartrite
3.2 De segurança
5.12 Arterite
3.3 De amor
5.13 Diminuições Auditivas
3.4 De estima
5.14 Diminuições Visuais
3.5 De auto realização
5.15 Insuficiências Cardíacas Crônicas, Doença Valvar e
4.
Politica Pública de Atenção a Arritmias.
Saúde do Idoso
5.16 Sintomas Urológicos e Infecção das Vias urinárias
4.1 Portarias de 19 de Outubro de 2006
no Idoso
4.2 Da Promoção do Envelhecimento 5.17 Câncer
6.
Cuidados de enfermagem as principais
Ativo e Saudável
4.3 Da Atençao Integral e Integrada à patologias que acometem os idosos
saúde da pessoa Idosa
6.1 Assistêcia de Enfermagem nos cuidados pessoais
4.4 Do Estímulo às ações Intersetoriais, 6.2 Assistência de enfermagem na Mobilidade
visando à integralidade da atenção
6.3 Assistência de Enfermagem na Continência urinária e
4.5 Da implantação de Serviços Domiciliar
fecal
4.6 Do Acolhimento Preferencial de 6.4
Estímulo
nas
realizações
das
atividades
acordo com critério de risco em instrumentais da vida diária
Unidades se Saúde
4.7 Do Provimento de recursos que
asseguram a qualidade da Atenção à
Saúde da Pessoa Idosa
Bases Tecnológicas:

Aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais e patológicos do envelhecimento;
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Prevenção, tratamento e reabilitação das afecções clínicas mais comuns nos idosos;

Técnicas dos diversos procedimentos e cuidados de enfermagem requeridos pelos
clientes/pacientes clínicos e idosos.
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de Semiologia e semiotécnica. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
BRASIL. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília: Ministério da Saúde, 2006
FIGUEIREDO, N. M. A. de.
Gerontologia: atuação de enfermagem no processo do
envelhecimento. Ribeirão Preto: EPUB, 2008.
FIGUEREDO, N. M. A. de. Práticas de Enfermagem: fundamentos, conceitos, situações e
exercícios. São Paulo: Difusão, 2010
Bibliografia Complementar
ABRAMS, W. B.; BERKOW, R. Manual Merck de geriatria. São Paulo: Roca, 1996.
MOTTA, A. L. Normas, rotinas e técnicas de enfermagem. 5 ed. São Paulo: Iátria, 2008.
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Componente
curricular

SAÚDE PÚBLICA

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH Teórica

CH Prática

CH Total

60
Módulo

20

80
MDPS

Ementa:
Políticas de saúde no Brasil e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). As Leis Orgânicas da
Saúde: Leis 8080/90. Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Imunização.. Programas de
Atenção Básica. Estratégia Saúde da Família. Protocolos para vigilância das doenças. Noções de
bioestatística. Conhecimento em epidemiologia. Vigilância Sanitária e Ambiental na perspectiva do
SUS Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids. Doenças Crônicas Não-transmissíveis.
Competências e Habilidades

Conhecer os princípios do SUS.

Conhecer a Estratégia de Saúde da Família,

Identificar fatores de risco para a transmissão/aquisição de doenças infecciosas
imunopreveníveis.

Saber como manusear imunobiológicos conservando-os de acordo com as recomendações
do Ministério da Saúde.

Saber como vacinar, segundo o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde e
Programa Nacional de Imunização (PNI).

Saber como registrar vacinas aplicadas em cartão próprio.

Conhecer as formas de encaminhamento dos pacientes que manifestem efeitos adversos
relacionados à administração de imunobiológicos.

Identificar as principais doenças crônicas não transmissíveis, infectocontagiosas e de
notificação compulsória.

Conhecer formas de atuação preventiva diante das doenças crônicas não transmissíveis,
infectocontagiosas e de notificação compulsória.

Identificar situações de risco e agravos à saúde e informar à vigilância epidemiológica.

Identificar as principais DST.

Conhecer a atuação no processo de promoção e prevenção à saúde respeitando os
princípios da Vigilância Sanitária e Epidemiológica.
Conteúdo Programático
1.
Politica de Saúde do Brasil –
12.
Doenças Infecciosas
Sistema Único de Saúde
12.1 Dengue
2.
Política Nacional de Atenção
12.2 Meningite
Básica
12.3 Febre amarela
2.1 PNI
12.4 Difteria
2.2 PAISA
12.5 Doença de Chagas
2.3 PAISM
12.6 Malária
2.4 PAISC
12.7 Leishimaniose visceral
2.5 PRASAD
12.8 Leptospirose
2.6 PAST
12.9 Rubéola
2.7 PAISI
12.10 Sarampo
2.8 PAISH
12.11 Varicela
3.
Estratégia de Saúde da Família
12.12 Herpes Zoster
3.1 Principio básico do PSF
12.13 Coqueluche
3.1 A família – saberes, práticas e sujeito de
12.14 Tétano
13.
DST e AIDS
intervenção
4.
Imunobiológicos e Doenças
13.1 Abordagem
sindrômica das doenças
Imunopreveníveis
sexualmente transmissíveis
5.
Calendário Vacinal
13.2 Herpes genital
5.1 Ao nascer
13.3 Sífilis
5.2 1 meses de vida
13.4 Cancro
5.3 Aos 2 meses de vida
13.5 Granuloma Inguinal
5.4 Aos 4 meses de vida
13.6 Linfogranuloma Venéreo
5.5 Aos 6 meses de vida
13.7 Gonorreia
5.7 Aos 9 meses de vida
13.8 Clamídia
5.10 Aos 12 meses de vida
13.9 Tricomoníase
5.13 Aos 15 meses de vida
13.10 Vaginose Bacteriana
5.14 De 4 a 6 anos
13.11 Candidíase
5.15 De 6 a 10 anos
13.12 Dor pélvica
5.16 Acima de 10 anos
13.13 HPV
6.
Armazenamento de imunobio13.14 Verruga Genital
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lógicos
13.15 Corrimento Uretral ou síndrome uretral
7.
Conservação de imunobio-lógicos
13.16 HIV
7.1
Rede de frios
13.17 Hepatite
8.
Transporte adequado de
14.
Vigilância Epidemiológica e Doenças de
imunobiológicos
notificação compulsória
9.
Administração de imunobiológicos
10.
Eventos adversos relacio-nados à
administração de imunobiológicos.
11.
Doenças Crônicas não transmissíveis
11.1 Diabetes Mellitus
11.2 HAS
Bases Tecnológicas:

Noções básicas do SUS, Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família;

Noções sobre doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis;

Técnica de transporte, conservação e armazenamento de vacinas;

Controle da rede de frio;

Vigilância Epidemiológica
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de Anatomia. Avaliação Contínua e somativa através
de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
BRASIL. Diário Oficial da União. Lei nº 8080/90. Dispõe sobre as condições para promoçã
o, proteção e recuperação da saúde, a organização e o financiamento dos serviços correspond
entes e da outras providências. Brasília - DF, 19 de setembro de 1990
BRASIL. Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional
de Saúde; 2001
BRASIL. Manual de Rede de Frio / elaboração de Cristina Maria Vieira da Rocha et al. - 3. ed. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde,
2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. –
Brasília : Ministério da Saúde, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36)
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.
(Cadernos de Atenção Básica, n. 35)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde,
2014 – (Cadernos de Atenção Básica, n. 38)
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica,
n. 37)
Bibliografia Complementar
COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 4. ed. São Paulo:
Cortez/Cedec, 2001.
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013.
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Componente
curricular

SAÚDE MENTAL

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

39

CH
CH
Prática
Total
20
80
MDPS

Ementa:
A evolução da psiquiatria.Políticas de Saúde Mental no brasil.. Transtornos mentais.Tratamento e
Psicofarmacologia. Centro de Atenção Psicossocial. Emergências psiquiátricas.
Competências e Habilidades

Conhecer as políticas públicas em saúde mental;

Conhecer as emergências psiquiátricas e como prestar assistência de enfermagem na
ocorrência destas emergências;

Conhecer as unidades de tratamento em saúde mental e como atuar nas unidades de
tratamento em saúde mental;

Compreender questões relacionadas ao álcool e às outras drogas e como prestar assistência
de enfermagem às pessoas dependentes de álcool e outras drogas;

Conhecer os principais fármacos utilizados no tratamento de transtorno mental e como
administrar de forma correta os fármacos utilizados no tratamento de transtorno mental;
Conteúdo Programático
1.
Historia da Psiquiatria
3.7 Transtornos Somatoformes
Transtornos Impulsivos para Dependência
1.1 Evolução histórica da saúde mental no 4.
Química
mundo
2.
Política de Saúde Mental no 4.1 Dependência psíquica
Brasil
4.2 Dependência física
2.1.
Unidades Psiquiátricas
4.3 Alcoolismo
2.2.
Ambulatórios
4.4 Cocaína e Crack
5.
Psicofarmacologia
2.3.
Hospital-dia
2.4.
Enfermagem Psiquiátrica
5.1 Assistência de Enfermagem na administração de
2.5.
Primeiro
hospital
psiquiátrico antipsicóticos
Brasileiro
5.2 Assistência de enfermagem na administração de
2.6.
Epidemiologia dos Transtornos antidepressivos
Mentais
5.3 Assistência de enfermagem na administração de
3.
Transtornos Mentais: fatores de estabilizadores do Humor
influência, sinais e sintomas, tipos, 5.4 Assistência de enfermagem na administração de
tratamento.
hipnóticos
3.1 Transtorno bipolar do humor
5.5 Assistência de Enfermagem na administração de
3.2 Depressão
tranquilizantes
6.
Centro de Atenção Psicossocial
3.3 Mania
7.
Emergências Psiquiátricas
3.4 Esquizofrenia
3.5 Transtorno Obsessivo Compulsivo
7.1 Intervenções de enfermagem na emergência
3.6 Transtornos Alimentares
psiquiátrica
Bases Tecnológicas:

Evolução histórica da política de saúde;

Categorias de transtornos mentais.

Organização, estrutura e funcionamento das unidades de saúde mental;
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Avaliação Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários.
Bibliografia Básica
MELLO, I. M. Enfermagem psiquiátrica e de saúde mental na prática. São Paulo: Atheneu, 2008.
RODRIGUES, A. R. F. Enfermagem psiquiátrica saúde mental: prevenção e intervenção. São
Paulo: EPU, [s.d.].
SPRINGHOUSE CORPORATION. Enfermagem Psiquiátrica - Série Incrivelmente Fácil. Rio de
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2005.
Bibliografia Complementar
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BRASIL. Lei nº 10.216 de 06.04.2001. DOU. de 09 de abril de 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília
– DF: Ministério da Saúde, 2004.
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Componente
curricular

SAÚDE DA MULHER

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

41

CH
CH
Prática
Total
20
80
MDPS

Ementa:
Enfermagem em ginecologia-obstetrícia. Planejamento familiar. Pré-Natal. Gestação, parto,
puerpério e aborto. Intercorrências da gestação. Aleitamento materno. Assistência de enfermagem à
puérpera. Menarca, menopausa e climatério. Câncer de mama. Câncer de colo de útero. Principais
doenças ginecológicas
Competências e Habilidades
 Conhecer os aspectos biopsicossociais da mulher;
 Identificar as fases do ciclo reprodutivo da mulher;
 Identificar os sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológicos a partir da puberdade
até o climatério;
 Reconhecer as manifestações clínicas do câncer de mama e de colo de útero;
 Conhecer sobre a gestação, parto, puerpério e aborto;
 Conhecer ações de planejamento familiar;
 Identificar as principais intercorrências da gestação;
 Compreender o aleitamento materno.
Conteúdo Programático
1. Aspectos Biopsicossociais da Mulher
4.2 Avaliações de Rotina
4.3 Queixas no Primeiro Trimestre
1.1 Ciclo reprodutivo
4.4 Queixas do Segundo Trimestre
1.2 Climatério
4.5 Queixas do Terceiro Trimestre
1.3 Mulher antiga e atual
4.6 Intercorrências Obstétricas
4.7 Abortamentos
2. Principais Distúrbios Ginecológicos
4.8 Gravidez ectópica
2.1. Displasia Mamária
4.9 Parto prematuro
2.2. Vulvovaginites
4.10 Tipos de Parto
2.3. Cistos
4.11 Períodos do trabalho de Parto
2.4. Leucorreia
4.12 Complicações do Parto
2.5. Cervicite
4.13 Modificações no puerpério
2.6. Mioma
5. Aleitamento Materno
2.7. Retocele
5.1 Amamentação
2.8. Cistocele
5.2 Cuidados com as Mamas
2.9. Anexiste
6. Planejamento Familiar
2.10. DIP
6.1 Métodos contraceptivos de Barreira
2.11. Endometriose
6.2 Métodos contraceptivos Naturais
6.3 Métodos contraceptivos Hormonais
6.4 Métodos contraceptivos Definitivos
6.5 Métodos contraceptivos mais recentes
no mercado
Bases Tecnológicas:
Noções de ginecologia e obstetrícia; Gestação e parto; Aleitamento materno; Planejamento
Familiar; Patologias mais comuns na mulher.

