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           CURSO DE ENFERMAGEM 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Enfermagem. 

Grau Conferido: Bacharel em Enfermagem. 

Modalidade: Presencial. 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde. 

Regime Escolar: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-

requisitos e co-requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 250 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Tarde. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

Formar enfermeiros generalistas propiciando conhecimento técnico-prático e 

científico pautado em princípios éticos, crítico e reflexivo com competência e habilidade para 

atuação sobre o processo saúde doença e na investigação científica considerando o perfil 

epidemiológico regional e nacional, identificando os aspectos biopsicossociais, com 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania promovendo a humanização 

considerando o ser humano em sua integralidade. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Destacam-se como objetivos específicos que norteiam a ação do curso: 

a) Compreender a evolução histórica do cuidado e a inserção da Enfermagem 

quanto às suas origens e o seu desenvolvimento como profissão, caracterizando as 

influências profissionais em determinados momentos históricos, o seu desenvolvimento e 

suas tradições; 

b) Executar a assistência de enfermagem frente aos aspectos da promoção, 

prevenção e recuperação da saúde no modelo de saúde da família; discutindo o modelo de 

saúde da família, refletindo sobre seus aspectos pedagógicos de organização do serviço de 

saúde e do trabalho; 

c) Aplicar a metodologia científica na assistência de enfermagem, considerando o 

cliente de forma holística, relacionando o cuidado a ser prestado ao contexto social, suas 
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transformações e expressões; 

 

d) Desenvolver atitudes e habilidades para realizar os procedimentos de 

enfermagem a partir das necessidades do cliente, por meio dos instrumentos básicos que 

alicerçam a prática e fundamentam o exercício da profissão; 

e) Aplicar a Legislação que regulamenta o Exercício da Profissão, bem como o 

seu Código de Ética; 

f) Atuar em equipe interdisciplinar nos Programas de Saúde propostas pelo 

Ministério de Saúde, tais como: saúde da criança, do adolescente, do homem, da mulher, do 

adulto, idoso e saúde mental; 

g) Atuar nos diversos cenários - ambulatorial, hospitalar e na promoção da saúde 

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

inserido; 

h) Atuar como agente de transformações sociais, promovendo estilos de vida 

saudáveis, baseado na realidade e nas necessidades de seus clientes, bem como nas de sua 

comunidade;  

i) Atuar na assistência sistematizada ao cliente nos âmbitos da promoção, 

prevenção, proteção e reabilitação da saúde, visando a qualidade do cuidado de 

enfermagem; 

j) Atuar no processo de formação de recursos humanos planejando, 

implementando e participando dos programas de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

k) Atuar como coordenador no serviço de enfermagem, buscando a integração 

com as demais áreas que integram o ambiente institucional; 

l) Formar profissionais comprometidos e integrados com as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

Além de atender o perfil comum (descrito na Resolução CNE/CES Nº 3, DE 7 DE 

NOVEMBRO DE 2001 e DCNs para os cursos de Enfermagem), o CBE da Faculdade Estácio 

de São Luís empenha-se em entregar para o mercado um profissional com conhecimento 

sólido, que lhe permite associar a teoria com a prática.  

Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva. Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, 

com base no rigor científico e intelectual e pautado em princípios 
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éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os problemas/situações 

de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 

nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a 

atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

 

Com base nas DCN o egresso da Faculdade Estácio de São Luís deve apreciar um 

perfil profissional com domínio da gestão, com capacidade de reflexão, análise e crítica da 

produção de seus serviços; apto a compreender a dimensão conceitual da profissão de 

Enfermagem e suas funções na constituição das relações de sociais contemporâneas. 

Profissional que domina com eficiência tecnologias da área da saúde, desde a identificação 

de um problema até sua efetiva solução, passando pelos processos de planejamento, 

execução e avaliação necessários para o desempenho do seu trabalho como enfermeiro e 

atento às transformações socioeconômicas, política, tecnológicas e culturais da sociedade. 

Apto a atuar de forma ética, sustentável e com responsabilidade social. 