3. Câncer de Mama e Útero
4. Gravidez, Parto e Puerpério
4.1 Alterações Fisiológicas


Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e
vivências, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários,
simulações, exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação
constante dos Discentes. Atividades práticas no laboratório de Semiologia e semiotécnica. Avaliação
Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em
laboratório.
Bibliografia Básica
BARROS, Sonia Maria Oliveira de (Org.). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo:
Manole, 2009.
RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
Bibliografia Complementar
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e
diretrizes. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. ISBN 9788533407817.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pré-natal e puerpério: atenção qualificada e humanizada - manual
técnico. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher.
Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE. DEPARTAMENTO DE
AÇÕES PROGRAMÁTICAS ESTRATÉGICAS. Gestação de alto risco: manual técnico. 5.ed. Brasília:
Ministério da Saúde, 2010. ISBN 978-85-334-1767-0.
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da mulher.
2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2013.
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E
IDOSO

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
Módulo

CH
Prática

43

CH
Total

150
150
MDPS

Ementa:
Prática da assistência de enfermagem ao ser humano adulto e idoso durante as diversas etapas do
processo saúde e doença.
Competências e Habilidades
 Realizar procedimentos com utilização de técnicas necessárias para proporcionar alívio, conforto e
bem estar ao cliente adulto e idoso.
 Realizar de curativos
 Cálculo, diluição e administração de medicamentos
 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com as exigências do campo de atuação.
Atuar com respeito e segundo o código de ética profissional, com ênfase aos valores e atos
normativos da profissão.
Conteúdo Programático
 Administração de medicamentos em adultos e  Assistência de enfermagem no cuidado de
idosos
feridas
 Assistência de enfermagem as principais
patologias que acometem adultos e idosos


Bases Tecnológicas:
Prevenção, tratamento e reabilitação das afecções mais comuns no adulto e idoso;



Procedimentos de enfermagem voltados para o atendimento as necessidades de saúde do
adulto e do idoso.
Orientação Metodológica
Atividade Prática em Serviços de Saúde. A prática hospitalar possui carga horária de 150
horas em unidade hospitalar. O discente será acompanhado pelo preceptor da Universidade Estacio
de sá, devendo este, abordar todo o conteúdo proposto para o ensino-aprendizagem prático do
discente. Avaliação discente na prática hospitalar será realizada pelo preceptor da UNESA de forma
continua e sistemática, devendo ser levados em consideração os seguintes aspectos: I) Assiduidade
e Pontualidade; II) Participação; III) Domínio do conhecimento científico aplicado ao processo de
ensino aprendizagem na prática; IV) Postura pessoal/profissional do discente em relação aos
usuários/instituições de saúde/docente; V) Relatório do campo de estágio.
Bibliografia Básica
 FIGUEIREDO, N. M. A. de. Gerontologia: atuação de enfermagem no processo do
envelhecimento. Ribeirão Preto: EPUB, 2008.






FIGUEREDO, N. M. A. de. Práticas de Enfermagem: fundamentos, conceitos, situações
e exercícios. São Paulo: Difusão, 2010
SANTOS, A. E. dos; SILVA, S. C. da; SIQUEIRA, I. L. C. P. de. Boas Práticas de
Enfermagem em Adultos - Procedimentos Básicos. São Paulo: Atheneu, 2008

SANTOS, A. E. dos; SILVA, S. C. da; SIQUEIRA, I. L. C. P. de. Boas Práticas de
Enfermagem em Adultos - Procedimentos Especializados. São Paulo: Atheneu, 2008.
Bibliografia Complementar
ABRAMS, W. B.; BERKOW, R. Manual Merck de geriatria. São Paulo: Roca, 1996.
SILVA, G. T. R. da; SILVA, S. R. L. do P. T. da. Manual do Técnico em Enfermagem. São
Paulo: JEFTE, 2014
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
LINHA: ENFERMAGEM EM SAÚDE
PÚBLICA

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica

CH
Prática

CH
Total

Módulo

150

150
MDPS

Ementa:
Planeja, desenvolve e avalia a prática de enfermagem nas áreas de gerenciamento e atenção
à saúde de indivíduos e grupos em unidades básicas de saúde, ambulatórios, creches e comunidade.
Competências e Habilidades
Articular teórico-prática no que ser refere a atuação da enfermagem na atenção básica
Promover ações de promoção e proteção da saúde
Implementar ações de enfermagem na Estratégia de Saúde da Família
Realizar ações de enfermagem voltadas a conservação, transporte, armazenamento e
administração de imunobiológicos
 Desenvolver ações de enfermagem voltadas para a prevenção e tratamento de doenças
transmissíveis e crônicas não transmissíveis
 Desenvolver ações de Vigilância Epidemiológica





Conteúdo Programático








A Unidade Básica e o SUS
Estratégia de Saúde da Família
Programa Nacional de Imunização
Rede de Frios
Saúde e Educação na Rede Básica
Programas de Saúde
Vigilância Epidemiológica






Bases Tecnológicas:
SUS, Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família;
Doenças transmissíveis e doenças crônicas não transmissíveis;
Técnica de transporte, conservação e armazenamento e administração de vacinas;
Controle da rede de frio;



Vigilância Epidemiológica

Orientação Metodológica
Atividades práticas em unidades básicas de saúde e qualquer outro cenário compatível com
ações de saúde pública. A prática possui carga horária de 150 horas em unidade hospitalar. O
discente será acompanhado pelo preceptor da Universidade Estácio de Sá, devendo este, abordar
todo o conteúdo proposto para o ensino-aprendizagem prático do discente. Avaliação do discente na
prática hospitalar será realizada pelo preceptor da UNESA de forma continua e sistemática, devendo
ser levados em consideração os seguintes aspectos: I) Assiduidade e Pontualidade; II Participação;
III) Domínio do conhecimento científico aplicado ao processo de ensino aprendizagem na prática; IV)
Postura pessoal/profissional do discente em relação aos usuários/instituições de saúde/docente; V)
Relatório do campo de estágio.
Bibliografia Básica
 BRASIL. Diário Oficial da União. Lei nº 8080/90. Dispõe sobre as condições para p
romoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o financiamento dos servi
ços correspondentes e da outras providências. Brasília - DF, 19 de setembro de 1990




BRASIL. Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília: Ministério da Saúde: Fundação
Nacional de Saúde; 2001
BRASIL. Manual de Rede de Frio / elaboração de Cristina Maria Vieira da Rocha et al. - 3.
ed. - Brasília: Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de
Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília :
Ministério da Saúde, 2009.



BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de
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Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério
da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. –
8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.


BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
diabetes mellitus. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36)

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014.
(Cadernos de Atenção Básica, n. 35)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: obesidade / Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde,
2014 – (Cadernos de Atenção Básica, n. 38)
BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica:
hipertensão arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica,
n. 37)
Bibliografia Complementar
COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 4. ed. São Paulo:
Cortez/Cedec, 2001.
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2013
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Módulo III - Assistência em Enfermagem e Sistematização do Cuidar
Componente
curricular

SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

CH
CH
Prática Total
20
80
MAESC

Ementa:
Assistência Integral a Saúde da Criança e do Adolescente. Parâmetros de Crescimento e
desenvolvimento de criança e Adolescentes; Assistência a criança hospitalizada; Caracteristicas do
cuidados ao neonato; Intercorrências patológicas na criança; Aspectos fisiológicas e psicológicos da
adolescência; Sexualidade e gravidez na adolescência.
Competências e Habilidades
 Caracterizar as necessidades básicas do paciente;
 Conhecer as técnicas empregadas para a assistência de enfermagem aos neonatos, crianças e
adolescentes;
 Conhecer os aspectos biopsicossociais da saúde da criança e do adolescente;
 Conhecer os parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil e adolescente nas
diferentes faixas etárias.
 Identificar sinais e sintomas que indiquem alterações na saúde da criança
Conteúdo Programático
1. Programa de Assistência Integral a Saúde
4.8 Assistência no período inicial pós-parto
da Criança
4.9. Assistência de enfermagem na unidade de
1.1
PAISC
internação neonatologia
2. Programa de saúde do adolescente
4.10 assistências de enfermagem em UTI NEO
2.1 PRASAD
4.11 Medidas antropométricas
3. Parâmetros de crescimento e
4.12 Assistência de enfermagem na maternidade
desenvolvimento de crianças e adolescente
4.13. Avaliação dos aspectos essenciais do
3.1 Fases de desenvolvimento da criança
recém-nascido
3.2. Crescimento, maturação e diferenciação e
4.14 Registros de nascimento
desenvolvimento.
4.15 Exames do pezinho
3.3.Desenvolvimento psicológico
4.16. Doença hemolítica do recém-nascido
5. Principais patologias em Crianças
3.4. Desenvolvimento Sexual
3.5. Desenvolvimento intelectual
5.1 Pneumonia
3.6. Desenvolvimento Neuropsicomotor
5.2 Bronquiolite
3.7 .Crescimento, desenvolvimento durante a
5.3 Bronquite
adolescência
5.4 Asma
3.8. Classificação da adolescência
5.5. Fibrose cística
3.9 Brincadeiras na Infância
5.6 Desnutrição
3.10. Administração de medicamentos em
5.7. Diarreia aguda
pediatria
5.8 Desidratação
3.11 ECA
5.9. Refluxo gastroesofágico
4.
Características e cuidados a neonatos
5.10. Monilíase oral
4.1 Conceitos
5.11 Más formações congênitas
6. Aspectos fisiológicos e psicológicos da
4.2 Classificação conforme o peso
adolescência
4.3 Classificações conforme a idade gestacional
4.4 Assistências De Enfermagem na sala de parto 7. Sexualidade e gravidez na adolescência
8. Assistência de enfermagem ao neonato,
4.5 Métodos de Credé
Criança e Adolescente.
4.6 Administrações de Vitamina K
4.7 Avaliação da vitalidade do recém-nascido
Bases Tecnológicas:
 Crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes
 Cuidados ao neonato
 Patologias infantis
 Adolescência
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de Anatomia. Avaliação Contínua e somativa através de
provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção
Básica, nº 33)
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e
jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção em
Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Adolescente e
do Jovem. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010
CARVALHO, S. D. O Enfermeiro e o Cuidar Multidisciplinar na Saúde da Criança e do
Adolescente. São Paulo: Atheneu, 2012
FRANZONI, A. A; KATO, T; SILVA, M. M. T. da. Cuidados de enfermagem em especialidades
pediátricas. São Paulo: Atheneu, 2012
Bibliografia Complementar
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde Integral de Adolescentes e Jovens: orientações
para a organização de serviços de saúde. Brasília. 2005.
COLLET, N.; OLIVEIRA, B. R. G. de; VIEIRA, C. S. Manual de enfermagem pediátrica. 2ª ed.
Goiânia: AB, 2010
FIGUEIREDO, N. M. A de. Ensinando a cuidar da Mulher, do Homem e do recém-nascido. São
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2010

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM

Componente
curricular

SOCORRO DE URGÊNCIA E PRONTO ATENDIMENTO
HOSPITALAR

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

48

CH
CH
Prática Total
20
80
MAESC

Ementa:
Epidemiologia do trauma. Parada Cardiorrespiratória. Reanimação Cardiopulmonar. Controle
de vias aéreas e ventilação. Suporte básico de Vida em Adulto e em Pediatria. Traumas de tórax,
abdome, cranioencefálico, músculo esquelético e imobilização e transporte de vítimas. Estado de
choque. Convulsões. Intoxicações. Picada de animais peçonhentos. Queimaduras. Afogamento.
Hemorragia. Vertigem e desmaio. Prevenção de acidentes. Carrinho de emergência. Principais
medicamentos utilizados no atendimento de emergência.
Competências e Habilidades



Saber avaliar a vítima com vistas a determinar as prioridades de atendimento em situações de
emergência e trauma;
Saber avaliar e prestar atendimento emergencial, visando manter sua estabilidade
hemodinâmica e respiratória até a chegada de atendimento;



Conhecer os agravos à saúde que ameaçam a vida caracterizando uma situação de urgência
emergência;



Identificar os sinais e sintomas de agravos à saúde e riscos de vida nas situações de urgência
e emergência e estabelecer prioridades de atendimento;



Conhecer os cuidados prestados e procedimentos de enfermagem executados nos
atendimentos de urgência e emergência;



Conhecer os medicamentos mais comuns utilizados em emergência;



Conhecer o funcionamento e a utilização de equipamentos do Pronto Socorro;



Saber organizar o Carrinho de Parada e a sala de emergência.



Saber auxiliar os componentes da equipe hospitalar na realização de procedimentos e
manipulação de equipamentos necessários ao atendimento emergencial intra-hospitalar

Conteúdo Programático
7.2. Pricipais drogas utilizadas
1. Principais equipamentos do setor
7.3. Cuidados de Enfermagem
2. Parada cardiorrespiratória
8. Queimaduras
2.1 Manifestações clínicas
8.1 Tipos
2.2 Manobra
8.2 Terapias utilizadas
2.3 Pricipais drogas utilizadas
8.3 Cuidados de enfermagem
2.4 Cuidados de Enfermagem durante e após
9. Afogamento
PCR
9.1 Manobras de salvamento
3. Suporte básico de vida
3.1 Pricipais drogas e equipamentospara o 10. Hemorragia
10.1. Choque hipovolêmico
suporte básico de vida
11. Traumas
de
tórax,
abdome,
3.2 Cuidados de Enfermagem
cranioencefálico, músculo-esquelético.
4. Infarto agudo do miocardio
4.1. Manifestações clínicas
11.1 Manifestações clínicas
4.2. Pricipais drogas utilizadas
11.2 Pricipais drogas utilizadas
4.3. Cuidados de Enfermagem
11.3 Cuidados de Enfermagem
5. Convulsões
12. Imobilização e transporte de vítimas
5.1. Manifestações clínicas
12.1 Equipamentos e materiais para
5.2. Pricipais drogas utilizadas
imobilização
5.3. Cuidados de Enfermagem
12.2. Manobra de tranporte e mobilização de
6. Intoxicações
vítimas
6.1. Manifestações clínicas
13. Carrinho de emergência
6.2. Pricipais drogas utilizadas
13.1 principais materiais
6.3. Cuidados de Enfermagem
13.2 principais drogas
7. Picada de animais peçonhentos.
13.3. Desfibrilador/ cardioversor
7.1.
Manifestações clínicas
Bases Tecnológicas:
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Suporte básico de vida;

Normas técnicas sobre o funcionamento e a utilização dos aparelhos e equipamentos
específicos;

Agravos à saúde e acidentes que ameaçaram a vida e caracterizam situações de emergência e
urgência
Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de Semiologia e semiotécnica. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para enfermagem: do atendimento pré-hospitalar
(APH) à sala de emergência. 4ª ed. São Paulo: Iátria, 2007
CALIL, A. M.; PARANHOS, W. Y. O enfermeiro e as situações de emergência. 2ª ed. São Paulo:
Atheneu, 2010
QUILICI, A. P.. TIMERMAM, S. Suporte Básico de Vida: Primeiro Atendimento na Emergência
Para Profissionais da Saúde. São Paulo: Manole, 2011
LANE, J. C.; TULIO, S. Primeiros Socorros: um manual prático. São Paulo, SP: Moderna, 2002.
Bibliografia Complementar
American Heart Association. Destaques das Diretrizes da American Heart Association 2010 para
RCP
e
ACE.
[versão
em
Português].
Disponível
em:
http:// www. heart.org/idc/ groups/heart-public/ @wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf

NASI, L. A. e col. Rotinas em Pronto-Socorro. 2 ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2005
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Componente
curricular

CENTRO CIRÚRGICO E CME

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

50

CH
CH
Prática Total
20
80
MAESC

Ementa:
Organização, estrutura e funcionamento de um Centro Cirúrgico; Classificação das cirurgias;
divisão do período Peri- operatório; cirurgia segura, Terminologia Cirúrgica; Sala de Recuperação Pósanestésica e Unidade de Internação Cirúrgica. Cuidados de enfermagem pré-operatórios gerais e
específicos. Técnicas básicas de preparo físico do paciente no pré-operatório, intra e pós-operatório.
Técnicas de manuseio de material e instrumental cirúrgico, estéril e contaminado. Técnicas de
posicionamento correto no leito e na mesa de operação. Desconforto e complicações no pósoperatório: sinais, sintomas e cuidados de enfermagem. Centro de material e esterilização:
organização, estrutura e funcionamento. Normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo,
desinfecção, esterilização, manuseio e estocagem de materiais. Métodos de esterilização.
Competências e Habilidades



Conhecer os cuidados de enfermagem a serem prestados no pré, trans e pós-operatório;
Conhecer a organização, estrutura e o funcionamento de um centro cirúrgico, de uma unidade
de recuperação pós-anestésica e central de material esterilizado;
 Conhecer os procedimentos de enfermagem na central de material esterilizados.
Conteúdo Programático
1. Classificação das cirurgias
8.1 SAE no pré-operatório
8.2 SAE no Intraoperatório
1.1 Quanto a finalidade
8.3 SAE no pós-operatório
1.2 Quanto ao potencial de contaminação
9. Procedimentos de enfermagem no centro
1.3 Quanto à gravidade
cirúrgico
9.1 Montagem e desmontagem da
2. Divisão do período perioperatório
sala
3. Cirurgia Segura
9.2 Circulante
4.1 Avaliação e revisão sistemática
9.3 Instrumentador
para o procedimento
10. Controle de Infecção do sítio cirúrgico
4. Terminologia cirúrgica
11. Métodos de esterilização
5.1 Significados dos sufixos
11.1 Qímico
5.2 Significados dos prefixos
11.2 Físico
5. Alterações fisiológicas decorrentes da
11.3 Radiação
cirurgia
5.1 Principais alterações clínicas para 12. Organização, estrutura e o funcionamento
de uma central de material esterilizado;
suspensão de uma cirurgia
12.1 Finalidade
6. Principais complicações cirúrgicas
12.2 Equipamentos e materiais
6.1 Infecção
12.3 Recebimentos de materiais
6.2 Choque
12.4 Limpeza
6.3 Hipertermia e hipotermia maligna
12.5 Desinfecção
6.4 PCR
12.6 Preparo
6.5 Queimadura
12.7 Esterilização
6.6 Úlceras
12.8 Armazenamento
7. Organização, estrutura e o funcionamento
12.9 Distribuição
de um centro cirúrgico, de uma unidade
12.10 Manutenção de equipamentos
de recuperação pós-anestésica;
7.1 Localização
7.2 Limpeza
7.3 Equipamentos
7.4 Medicamentos e materiais
8. Procedimentos de Enfermagem nos
períodos pré, trans e pós-operatório
Bases Tecnológicas:
 Classificação das cirurgias;
 Funcionamento do centro cirúrgico, unidade de recuperação anestésica e centro de material
esterilizado;
 Procedimentos de enfermagem em centro cirúrgico, unidade de recuperação anestésica e
centro de material esterilizado;
 Métodos de esterilização
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Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de semiologia e semiotécnica. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica

BONFIM, I. M.; MALAGUTTI, W. Enfermagem em Centro Cirúrgico: Atualidades e
Perspectivas no Ambiente Cirúrgico. São Paulo: Martinari, 2011.
GRAZIANO, K.U.; SILVA, A.; PSALTIKIDIS, E.M. (org). Enfermagem em centro de material
e esterilização. São Paulo: Manole; 2011.
KAWAMOTO, E. E. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. 3ª ed. São Paulo: EPU, 2010
Bibliografia Complementar
BARTMANN, M. Enfermagem cirúrgica. São Paulo: Senac Nacional, 2010
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2009.
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Componente
curricular

ATENDIMENTO AO PACIENTE CRÍTICO

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
60
Módulo

52

CH
CH
Prática Total
20
80
MAESC

Ementa:
Compreensão da situação do indivíduo que necessita de cuidados críticos de enfermagem.
Desenvolvimento de atitudes e habilidades com fundamentações técnicas e científicas necessárias ao
cuidado de enfermagem com qualidade ao cliente em estado crítico
Competências e Habilidades




Identificar os sinais e sintomas que indicam a gravidade do paciente no processo saúde–
doença;
Relacionar os sinais, os sintomas e a terapêutica utilizada no atendimento ao paciente crítico;
Compreender as características do cuidado de Enfermagem no contexto dinâmico do
atendimento ao paciente crítico.

Conteúdo Programático
Parte 1 - Conceito de Holismo Aplicado à
5.2. Tratamento do Cliente -Sistema Respiratório
Prática de Enfermagem na Unidade de
5.3. Doenças Respiratórias Comuns
Terapia Intensiva
6 - Sistemas Renais
1.1. Prática de Enfermagem na Unidade de
6.1. Avaliação do Cliente-Sistema Renal 6.2.
Terapia Intensiva
Tratamento do Cliente-Sistema Renal
1.2. Experiência do Cliente e da Família com a
Capítulo 20 | Doenças Renais Comuns
Parte 6 - Sistema Nervoso
Doença Crítica
1.3. Orientações ao Cliente e à Família em
6.1. Avaliação do Cliente-Sistema Nervoso
Unidade de Terapia Intensiva
6.2. Tratamento do Cliente-Sistema Nervoso
1.4. Questões Éticas e Legais para a
6.3. Doenças Neurológicas e Neurocirúrgicas
Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva
Comuns
Parte 7 - Sistema Gastrintestinal
1.5. Intervenções Essenciais em Cuidados
Prestados na Unidade de Terapia Intensiva
7.1 Avaliação do Cliente -Sistema Gastrintestinal
1.6. Alívio da Dor e Provisão de Conforto
7.2 Doenças Gastrintestinais Comuns
Parte 8 - Sistema Endócrino
1.7. Final de Vida e Cuidados Paliativos
Parte 2 - Administração de Suporte
8.1. Avaliação do Cliente -Sistema Endócrino
Nutricional, Líquidos e Eletrólitos
8.2. Doenças Endócrinas Comuns
Parte 3 - Interpretação e Manejo de Arritmias
9 - Sistemas Hematológico e Imunológico
3.1. Monitoramento Hemodinâmico
9.1. Avaliação do Cliente Sistemas Hematológico
3.2. Manejo das Vias Respiratórias e Suporte
e Imunológico
Ventilatório
9.2 Distúrbios Hematológicos e Imunológicos
Parte 3 - Sistema Cardiovascular
Comuns
3.1.
Avaliação
do
Cliente
Sistema
Parte 10 - Sistema Tegumentar
Cardiovascular
10.1.Avaliação do Cliente-Sistema Tegumentar
3.2.
Tratamento
do
Cliente
-Sistema
10.2. Tratamento do Cliente-Sistema Tegumentar
Cardiovascular
10.3. Queimaduras
4. Doenças Cardiovasculares Comuns
11. Disfunção Multissistêmica
5-Sistema Respiratório
11.1. Choque e Síndrome de Disfunção de
5.1.Avaliação do Cliente -Sistema Respiratório
Múltiplos Órgãos
12. Trauma
Bases Tecnológicas:











Sinais, sintomas e terapêutica no paciente crítico.
Cuidados de enfermagem ao paciente crítico
Considerações gerais sobre UTI e características do paciente em situação de emergência e risco
de morte.
Assistência de enfermagem ao paciente com alteração da função respiratória: insuficiência
respiratória aguda, síndrome do desconforto respiratório agudo, trauma de tórax.
Cuidados de enfermagem ao paciente com via aérea difícil.
Cuidado de enfermagem ao paciente em ventilação mecânica.
Assistência de enfermagem ao paciente com alteração da função neurológica; cardiocirculatória;
renal; metabólica; gastrointestinal.
Sepse.
Monitorização do paciente grave na UTI.
Transporte intra-hospitalar do paciente grave.
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Orientação Metodológica
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Atividades práticas no laboratório de semiologia e semiotécnica. Avaliação Contínua e
somativa através de provas escritas, relatórios e seminários, além de práticas em laboratório.
Bibliografia Básica
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº 7, de 24 de fevereiro de
2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva.
PADILHA, K. G.; SILVA, S. C. da; VATTIMO, M. F. F. Enfermagem em UTI - Cuidando do Paciente
Crítico. São Paulo: Manole, 2009
VIANA, R. A. P. P. Enfermagem em Terapia Intensiva: Práticas e Vivências. Porto Alegre: Artmed;
2011.
Patricia Gonce Morton. Fundamentos dos Cuidados Críticos em Enfermagem - Uma Abordagem
Holística. Editora :Guanabara Koogan, 2014
Bibliografia Complementar
KNOBEL, E. Terapia Intensiva em Enfermagem. São Paulo: Atheneu; 2006.
KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu; 2006.
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Componente
curricular

ATENDIMENTO HUMANIZADO EM SAÚDE

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Presencial
80
Módulo

54

CH Não
CH
presencial Total
80
MAESC

Ementa:
Conceitos de Humanização do profissional em Saúde. A Política de Humanização da
Assistência à Saúde. Humanização na saúde e suas mudanças na gestão dos sistemas de saúde e
seus serviços. Alterações do modo como usuários e trabalhadores da área da saúde interagem entre
eles. A humanização na área da saúde e seus principais objetivos para fornecer um melhor
atendimento dos beneficiários e melhores condições para os trabalhadores.







Competências e Habilidades
Conhecer os conceitos de Humanização
Desenvolver o processo de Humanização a saúde para mudanças positivas
Estimular novos profissionais e capacitar para melhora o sistema de saúde
Discutir as mudanças na gestão dos sistemas de saúde
Desenvolver reflexões sobre a tarefa assistencial que conduz ao campo ético
Promover reflexões sobre o acolhimento dos usuários

Conteúdo Programático
1. Construção do conceito de humanização
6. Ferramentas para a humanização
na vertente política
7. Indicadores da PNH e construção de
2. Humanização da atenção à saúde
indicadores de processo
3. Humanização com o foco no trabalhador
8. Humanização com foco na Rede SUS
da saúde
9. Abordagens Comunicacionais
4. Cultura institucional e cenária da
10. Boas práticas de humanização na área
humanização
da Saúde
5. Humanização com o foco na gestão
Bases Tecnológicas:
 Conceitos de Humanização
 Cultura da humanização
 Saúde Pública Humanizada
 Grupos de Trabalho de humanização


Política de Humanização da Assistência à Saúde
Orientação Metodológica
Disciplina semipresencial com o objetivo de rever os principais assuntos do ensino fundamental
e médio com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo dirigido através de roteiro
elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno. Aplicação das avaliações
conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e vivências,
interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários, simulações,
exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação constante dos
Discentes. Avaliação Contínua e somativa através de provas escritas, relatórios e seminários.
Bibliografia Básica
VASCONCElOS, C. M.; PASCHE, D. F. O Sistema Único de Saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado
de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 531-62.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. .Humanizasus: Documento base para gestores e trabalhadores do SUS, 4ª
ed,2008.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Textos: Cartilhas da Política Nacional de Humanização,
2010.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de formação em saúde do trabalhador - HumanizaSUS,
2011.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_formacao_saudetrabalhador.pdf

Bibliografia Complementar
TEIXEIRA, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de
conversações. In:PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs). Construção da integralidade: cotidiano,
saberes e práticas em saúde. 4.ed. Rio de Janeiro: IMS-UERJ/Abrasco, 2007. p. 91-113.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos HumanizaSUS: atenção hospitalar,2011 v. 3..Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_hospitalar.pdf
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Componente
curricular

POLÍTICAS PUBLICAS SAÚDE

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Presencial
80
Módulo

55

CH Não
CH
presencial
Total
80
MAESC

EMENTA
Conceituação de saúde ao longo da história. Definição de modelos de atenção à saúde.
Apresentação do histórico das políticas de saúde no Brasil. Descrição da organização e
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Discussão a respeito da participação popular no
SUS
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
 Conhecer as variações do conceito de saúde ao longo da história;
 Definir os diferentes modelos de atenção em saúde
 Conhecer o histórico das politicas de saúde no Brasil;
 Descrever a organização e funcionamento do SUS;
 Discutir as formas de participação popular no SUS.
Conteúdo Programático
5. Organização e funcionamento do SUS
1. Os conceitos de saúde durante a
5.1 Descentralização e a universalização da
história
Atenção à saúde
1.1 Saúde antiga e atual
5.2
Diretrizes do SUS
1.2 Principais Problemas e precariedade
5.3 Lei Orgânica de Saúde
para os agravos infecciosos
5.4 Constituição Federal
2. Modelos de atenção em saúde
5.5 Distritos sanitários
3. A trajetória da saúde no Brasil
5.6 Níveis de atendimentos em saúde
3.1 Plano de Pactuação Social (PPS)
6. Participação popular no SUS
3.2 Previdência Social
6.1 Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais
3.3 Reforma na previdência
de Saúde
3.4 Ministério da previdência e
Assistência Social
4. Movimento de Reforma Sanitária
Bases Tecnológicas:
 Conceito de Saúde.
 Modelos de atenção à saúde.
 Histórico das políticas de saúde no Brasil
 Organização e Funcionamento do Sistema Único de Saúde.
 Participação popular no SUS
ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA
Disciplina semipresencial com o objetivo de rever os principais assuntos do ensino
fundamental e médio com carga horária de 40 horas presenciais e 40 horas de estudo dirigido através
de roteiro elaborado pelo professor com orientações e instruções para o aluno. Aplicação das
avaliações conforme estabelecido na Proposta Pedagógica. Aplicação de material didático.
Ministrar aulas expositivas, participativas e dialogadas sobre conceitos, exercícios e
vivências, interação com profissionais da área, vídeos demonstrativos, dinâmicas, seminários,
simulações, exposição de exemplos práticos e rotineiros, buscando a aprendizagem e interação
constante dos Discentes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Coletânea de Normas para o
Controle Social no Sistema Único de Saúde. 3 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011
BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5 ed. Ática: Rio de Janeiro, 2011.
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. Textos de apoio em políticas de
saúde. 2ª reimp. Rio de Janeiro, 2008
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM

56

MATTA, G. C.; PONTES, A. L. de M. (orgs). Políticas de saúde: organização e operacionalização
do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007
MOROSINI, M. V. G. C.; D'ANDREA CORBO, A. (Org.). Modelos de Atenção e a Saúde da Família.
Rio de Janeiro: ESPJV/FIOCRUZ, v.4, 2007,
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ENFERMAGEM MATERNO INFANTIL

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
Módulo

57

CH
CH
Prática
Total
100
100
MAESC

Ementa:
Assistência integral a saúde da mulher, neonato, criança e adolescente.
Competências e Habilidades
Desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher, neonato,
criança e adolescente.
Realizar ações de enfermagem durante a gestação, o parto, puerpério e o aborto.
Desenvolver ações de promoção e manutenção do aleitamento materno
Realizar ações de prevenção de câncer de mama e colo de útero
Desenvolver ações educativas voltadas para o planejamento familiar
Prestar assistência de enfermagem ao neonato
Registrar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente
Realizar ações que promovam o bem-estar e melhore a qualidade de vida da criança e do
adolescente.
Calcular e administrar medicamentos em pediatria
Conteúdo Programático
1. Aspectos biopsicossociais da mulher;
4. Gravidez, parto e puerpério;
2. Principais distúrbios ginecológicos;
5. Aleitamento Materno;
3. Câncer de mama e útero;
6. Planejamento Familiar
Bases Tecnológicas:
Gestação, parto e puerpério.
Prevenção câncer de mama e útero
Assistência ao neonato, criança e adolescente
Orientação Metodológica
Atividades práticas em locais de atendimento a mulher, criança e adolescente. A prática
hospitalar possui carga horária de 150 horas em unidade hospitalar. O discente será acompanhado
pelo preceptor da Universidade Estacio de sá, devendo este, abordar todo o conteúdo proposto para o
ensino-aprendizagem prático do discente. Avaliação do discente na prática hospitalar será realizada
pelo preceptor da UNESA de forma continua e sistemática, devendo ser levados em consideração os
seguintes aspectos: I) Assiduidade e Pontualidade; II Participação; III) Domínio do conhecimento
científico aplicado ao processo de ensino aprendizagem na prática; IV) Postura pessoal/profissional do
discente em relação aos usuários/instituições de saúde/docente; V) Relatório do campo de estágio.
Bibliografia Básica
RICCI, Susan Scott. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção
Básica, nº 33)

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção em Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de
adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde. Ministério da Saúde,
Secretaria de Atenção em Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área
Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
Bibliografia Complementar
FERNANDES, Rosa Aurea Quintela; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da mulher. 2.
ed. rev. e ampl. São Paulo: Manole, 2013.
COLLET, N.; OLIVEIRA, B. R. G. de; VIEIRA, C. S. Manual de enfermagem pediátrica. 2ª ed.
Goiânia: AB, 2010
FIGUEIREDO, N. M. A de. Ensinando a cuidar da Mulher, do Homem e do recém-nascido. São
Caetano do Sul, SP: Yendis, 2010.
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES CIRÚRGICAS

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
Módulo

58

CH
CH
Prática
Total
100
100
MAESC

Ementa:
Assistência de enfermagem em centro cirúrgico, unidade de internação cirúrgica e centro de
material esterelizado.
Competências e Habilidades
Realizar procedimentos de enfermagem em centro cirúrgico
Atuar de acordo com sua competência profissional nas unidades de centro cirúrgico, centro de
recuperação pré-anestésica e unidade de internação cirúrgica.
Realizar procedimentos de enfermagem nos períodos pré, trans. e pós-operatórios.
Transportar o paciente no pré e pós-operatório.
Operar materiais e equipamentos específicos.
Aplicar técnicas adequadas de circulação e instrumentação em sala de cirurgia e manuseio de
instrumental cirúrgico estéril e contaminado
Realizar os procedimentos indicados para cirurgias contaminadas antes, durante e após a
realização das mesmas.
Apoiar os clientes/pacientes que apresentem insegurança consequente à hospitalização e ao
ato cirúrgico.
Realizar curativos e manusear drenos, cateteres e sondas.
Conteúdo Programático
1. Classificação das cirurgias;
5. Circulação de sala cirurgica;
2. Alterações
fisiológicas
e
principais 6. Organização, estrutura e o funcionamento
complicações decorrentes de cirugia;
de uma central de material esterilizado;
3. Organização, estrutura e o funcionamento 7. Procedimentos de enfermagem em centro
de um centro cirúrgico, de uma unidade
de material esterilizado
de recuperação pós-anestésica;
4. Procedimentos de Enfermagem nos
períodos pré, trans e pós-operatório;
Bases Tecnológicas:
Organização, estrutura e funcionamento de um centro cirúrgico, Centro de Recuperação PósAnestésica e Unidade de Internação Cirúrgica e Centro de Material Esterilizado.
Cuidados de enfermagem pré-operatórios, transoperatórios e pós-operatórios.
Orientações ao cliente e família para a alta
Técnicas de circulação e instrumentação em sala de cirurgia
Orientação Metodológica
A prática hospitalar possui carga horária de 50 horas em unidade hospitalar. O discente será
acompanhado pelo preceptor da Universidade Estacio de sá, devendo este, abordar todo o conteúdo
proposto para o ensino-aprendizagem prático do discente. Avaliação do discente na prática hospitalar
será realizada pelo preceptor da UNESA de forma continua e sistemática, devendo ser levados em
consideração os seguintes aspectos: I) Assiduidade e Pontualidade; II Participação; III) Domínio do
conhecimento científico aplicado ao processo de ensino aprendizagem na prática; IV) Postura
pessoal/profissional do discente em relação aos usuários/instituições de saúde/docente; V) Relatório do
campo de estágio.
Bibliografia Básica
BONFIM, I. M.; MALAGUTTI, W. Enfermagem em Centro Cirúrgico: Atualidades e Perspectivas no
Ambiente Cirúrgico. São Paulo: Martinari, 2011.
GRAZIANO, K.U.; SILVA, A.; PSALTIKIDIS, E.M. (org). Enfermagem em centro de material e
esterilização. São Paulo: Manole; 2011.
KAWAMOTO, E. E. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. 3ª ed. São Paulo: EPU, 2010
Bibliografia Complementar
BARTMANN, M. Enfermagem cirúrgica. São Paulo: Senac Nacional, 2010
SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. 11 ed. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2009.
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL E
PSIQUIATRIA

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
Módulo

CH
Prática

59

CH
Total

50
50
MAESC

Ementa:
A evolução da psiquiatria. Funções psíquicas, senso e percepção, linguagem, pensamento,
orientação, atenção, memória, afetividade. Transtornos mentais: fatores de influência, sinais e
sintomas, tipos, tratamento. Psicofarmacologia. Centro de Atenção Psicossocial. Uso de álcool e outras
drogas. Emergências psiquiátricas.
Competências e Habilidades
 Conhecer as políticas públicas em saúde mental;
 Prestar assistência de enfermagem nas diferentes unidades de tratamento em saúde
mental;
 Atuar em situações de emergências psiquiátricas;
 Prestar assistência a usuários de álcool e às outras drogas;
 Administrar os fármacos utilizados no tratamento de transtorno mental
Conteúdo Programático
1. Política de saúde mental no Brasil
5. Centro de Atenção Psicossocial
2. Funções psíquicas, senso e percepção,
6. Emergências Psiquiátricas
linguagem, pensamento, orientação,
7. Atenção Integral a Usuários de Álcool e
atenção, memória, afetividade.
Outras Drogas
3. Transtornos
mentais:
fatores
de
influência, sinais e sintomas, tipos,
tratamento.
4. Psicofarmacologia
Bases Tecnológicas:
 Evolução histórica da política de saúde;
 Categorias de transtornos mentais.
 Psicofarmacologia


Organização, estrutura e funcionamento das unidades de saúde mental;
Orientação Metodológica
Atividades práticas em diferentes cenários de atendimento em psiquiatria e saúde mental. A
prática hospitalar possui carga horária de 50 horas em unidade hospitalar. O discente será
acompanhado pelo preceptor da Universidade Estacio de sá, devendo este, abordar todo o conteúdo
proposto para o ensino-aprendizagem prático do discente. Avaliação do discente na prática hospitalar
será realizada pelo preceptor da UNESA de forma continua e sistemática, devendo ser levados em
consideração os seguintes aspectos: I) Assiduidade e Pontualidade; II Participação; III) Domínio do
conhecimento científico aplicado ao processo de ensino aprendizagem na prática; IV) Postura
pessoal/profissional do discente em relação aos usuários/instituições de saúde/docente; V) Relatório do
campo de estágio.
Bibliografia Básica
MELLO, I. M. Enfermagem psiquiátrica e de saúde mental na prática. São Paulo: Atheneu, 2008.
RODRIGUES, A. R. F. Enfermagem psiquiátrica saúde mental: prevenção e intervenção. São
Paulo: EPU, [s.d.].
SPRINGHOUSE CORPORATION. Enfermagem Psiquiátrica - Série Incrivelmente Fácil. Rio de
Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2005
Bibliografia Complementar
BRASIL. Lei nº 10.216 de 06.04.2001. DOU. de 09 de abril de 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Saúde Mental no SUS: os Centros de Atenção Psicossocial. Brasília – DF: Ministério
da Saúde, 2004.
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Componente
curricular

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
ENFERMAGEM EM SITUAÇÕES DE ALTA
COMPLEXIDADE

Curso

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CH
Teórica
Módulo

CH
Prática

60

CH
Total

50
50
MAESC

Ementa:
Sistema de classificação de risco. Assistência de enfermagem sistematizada a pacientes
adultos/idosos graves ou em estado crítico e seus familiares. Aspectos ético-humanísticos da
assistência de enfermagem ao paciente crítico/grave e seus familiares.
Competências e Habilidades
 Identificar os sinais e sintomas que indicam a gravidade do paciente no processo saúde–
doença;

Relacionar os sinais, os sintomas e a terapêutica utilizada no atendimento ao paciente crítico;
Compreender as características do cuidado de Enfermagem no contexto dinâmico do
atendimento ao paciente crítico.
Conteúdo Programático
UNIDADE I
2.9. Insuficiência respiratória e ventilação
1.1. Identificação do Paciente Crítico
mecânica
1.2. Avaliação do paciente crítico
2.10 Comprometimentos neurológicos
1.3. Sistema de Classificação de Risco
2.11. Suporte nutricional
UNIDADE II
2.12 Emergências hemorrágicas
2.1. Assistência de Enfermagem ao Paciente
2.13 Emergências anafiláticas
Crítico
2.14 Doação e captação de órgãos para
2.2. Eletrocardiografia, monitorização cardíaca.
transplante
UNIDADEIII.
2.3. Cardioversão / desfibrilação
2.4. Arritmias cardíacas
Humanização da Assistência de Enfermagem ao
2.5. Suporte avançado de vida.
Paciente Crítico e sua Família
2.6. Equilíbrio acidobásico
3.2. Política Nacional de Humanização da
2.7. Trauma
Assistência Hospitalar (PNHAH)
2.8. Estados de Choque
Bases Tecnológicas:
 Sinais, sintomas e terapêutica no paciente crítico.
 Cuidados de enfermagem ao paciente crítico
Orientação Metodológica
Atividades práticas em unidades de atendimento a pacientes críticos. A prática hospitalar
possui carga horária de 50 horas em unidade hospitalar. O discente será acompanhado pelo preceptor
da Universidade Estacio de sá, devendo este, abordar todo o conteúdo proposto para o ensinoaprendizagem prático do discente. (Avaliação do discente na prática hospitalar será realizada pelo
preceptor da UNESA de forma continua e sistemática, devendo ser levados em consideração os
seguintes aspectos: I) Assiduidade e Pontualidade; II Participação; III) Domínio do conhecimento
científico aplicado ao processo de ensino aprendizagem na prática; IV) Postura pessoal/profissional do
discente em relação aos usuários/instituições de saúde/docente; V) Relatório do campo de estágio.
Bibliografia Básica
 ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução – RDC nº 7, de 24 de fevereiro
de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia
Intensiva.
 PADILHA, K. G.; SILVA, S. C. da; VATTIMO, M. F. F. Enfermagem em UTI - Cuidando do
Paciente Crítico. São Paulo: Manole, 2009
 VIANA, R. A. P. P. Enfermagem em Terapia Intensiva: Práticas e Vivências. Porto Alegre:
Artmed; 2011.
Bibliografia Complementar
 KNOBEL, E. Terapia Intensiva em Enfermagem. São Paulo: Atheneu; 2006.
 KNOBEL, E. Condutas no Paciente Grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu; 2006.
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ANEXO II – Infraestrutura

Estrutura-Fisica
A Faculdade de Medicina de Juazeiro de Norte – Estácio FMJ está situada em
terreno próprio com cerca de 50.800 m2 com um total de 6.598 m2 de área construída. Esta
amplitude permite à Faculdade a expansão física de suas instalações.
Com 8 blocos distribuídos pelo campus e acessíveis através de passarelas e rampa
cobertas, com salas de aula, biblioteca, auditório com capacidade para 300 pessoas, sala de
teletransmissão, laboratórios diversos, laboratório de habilidades, farmácia viva e biotério,
as instalações físicas da Estácio FMJ atendem às normas e legislações pertinentes à sua
construção e aos aspectos de dimensão, acústica, iluminação, ventilação e limpeza, com
ambientes climatizados e mobiliário e equipamentos suficientes ao número de usuários. A
Estácio FMJ deverá equipar o laboratório de semiologia e semioténica para atender as
necessidades especificas das práticas da enfermagem.

Toda a Faculdade é bem

conservada e higienizada diariamente, antes e durante o horário de expediente de trabalho,
por empresa terceirizada. A instituição possui ainda ampla área livre, que incluem campo de
futebol e quadra de areia, área de circulação, bancos sob as árvores e
As salas de aula, em um total de 8 (oito) atendem ao curso presencial de medicina
assim como acolhe outras atividades, como cursos de extensão, aulas de especialização,
entre outros. Com uma média de 70 m2, as salas de aula comportam 60 alunos de forma
confortável, com carteiras tipo escolar, e dispõem ainda de equipamentos auxiliares ao
processo de ensino-aprendizagem: computador, projetor multimídia, televisor, retroprojetor,
caixa de som e microfone (se necessário), além do quadro branco e pincéis. As salas
comportam ainda mesa e cadeira para o docente e quadro de avisos para uso dos alunos e
das disciplinas. Todas as salas possuem boa iluminação e são climatizadas, mas com a
opção de abertura de janelas.
A sala dos professores foi planejada para tornar o ambiente agradável à estadia e ao
mesmo tempo incentivar a discussão e produção acadêmica. Com sofás confortáveis, mesa
redonda, cadeiras e computadores, a sala de professores ainda conta com quadro de avisos
e revistas relacionadas à educação à disposição dos docentes. O acesso à internet é
fornecido através dos computadores da sala ou pela rede wirelles, comum à toda área
acadêmica da Estácio FMJ.
As instalações administrativas e acadêmicas seguem o mesmo padrão, com
ambientes climatizados e adequados ao trabalho. O bloco administrativo conta ainda com
uma copa disponibilizada ao colaborador da Faculdade.
Distribuição de Estrutura-Fisica
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BLOCO A – Instalações Administrativas e Acadêmicas /
Metragem (m²)

Auditório
Recepção Geral / Lobby

91,98 m²

Auditório (300 lugares)

336,30 m²

Recepção / Diretoria

8,13 m²

Diretoria / Sala Diretor
Sala de Reunião

17,15 m²
28,20 m²

Recepção / Coordenação

9,16 m²

Coordenação / Internato

9,16 m²

CPA

9,16 m²

Coordenação do Curso

14,15 m²

Gerência Acadêmica

9,06 m²

Copa

10,10 m²

Gerência de Tecnologia de Informação – GTI

10,72 m²

Almoxarifado / Patrimônio

41,54 m²

Setor Administrativo Financeiro

29,16 m²

Setor de Compras

15,19 m²

Setor de Pessoal/RH

15,19 m²

Coordenação do EaD

11,02 m²

Sala dos Professores

15,40 m²

SGP/Atendimento

08,07 m²

Reprografia / Atendimento interno Setores Administ.

13,48 m²

Secretaria Geral de Alunos / Recepção
16,62 m²
16,62 m²

Secretaria Geral de Alunos / Sala Secretária
Sala do Núcleo de Apoio Psicopedagógico

14,48 m²
Gerência Comercial
18,05 m²
Núcleo

de

Pós-Graduação,

Pesquisa

e

Extensão

–

NUPPE/NEX
15,12 m²
Área de Circulação
81,44 m²
Wc Masculino
11,27 m²
Wc Feminino
11,27 m²
Lavabo / Diretoria
2,08 m²
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Metrage
m (m²)

Sala de Internet (Biblioteca)
30,15 m²
Sala de Vídeo (Biblioteca)
20,57 m²
Sala de Estudo em Grupo 1 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 2 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 3 (Biblioteca)
6,00 m²
Sala de Estudo em Grupo 4 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 5 (Biblioteca)
5,40 m²
Sala de Estudo em Grupo 6 (Biblioteca)
5,40 m²
Almoxarifado (Biblioteca)
6,00 m²
Registro/Bibliotecária (Biblioteca)
11,40 m²
Sala de Reunião (Biblioteca)
4,45 m²
Recepção (Biblioteca)
22,65 m²
Salão de Leitura/Acervo (Biblioteca)
287,90 m²
Wc Masculino
10,20 m²
Wc Feminino
11,40 m²
Wc Deficientes
3,40 m²
Hall de Acesso
17,72 m²
Circulação
61,50 m²
Sala de Teleconferência
76,82 m²
Laboratório de Informática / Medicina
33,86 m²
Laboratório de Informática / EaD
34 m²
Secretaria de EaD
14,99 m²
Empresa Junior
12,25 m²
Sala do Servidor da Unidade
25,83 m²
Centro

Acadêmico

/

Iniciação

Científica

e

Monitoria

/

Reprografia
61,81 m²
Sala de Aula VII
61,42 m²
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Sala de Aula VIII
61,42 m²
Sala de Apoio/Estudo em Grupo
61,61 m²
BLOCO C – 1º Pavimento: Laboratórios de Parasitologia,
Microbiologia, Genética e Imunologia

Metrage
m (m²)

Laboratório de Parasitologia
79,4 m²
Laboratório de Microbiologia
79,4 m²
Interlaboratório Microbiologia/Parasitologia
34,5 m²
Coordenação de Parasitologia
7,45 m²
Coordenação de Microbiologia
7,45 m²
Banco de Microorganismos
7,26 m²
Sala dos Professores I
7,26 m²
Wc Masculino
14,93 m²
Wc Feminino
14,93 m²
Wc Deficientes
3,36 m²
Laboratório de Genética
79,4 m²
Laboratório de Imunologia
79,4 m²
Interlaboratório Genética./Imunologia
34,45 m²
Coordenação de Genética
7,26 m²
Coordenação de Imunologia
7,26 m²
Sala de Imunoflorescência
7,26 m²
Sala dos Professores II
7,26 m²
Área de Circulação
BLOCO C – 2º Pavimento: Salas de aula

103,02 m²
Metragem
(m²)

Sala de Aula I
70,14 m²
Sala de Aula II
70,14 m²
Sala de Aula III
69,68 m²
Sala de Aula IV
69,68 m²
Sala de Aula V
70,14 m²
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Sala de Aula VI
70,14 m²
Rampa de acesso
84,52 m²
Área de Circulação
74,77 m²
BLOCO D – Laboratórios de Biofisiologia e Farmacologia

Metragem (m²)

Laboratório de Biofisiologia I

88,88 m²

Laboratório de Biofisiologia II

88,88 m²

Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia I

59,25 m²

Sala de Preparo – Lab. Biofisiologia II
Laboratório de Farmacologia I

59,25 m²
92,85 m²

Laboratório de Farmacologia II

92,85 m²

Sala de Preparo – Lab. Farmacologia

60,90 m²

Sala dos Professores I – Farmacologia

7,00 m²

Sala dos Professores II – Farmacologia

7,00 m²

Sala dos Professores I – Biofisiologia

7,00 m²

Sala dos Professores II – Biofisiologia

7,00 m²

Sala de Coordenação / reuniões

13,48 m²

Sala de Autoclave / água destilada

7,00 m²

Sala de Demonstração

39,00 m²

Depósito

3,90 m²

Laboratório Comportamental

14,00 m²

Hall / Circulação

95,07 m²

Wc Masculino
Wc Feminino

12,70 m²
12,70 m²

Wc Deficientes

3,90 m²

BLOCO E – Laboratório de Técnicas Cirúrgicas e
Habilidades

Metrage
m (m²)

Sala de Preparo

10,94 m²

Esterilização

7,65 m²

Sala de Autoclave

3,78 m²

Rouparia

3,75 m²

Expurgo

8,63 m²

Farmácia

11,76 m²

Guarda de Material Esterilizado

11,75 m²

Sala de Cirurgia I

30,97 m²
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Sala de Cirurgia II

38,05 m²

Sala de Cirurgia III

30,97 m²

Circulação de Médicos e Enfermeiros (professores) (CME)

60,86 m²

Hall

13,29 m²

Wc Masculino

16,35 m²

Wc Feminino

16,35 m²

Sala de Estar e Repouso

16,97 m²

Sala de Recuperação I

16,34 m²

Sala de Recuperação II

16,34 m²

Sala de Revelação

6,84 m²

Sala de Raio X

22,89 m²

Sala de Gás

3,78 m²

Sala de Oxigênio

3,78 m²

Área de Circulação de Paciente

46,17 m²

Área de Para Macas

19,98 m²

Área de Circulação de Serviço (Expurgo)

38,97 m²

Área de Circulação Diversa

25,99 m²
Metrage

BLOCO F – Laboratórios de Anatomia e Histologia

m (m²)

Laboratório de Histologia I

116,10 m²

Laboratório de Histologia II

116,10 m²

Sala de Preparo - Histologia

69,24 m²

Sala dos Professores I - Histologia

7,88 m²

Sala dos Professores II - Histologia

7,88 m²

Laboratório de Anatomia I

118,26 m²

Laboratório de Anatomia II

118,26 m²

Sala de Preparo - Anatomia

72,02 m²

Ossário – Anatomia

15,62 m²

Recepção - Anatomia

16,25 m²

Registro – Anatomia

5,53 m²

Sala Professores I - Anatomia

6,05 m²

Sala Professores II - Anatomia

6,37 m²

Sala de Demonstração

36,00 m²

Depósito

6,06 m²

Hall / Área de Circulação

126,29 m²

Wc Masculino

14,04 m²

Wc Feminino

14,04 m²
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4,17 m²
Metrage

BLOCO G – Anatomia Patológica

m (m²)

Sala de Necrópsia

30,55 m²

Sala de Depósito

14,02 m²

Sala de Preparo

25,1 m²

Frigorífico

26,3 m²

Gerador

4,75 m²

Lixo Cirúrgico

4 m²

Formol

4 m²

Wc Masculino

6,16 m²

Wc Feminino

5,2 m²

Sala de Registro

6 m²

Coordenação de Patologia

12,74 m²

Área de Circulação

17,6 m²
Metrage
BLOCO H - Biotério

m (m²)

Matriz – Ratos

14,63 m²

Matriz – Camundongos

14,63 m²

Reprodução – Ratos

14,63 m²

Reprodução – Camundongos

14,63 m²

Manutenção – Ratos / Camundongos

14,63 m²

Estoque – Ratos / Camundongos

14,63 m²

Coelhos

46,23 m²

Cães

38,75 m²

Sala de Limpeza / Tanques

40,91 m²

Estoque / Almoxarifado

20,00 m²

Expurgo

4,20 m²

Sala de Esterilizados

15,00 m²

Secretaria/Recepção

10,50 m²

Laboratório / Pesquisa

13,05 m²

Vestiário

5,25 m²

Depósito / Raspas

5,25 m²

Corredor Sujo

28,00 m²

Corredor Limpo

45,10 m²

Casa de Máquinas / Gerador

15,00 m²

Hall / Área de Circulação

17,90 m²
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13,87 m²
Metrage
ÁREAS DE CONVIVÊNCIA

Cantina

m (m²)
144 m²

O acesso à Faculdade é feito através de duas entradas, que finalizam em dois
estacionamentos com capacidade para 200 carros o principal e 140 carros o
estacionamento lateral.
As atividades práticas das disciplinas serão ministradas nos laboratórios do campus,
na Atenção Básica do município de Juazeiro do Norte podendo estender-se a municípios
vizinhos, em postos de saúde da Estratégia de Saúde da Família, na Atenção Secundária
regional, em ambulatórios das especialidades médicas e serviço de emergência de adultos e
crianças, e na Atenção Terciária, com aulas em hospitais de internamento de adultos com
patologias clínicas e cirúrgicas, internamentos em pediatria, toco-ginecologia e UTI adulto e
Neonatal.
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ANEXO III - Acervo Bibliográfico

BIBLIOGRAFIA PARA O CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM

MÓDULO DE INTRODUÇÃO A ENFERMAGEM

Número

Autor / Título

Disciplinas

de

Exemplares

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MODULO I
DOUGLAS, C.R. Tratado de fisiologia: aplicada às ciências
médicas. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

5 ex

MOORE, K. L; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia
orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2011.

17 ex.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR MODULO I
DANGELO, J.C.; FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e
segmentar. Ed. Atheneu, 2ª Edição, São Paulo, Rio de Janeiro, Ribeirão

41 ex.

Preto e Belo Horizonte. 2005.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 12.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
ANATOMIA

10
ex/2006

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR MODULO I

E FISIOLOGIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Segurança e saúde
no

trabalho.

Disponível

em

http://www.mte.gov.br/seg_sau/grupos_gtnr32_regimento.asp

Acesso
online

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo:
Atheneu, 2011

8 ex

VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. São
Paulo: Atheneu, 2006.

v. 1 ,
ex. 8 v. 2 , ex. 8

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MODULO I

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática:
texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, 2013.

17 ex
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ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete M.
PORTUGU
ES
INSTRUMENTAL

21 ex.

Produção de texto: interlocução e gêneros. São Paulo: Moderna, 2013.FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação empresarial. São Paulo:
Atlas, 2014.-

5 ex.
8.45 M828c
2008

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém
técnicas de elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2014. -

5 ex.
469.8 M488por
9.ed

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação
empresarial. 4. ed. Atlas, 2014. –

10 ex.
658.45 T655c
3.ed. 2010

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR MODULO I
ABREU, Antonio Suarez. Curso de Redação. 11. ed. São Paulo:
Ática, 2001

12 ex.
808.0469
A162c 12.ed.
2010

CAMARA JÚNIOR, Joaquim Mattoso. Estrutura da língua
portuguesa. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

5 ex.
469.5 C172e
42.ed.

FIORIN, José; SAVIOLI, Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2008.

6 ex.
808.0469
F521p 17.ed.
2010

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 26. ed.
Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2009. -

12 ex.
808 G216c
27.ed. 2010 .

MÓDULO II - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MODULO II
BRASIL. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília:
SAÚDE DO Ministério da Saúde, 2006

5.ex.
612.67

IDOSO

2007

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR MODULO II

MOTTA, A. L. Normas, rotinas e técnicas de enfermagem.
5 ed. São Paulo: Iátria, 2008
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – MODULO II

B823e
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1. ex

BRASIL. Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília:

615.37

Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001 .

2 M294

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em

SAÚDE
PÚBLICA

Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de

2 .ex.

vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de

614.4

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. –

B823g 6.ed.

7. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009.

2007

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Departamento de

Vigilância Epidemiológica. Doenças

4 ex.

infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância
Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.

616.9
B823d 8.ed

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO II
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de
Janeiro: Medsi, 2013.

17
ex/2003

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO II
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO
À

SAÚDE.

DEPARTAMENTO

DE

AÇÕES

2 ex.

PROGRAMÁTICAS

618.3

ESTRATÉGICAS. Gestação de alto risco: manual técnico. 5.ed. Brasília: B823g 5.
Ministério da Saúde, 2010. ISBN 978-85-334-1767-0

ed.

2012

BIBLIOGRAFIA BÁSICA – MODULO II
BRASIL. Manual de Normas de Vacinação. 3.ed. Brasília:

1.ex

Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde; 2001

615.37
2 M294

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Departamento

de

Vigilância

Epidemiológica.

Guia

de

2 ex.

vigilância

614.4

epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, B823g

6.ed.

Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 7. ed. – Brasília : Ministério 2007
da Saúde, 2009.
ESTÁGIO

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.

SUPERVISIONADO Departamento de

Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e

I

parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, Secretaria de

LINHA:

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed.

ENFERMAGEM EM rev. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010.
SAÚDE PÚBLICA

4 ex.
616.9
B823d 8.ed.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO II
ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de

17 ex.

Janeiro: Medsi, 2013

614.4
R862e 6.ed.

MÓDULO III - ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM E SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – MODULO III

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
SAÚDE DA Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e
CRIANÇA E

desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.

ADOLESCENTE

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.

3 ex.
613
B823s

(Cadernos de Atenção Básica, nº 33)
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO III
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde Integral de
Adolescentes e Jovens: orientações para a organização de serviços
de saúde. Brasília. 2005.

12 ex.
614.0433
B823s

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO III
American Heart Association. Destaques das Diretrizes da
American Heart Association 2010 para RCP e ACE. [versão em
Português].
http://

Disponível
www.

heart.org/idc/

em:
groups/heart-public/

@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf

Acesso
online

NASI, L. A. e col. Rotinas em Pronto-Socorro. 2 ed. Porto
Alegre, RS: Artmed, 2005
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – MODULO III
MINISTÉRIO DA SAÚDE. .Humanizasus: Documento base para
gestores e trabalhadores do SUS, 4ª

Acesso

ed,2008.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/hu

online

ATENDIME manizasus_gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
NTO
HUMANIZADO EM
SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caderno de Textos: Cartilhas da
Política

Nacional

de

Humanização,

2010.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_

Acesso
online

gestores_trabalhadores_sus_4ed.pdf
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa de formação em saúde do
trabalhador

-

HumanizaSUS,

2011.Disponível:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/programa_for
macao_saudetrabalhador.pdf
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR – MODULO III

Acesso
online
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cadernos HumanizaSUS: atenção
hospitalar,2011

v.

3..Disponível

em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atenca

Acesso
online

o_hospitalar.pdf
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – MODULO III
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde.
Coletânea de Normas para o Controle Social no Sistema Único de
Saúde. 3 ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2011.
POLÍTICAS

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5 ed.

PUBLICAS SAÚDE Ática: Rio de Janeiro, 2011.

2. ex
362.10981
C755c
5 ex.
362.1
B546h 4.ed.
2004
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ANEXO IV – Corpo Docente
MÓDULO I
DISCIPLINA
PORTUGUES
INSTRUMENTAL
PROCESSO SAUDE
DOENÇA / SAÚDE DO
ADULTO
BIOSSEGURANÇA /
ANATOMIA E FISIOLOGIA
ANATOMIA OSSEA /
FUNDAMENTOS DE ENF /
BIOSSEGURANÇA
ANATOMIA / SAUDE DO
ADULTO / FUNDAMENTOS
DE ENFERMAGEM

NOME

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Djailson Ricardo Malheiro

Geólogo

Mestre

Janaina Farias Rebouças

Enfermeira

Especialista

José Geraldo de Alencar Santos Júnior

Biomédico

Especialista

Polyana Amorim Cruz

Enfermeira

Especialista

Thiaskara Ramile Caldas Leite

Enfermeira

Especialista

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Polyana Amorim Cruz

Enfermeira

Especialista

Thiaskara Ramile Caldas Leite

Enfermeira

Especialista

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Sáskia Thamyles Bezerra Coutinho

Enfermeira

Especialista

José Geraldo de Alencar Santos Júnior

Biomédico

Especialista

Polyana Amorim Cruz

Enfermeira

Especialista

Thiaskara Ramile Caldas Leite

Enfermeira

Especialista

FORMAÇÃO

TITULAÇÃO

Sáskia Thamyles Bezerra Coutinho

Enfermeira

Especialista

Ana Bruna Macedo Matos

Enfermeira

Especialista

Jucicleide Felix Saldanha

Enfermeira

Especialista

Alex Araújo Rodrigues

Enfermeiro

Especialista

Maria Sleyde Fernandes Ferreira

Enfermeira

Especialista

Thiaskara Ramile Caldas Leite

Enfermeira

Especialista

MÓDULO II
DISCIPLINA
SAÚDE DO IDOSO
SAÚDE MENTAL
SAÚDE PÚBLICA
SAÚDE DA MULHER

NOME

MÓDULO III
DISCIPLINA
ATENDIMENTO
AO
PACIENTE CRÍTICO
POLÍTICAS
PUBLICAS
SAÚDE
SOCORRO DE URGÊNCIA
E PRONTO ATENDIMENTO
HOSPITALAR/
ATENDIMENTO
HUMANIZADO EM SAÚDE
SAÚDE DA CRIANÇA E
ADOLESCENTE/
CENTRO CIRÚRGICO E
CME

NOME

PRECEPTORES
DISCIPLINA
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
ESTÁGIO
SUPERVISIONADO

NOME
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CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

2014
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SUMÁRIO

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DOS OBJETIVOS
DOS PRÉ-REQUISITOS
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
A CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO
DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISONADO
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISONADO
DAS

ATRIBUIÇÕES

DO

PROFESSOR

DE

ESTÁGIO

CURRICULAR

SUPERVISONADO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISONADO
DA DOCUMENTATAÇÃO
FORMULÁRIOS
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DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem (ECS) é uma atividade
obrigatória que propicia a complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo um
instrumento de articulação do conhecimento teórico-prático.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
As disposições legais para a implantação e implementação dos estágios curriculares
de estudantes de ensino superior em estabelecimentos de saúde devem respeitar a
legislação vigente:

Lei 11.788, de 25/09/2008, publicada no D.O.U. em 26/09/2008, que dispõe
sobre o estágio de estudantes em âmbito nacional.
Lei 9.394, de 20/12/1996, publicada no D.O.U. em 23/12/1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no D.O.U. em 22/06/1993, que
regulamenta o Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para
licitação e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Manual Operacional da Central de Estágios e Empregos da Estácio.
DOS OBJETIVOS
O objetivo do Estágio Curricular Supervisionado é promover a aplicabilidade dos
conhecimentos teóricos à prática profissional, através de atividades desenvolvidas no
âmbito da assistência de enfermagem aos clientes de acordo com o seu ciclo vital (criança,
adolescente, mulher, adulto e idoso), nos diferentes níveis de atenção à saúde, mediante a
adoção de estratégias pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer.
O Estágio Curricular Supervisionado deverá proporcionar ao aluno estagiário
experiência prática que desenvolva competências e habilidades necessárias à sua formação
profissional. No decorrer do Estágio Curricular Supervisionado, o aluno estagiário deverá:
l)

Aprender a conviver e cooperar dentro da equipe de saúde;

ll)

Aprender a respeitar as dimensões éticas e humanísticas inerentes ao

exercício da profissão, desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania e para
a solidariedade;
lll)

Agir de forma humanitária respeitando os princípios bioéticos da autonomia,

da beneficência e da não-maledicência ao prestar a assistência de enfermagem;
IV)

Adquirir competências e habilidades para prestar assistência de enfermagem

ao cliente nas diferentes etapas do seu ciclo vital, bem como nos diferentes níveis de
complexidade.
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PRÉ- REQUISITOS
Para inicio do estágio do Curso Técnico em enfermagem, o aluno precisa ter cursado
as disciplinas de Biosegurança e Fundamentos em enfermagem.
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Serão considerados como campos de estágio as Instituições de Saúde públicas e
privadas, conveniadas com a UNIVERSIDADE, que atendam aos diferentes níveis de
complexidade de assistência à saúde. De acordo com a complexidade da assistência e com
a linha do estágio pode-se configurar como campo de estágio outras instituições que não
sejam especificamente instituições de saúde, incluindo a própria comunidade.
DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO
O aluno matriculado nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado deverá
atuar nas áreas de saber da enfermagem em uma visão preventiva e curativa .
A carga horária total de Estágio Curricular Supervisionado, prevista na Matriz
Curricular do curso técnico em enfermagem é de 600 horas, corresponde a 20,5% da carga
horária total do curso, e deverá ser cumprida obrigatoriamente nos dois últimos módulos do
mesmo. O Aluno irá realizar os estágio concomitantes com o curso havendo disponibilidade
de horários. Não havendo disponibilidade o Aluno poderá concluir o estágio quando términar
os módulos em até 18 meses seguintes . Serão consideradas horas de Estágio Curricular
Supervisionado somente aquelas cumpridas nas instituições conveniadas com a
Universidade e sob a supervisão do professor da Estácio responsável pelo estágio.
Parágrafo único: O aluno estagiário que não cumprir a carga horária total de Estágio
Curricular Supervisionado determinada na Matriz Curricular do Curso, em vigência, não
poderá obter o certificado de conclusão do Curso Técnico em Enfermagem.

DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO
Para a realização e consecução do Estágio Curricular Supervisionado o aluno
estagiário deverá ter as seguintes atribuições:
Cumprir o Cronograma de Atividades das Disciplinas de Estágio Curricular
Supervisionado, estabelecido pela equipe de professores de estágio e Coordenação Local
de Estágio Curricular Supervisionado do campus, onde se encontra matriculado.
Participar de atividades que contribuam para o aprendizado, bem como aquelas que
efetivamente visem à contribuição social extramuros.
Encaminhar as dificuldades teórico-práticas encontradas no Estágio Curricular
Supervisionado ao Professor das disciplinas de Estágio Supervisionado para análise e
discussão das alternativas de assistência.
Elaborar relatório das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado
(ANEXO 1) e apresentá-lo ao Professor de da disciplina de Estágio Curricular
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Supervisionado para que o mesmo tome ciência e realize a avaliação das atividades diárias
realizadas pelo aluno estagiário.
Cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio Curricular
Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem.
Art. 10º Ao frequentar os locais de estágio o aluno estagiário deverá utilizar o
uniforme acordo com o cenário de prática
Saúde Coletiva: calça jeans azul tradicional, blusa branca, jaleco branco, tênis ou
sapato fechado.
Saúde Mental: calça jeans azul tradicional, blusa branca, tênis ou sapato fechado.
Para as atividades no complexo cirúrgico (Touca descartável, pijama cirúrgico na cor
verde e com logotipo da Universidade (ou de acordo com a exigência hospitalar), sapatilha
descartável e máscara cirúrgica descartável).
Para as demais disciplinas, calça branca, blusa branca, jaleco branco, tênis branco
ou sapato fechado branco.
O discente também, deve providenciar carimbo onde conste nome, número de
matrícula e indicação de categoria (técnico de enfermagem estagiário – nome da instituição)
que deverá ser utilizado para identificar a autoria de todos os registros feitos durante as
atividades de estágio.
O aluno estagiário deverá cumprir rigorosamente as especificações de vestimentas
para realização de Estágio Curricular Supervisionado estabelecidas neste manual, não
sendo permitido cumprir as atividades sem a devida uniformização, ficando sob a
responsabilidade do professor esse controle. Exceto em situações específicas de solicitação
das Unidades de Saúde, desde que respeitando os princípios éticos e morais propostos pela
Universidade.
Para realização de Estágio Curricular Supervisionado nos campos de prática
hospitalar e de saúde coletiva o aluno estagiário deverá portar material de bolso conforme
relação a seguir:
Esfigmomanômetro
Estetoscópio;
Termômetro clínico;
Tesoura de ponta redonda;
Lanterna;
Relógio com ponteiro de segundos;
Bloco de notas e caneta;
Máscara N 95;
Óculos de segurança;
Fita métrica.
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Os Professores das Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado poderão
solicitar ao aluno estagiário outros materiais que sejam necessários para a assistência à
clientela, adotando critérios próprios ou seguindo critérios da Instituição onde se realiza o
estágio supervisionado.
O aluno estagiário deverá ter seu próprio material de bolso para a realização das
atividades de Estágio Curricular Supervisionado nos campos de prática.
DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR GERAL DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
São atribuições do Coordenador Geral de Estágio Curricular Supervisionado:
Manter relacionamento direto com o Setor de Estágios e Empregos, visando a
expansão dos locais de estágio através de convênios institucionais e a manutenção dos
convênios vigentes. Realizar visitas “in loco”, periodicamente, para abertura de novos
campos de estágio supervisionado, bem como para assegurar a qualidade dos estágios
realizados;
Manter a Coordenação Geral de Curso do Curso informada quanto às necessidades
de ampliação de locais para Estágio Curricular Supervisionado através do encaminhamento
de relatórios semestrais e sempre que necessário;
Reunir-se com os Coordenadores Locais de Estágio (no caso da UNESA) ao término
de cada semestre letivo, ou quando se fizer necessário, para avaliação das estratégias
utilizadas no estágio supervisionado;
Participar regularmente de reuniões com a Coordenação Geral do Curso e sempre
que convocado;
Avaliar tecnicamente os locais de estágio supervisionado;
Fazer revisão semestral do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado para
mantê-lo atualizado;
Encaminhar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado para os
Coordenadores Locais de Estágio Curricular Supervisionado (no caso da UNESA) para que
tenham ciência das normas que regem o estágio e encaminhem para os Professores de
Estágios;
Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio
Curricular Supervisionado do Curso Técnico em Enfermagem;
Controlar junto ao setor de pagamento da Diretoria de Administração de Pessoal, a
alocação dos docentes de estágio curricular supervisionado e coordenações de prática;
Encaminhar para a divulgação (interna e externa) as atividades práticas
desenvolvidas pelo Curso de Enfermagem;
Participar da elaboração dos relatórios de CPA e Responsabilidade social,
destacando as atividades realizadas no estágio curricular supervisionado;
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Participar da atualização do Projeto Político Pedagógico do Curso nas questões
concernentes as atividades de ECS;
Participar na discussão de ajustes curriculares necessários as disciplinas de ECS;
Participar de processo seletivo para docentes de ECS quando necessária a
contratação docente;
Realizar avaliações semestrais de coordenações locais de estágio, e docentes de
ECS. ,.
Responder parecer sobre relatos de discentes e docentes sobre assuntos relativos à
ECS, em nível central;
Coordenar atividades científicas fixas do Curso de Enfermagem: 1º semestre:
Semana de Enfermagem, 2º semestre: Jornada Científica de Enfermagem;
Coordenar em nível central, no caso da Unesa, o atendimento das solicitações das
unidades de saúde para a manutenção dos ECS;
Manter relações diretas com os gerentes acadêmicos, diretores de unidade e setores
diversos da unidade no que se refere às questões de ECS.
Representar a Coordenação Geral do Curso de Enfermagem em eventos e
atividades acadêmicas, quando solicitado.

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO NO CASO DA UNESA
São atribuições do Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado:
Manter constante intercâmbio de informações com a Coordenação Geral de Estágio,
Coordenação de Práticas de Estágio Curricular Supervisionado, Professor de Estágio e
Setor de Estágios e Empregos;
Realizar visitas "in loco", periodicamente, para abertura de novos campos de estágio
supervisionado, informando à Coordenação Geral de Estágio Curricular Supervisionado;
Manter a coordenação geral de estágio informada quanto à necessidade de
ampliação de locais para estágio curricular supervisionado.
Reunir-se com a coordenação geral de estágio curricular supervisionado e
professores de estágios das disciplinas de estágio curricular supervisionado, ao término de
cada semestre letivo pelo menos duas vezes no semestre, ou quando se fizer necessário,
para avaliação das atividades realizadas no estágio curricular supervisionado;
Reunir-se pelo menos duas vezes no semestre, com os enfermeiros da unidade de
saúde onde estiver ocorrendo o estágio curricular supervisionado, ou quando se fizer
necessário, para avaliação das atividades realizadas no estágio curricular supervisionado,
no sentido de manter a qualidade dos estágios realizados;
Reunir-se com Professores de estágios, antes do início do semestre letivo para
orientações gerais;
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Supervisionar as Unidades onde ocorrem os estágios através de visitas periódicas às
mesmas;
Receber e analisar relatórios das atividades realizadas pelo professor ao final de
cada linha de estágio;
Encaminhar ofícios de solicitação de continuidade de estágio para as Unidades, com
antecedência, considerando o início do semestre letivo;
Encaminhar os termos de compromissos dos alunos matriculados no ECS, nas
unidades onde estão sendo realizados;
Manter documentação referente ao Estágio arquivada;
Fazer planilha dos locais de campos estágio com respectivos setores, quantitativo de
alunos e professores de estágio, mantendo-as atualizadas, enviando uma cópia para a
Coordenação Geral de Estágio;
Controlar as atividades relativas ao estágio curricular supervisionado, para que sejam
respeitados as normas legais e o regulamento de estágio curricular supervisionado;
Avaliar tecnicamente os locais de estágio curricular supervisionado sempre que
solicitado pela coordenação geral de estágio e Coordenação Geral de Curso do curso;
Participar das reuniões com a Coordenação Geral do Curso e Coordenação Geral de
Estágio, mensalmente e sempre que convocado;
Encaminhar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado para os
Professores de Estágio Curricular Supervisionado para que tenham ciência das normas que
regem o estágio.
Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no regulamento de estágio
curricular supervisionado do Curso Técnico em Enfermagem;
Elaborar planilhas de inclusão dos discentes de ECS, para envio a coordenação
geral de ECS para a apólice coletiva de seguros da Universidade,
Elaborar planilhas de alocações docentes de estágio curricular supervisionado, para
envio a coordenação geral de ECS,
Informar a coordenação geral de ECS sobre as atividades de Responsabilidade
social, desenvolvidas por discentes e docentes,
Apresentar-se como referência da coordenação geral do curso nos campi,
minimizando situações e prevenindo problemas no atendimento aos alunos e professores do
Curso de Enfermagem,
Responder parecer sobre relatos de discentes e docentes sobre assuntos relativos à
ECS, em nível local.

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE ESTÁGIO DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
São atribuições do Professor de Estágio Curricular Supervisionado:
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Orientar e acompanhar as atividades teórico-práticas realizadas pelo aluno

estagiário.
II)

Elaborar e executar o Cronograma de Atividades diárias das Disciplinas de

Estágio Curricular Supervisionado.
III)

Distribuir, no início do período de estágio curricular supervisionado, o

cronograma de atividades da disciplina aos alunos estagiários.
IV)

Orientar e exigir que o aluno estagiário tenha uma postura profissional

coerente com os princípios da ética e da bioética.
V)

Oferecer oportunidades de aprendizado para o aluno estagiário no campo de

prática, utilizando conteúdos e modelos atualizados e que sejam socialmente significativos.
VI)

Promover atividades que visem à complementação de estudos anteriormente

desenvolvidos em sala de aula, favorecendo a articulação teorico-prática.
VII)

Valorizar as atitudes de participação ativa do aluno estagiário, quando

desenvolvidas de modo organizado e adequado, bem como aquelas que promovam o
relacionamento interpessoal.
VIII)

Realizar avaliações formais e informais periódicas visando otimizar os meios

disponíveis para alcance de resultados satisfatórios.
XI)

Controlar a frequência dos alunos estagiários nas atividades de estágio

supervisionado previstas no cronograma.
XI)

Realizar acompanhamento e avaliação do aluno estagiário através do

preenchimento do Formulário de Avaliação do Aluno Estagiário.
XII)

Participar de reuniões semestrais com a Coordenação Geral de Curso, o

Coordenador de Estágio Supervisionado Local e com a Coordenação Geral de Estágio
Curricular Supervisionado do Curso Técnico em Enfermagem, com o objetivo de
acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado.
XIII)

Participar de reuniões periódicas com o Coordenador Local de Estágio

Curricular Supervisionado do referido Campus em que está alocado e Enfermeiros da
Unidade de Saúde onde estiver ocorrendo o estágio com o objetivo de avaliar e planejar as
estratégias utilizadas no Estágio Curricular Supervisionado.
XIV)
Estágio

Encaminhar a documentação comprobatória pertinente à conclusão do

Curricular

Supervisionado

ao

Coordenador

Local

de

Estágio

Curricular

Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem para arquivamento.
XV)

Estar

devidamente

uniformizado

nos

campos

de

estágio

conforme

especificações de vestimentas referidas neste manual.
XVI)

Manter o Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado informado

sobre qualquer ocorrência no campo de prática que esteja prejudicando o bom
desenvolvimento do estágio.
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XVII) Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de
Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem.

DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
O processo de avaliação guarda íntima relação com a natureza da disciplina sendo
parte integrante do processo de aprendizagem que consiste na análise contínua do
desempenho do aluno estagiário, permitindo detectar as dificuldades, observar os avanços e
promover os ajustes quando necessário.
O aluno estagiário será avaliado em conformidade com critérios qualitativos e
quantitativos.
Para a realização da avaliação quantitativa, o Professor de estágio das Disciplinas de
Estágio Curricular Supervisionado deverá utilizar a Avaliação Final do Estágio (ANEXO 1)
considerando a atuação do aluno no campo de estágio, orientando-o no primeiro dia de aula
previsto para início do Semestre Letivo.
Para a realização da avaliação qualitativa, o Professor das Disciplinas de Estágio
Curricular Supervisionado deverá utilizar a Avaliação Final do Estágio a partir da análise do
Relatório e Avaliação das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado do aluno
estagiário. (ANEXO 2)
A avaliação final será nos moldes de nota tendo o aluno estagiário que obter no
mínimo 6,0 (seis) na Avaliação Final do Estágio, para ser considerado aprovado.
A freqüência do aluno estagiário deverá obedecer às normas da Universidade,
devendo o aluno estagiário ter cumprido 75% da carga horária de estágio em cada linha de
estágio.

A aprovação final do aluno estagiário se dará caso o aluno tenha sido aprovado na
avaliação realizada nos campos de estágio e de ter alcançado os critérios de aprovação por
freqüência
Art. 22º Os casos individuais que não constem nesse manual serão resolvidos em
Conselho de Classe, que será composta dos seguintes segmentos:
Professor da Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em que o aluno
estagiário estiver inscrito;
Coordenação de Estágio Local do Campus no qual o aluno estiver cursando;
Coordenação Geral de Estágio;
Coordenação Geral do Curso, que presidirá o Conselho.

DA DOCUMENTAÇÃO
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O aluno estagiário deverá cumprir todas as exigências legais relativas à
documentação para que o Estágio Curricular Supervisionado seja realizado.
O Setor de Estágios e Empregos providenciará o seguro de acidentes pessoais para
o aluno estagiário, antes de seu ingresso nas Instituições de Saúde, sem o qual o aluno
estagiário não terá seu Estágio Curricular Supervisionado iniciado.
A Coordenação Local de Estágio Curricular Supervisionado deverá arquivar o Termo
de Compromisso assinado pela Instituição onde será realizado o estágio supervisionado.
Aluno estagiário deverá elaborar, em conjunto com o Professor de Estágio, o
Relatório de Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado.
Deverão constar como documentação do Estágio Curricular Supervisionado do
aluno, para fins de arquivamento, os seguintes documentos:
Ofício de solicitação dos campos de prática para ECS e EC, com o aceite da
instituição de saúde,
Termo de Compromisso, assinado pela Instituição de Saúde onde será realizado o
estágio curricular supervisionado.
Carta de Apresentação
Este documento destina-se ao ofício de apresentação formal do aluno estagiário no
local pretendido para a realização do estágio.

Cronograma de Atividades das Disciplinas de Estágio Curricular
Supervisionado.
Este documento destina-se ao planejamento das atividades que deverão
acontecer no decorrer do estágio.
Relatório das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado
Este documento destina-se ao registro detalhado das atividades de estágio
desenvolvidas diariamente pelo aluno estagiário. Deverá ser elaborado sob a orientação do
Professor de Prática.
Formulário de Avaliação do Aluno Estagiário.
Este documento destina-se à avaliação do desempenho do aluno estagiário nos
diferentes campos de estágio, a ser realizada pelo Professor de estágio das Disciplinas de
Estágio Supervisionado.
Formulário de avaliação diária do aluno estagiário
Este documento destina-se à avaliação do desempenho diário do aluno
estagiário nos diferentes campos de estágio, a ser realizada pelo Professor de Estágiodas
Disciplinas de Estágio Supervisionado.
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ANEXO 1
Coordenação Geral deTécnico em Enfermagem
Coordenação Geral de Estágio Curricular
AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Disciplina: _________________________________________________________________
Nome do(a) aluno(a) estagiário(a): ______________________________________________
Matrícula: ______________________ Campus: ___________________________________
Carga horária total: ______________ horas
Locais de Estágio: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Professores de Estágio: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Linha de Estágio:
Período
Conceito
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________
_________________________
__/__/___ a ___/___/____
__________

Avaliação Qualitativa (Deverá conter a síntese das avaliações diárias realizadas pelos
Professores de Estágio Curricular Supervisionado)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Avaliação Final do Estágio Supervisionado:
APTO
NÃO APTO
Ciência do Aluno: _____________________________________________________
, ________, de ______________ de_______.
Linha: _____________________________________________________________
Assinatura e carimbo dos Professores de Estágio da linha de Estágio
e do Coordenador Local de Estágio

ANEXO 2
Coordenação Geral de Técnico em Enfermagem
Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico
RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO
Aluno Estagiário: _____________________________ Matrícula: ____________________
Semestre: _______________
Período: _________________
Disciplina: ______________________ Linha de Estágio: __________________________
Data

Horário

Atividades realizadas

Assinatura e Carimbo do Aluno Estagiário
CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR DE ESTÁGIO SOBRE A ATIVIDADE RELATADA
PELO ALUNO

,...........de ................................ de ............
___________________________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Professor da Disciplina do Estágio Curricular Supervisionado

FOTO

ANEXO 3
Coordenação Geral de Técnico em Enfermagem
Coordenação Geral de Estágio Curricular
AVALIAÇÃO FINAL DE LINHA DE ESTÁGIO CURRICULAR DO ALUNO ESTAGIÁRIO
Disciplina: _________________________________________________________________
Linha de estágio: ___________________________________________________________
Período do estágio: _________________________________________________________
Local do Estágio: ___________________________________________________________
Professores: ______________________________________________________________
Nome do aluno estagiário: ____________________________________________________
OBS.: A avaliação seguirá critério numérico, incluindo décimos, tendo como somatório final
valores entre 0(zero) para a nota mínima e 10(dez) para a nota máxima.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CONCEITO
INICIATIVA – capacidade de tomar decisões
INTERESSE – disponibilidade para aprender
CONHECIMENTOS GERAIS
CONHECIMENTOS TÉCNICOS – demonstrados nas atividades
programadas
CUMPRIMENTO DAS TAREFAS – considerar o volume das
atividades cumpridas, dentro de razoável padrão de qualidade
DISCIPLINA – observância das normas e regulamentos internos
da empresa
LIDERANÇA – capacidade de influenciar no relacionamento do
grupo quanto ao desempenho, sistematização e cumprimento dos
objetivos da Empresa
COMUNICAÇÃO – facilidade de se integrar no ambiente de
trabalho
SENSO DE RESPONSABILIDADE

, ________, de ______________ de __________.
__________________________________________________________________________
Assinatura e carimbo dos Professores e coordenadores Local de Estágio
Ciência Aluno: ______________________________________________________