Em consonância com os objetivos a que se propõe e com as demandas sociais, o 

curso de Enfermagem está constituído para proporcionar ao egresso, conhecimento científico 

e habilidades subsidiárias nas ações profissionais nos diferentes cenários de atuação 

relacionados ao contexto e demandas de saúde. 

 

3.1. Caracterização do perfil do egresso 

 

a) Profissionais críticos, políticos e reflexivos com atitudes éticas. Modificadores 

de estruturas, relações configuradas nas diretrizes políticas enquanto fatores determinantes 

de evolução da prática social da Enfermagem; e 

b) Ter competência e habilidades técnico científicas no cuidado prestado ao 

indivíduo, família e comunidade nos diferentes níveis de atuação. 

 

São habilidades e competências a serem adquiridas no Curso:  

 

a) Atuar, nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

modelos teóricos de enfermagem e da saúde; 

b) Identificar necessidades individuais e coletivas de saúde da população e 

fatores condicionantes e determinantes do processo saúde doença;  

c) Intervir no processo de saúde doença, garantindo a qualidade da assistência 
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nos diferentes níveis da atenção à saúde; 

d) Considerar as características da equipe de enfermagem às diferentes 

demandas 

 

dos usuários, integrando as ações de enfermagem nas ações multiprofissionais; 

e) Gerenciar o processo de trabalho na atuação profissional em todos os âmbitos 

de atuação profissional; 

f) Avaliar a qualidade de ações, procedimentos e estratégias de enfermagem 

bem como os impactos dos resultados;  

g) Desenvolver e participar de pesquisas e extensão garantindo uma política 

educacional que objetivem a qualificação profissional; 

h) Compreender e utilizar os códigos éticos, políticos e normativos da profissão 

como eixo condutor da prática profissional; 

i) Participar da composição das estruturas consultivas, deliberativas e 

movimentos sociais e políticos do sistema de saúde; 

j) Reconhecer- se como líder do trabalho da equipe de enfermagem com 

compromisso respeitando os princípios científicos nas intervenções; 

k) Respeitar os princípios éticos e legais da profissão, valorizando o ser humano 

em sua totalidade e o exercício da cidadania; 

l) Planejar e avaliar ações de educação em saúde, considerando a especificidade 

dos diferentes grupos sociais e seus valores socioculturais; 

m) Reconhecer os problemas de saúde mais prevalentes na sua região, intervindo 

através da ação de cuidados, individuais e coletivos planejados estrategicamente, 

abrangendo ações de promoção, proteção e recuperação à saúde, alívio do sofrimento na 

terminalidade; 

n) Desenvolver ação de cuidado em todas as fases evolutivas do ser humano, 

considerando suas diferentes expressões sociais, culturais, econômicas e políticas, com 

habilidades técnico-científicas, comunicacionais, éticas e humanísticas; 

o) Planejar, e avaliar ações de formação e qualificação contínua dos 

trabalhadores de enfermagem e de saúde. 

O enfermeiro oriundo do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio de São 

Luís é, portanto, de formação generalista, humanista, criativa, crítica e reflexiva, voltada 

para o desenvolvimento de competências e habilidades que possibilitem sua qualificação 

para o exercício da Enfermagem nas dimensões do cuidar, gerenciar, educar e investigar 

cientificamente, pautado em princípios éticos, conhecimentos específicos e interdisciplinares, 

com conhecimento para intervir, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
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cidadania, nas ações de promoção, proteção e recuperação e 

manutenção da saúde, ou seja, atendimento integral à clientela. 

Assim sendo, a demanda dos serviços de saúde, as condições de vida da 

comunidade, o perfil epidemiológico da população, o papel e a inserção do profissional  

 

Enfermeiro, se constituem em subsídios para a formação do profissional de 

enfermagem. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

Ao definir o Projeto Pedagógico de um Curso, torna-se necessário contextualizar 

o ambiente profissional em que o egresso deverá se inserir, a partir do qual se torna possível 

estabelecer não só o perfil profissional pretendido como selecionar os conteúdos que 

comporão o currículo pleno do curso traçando estratégias para o oferecimento de atividades 

acadêmicas que possibilitem o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias a 

uma inserção qualitativa neste mercado. 

O ambiente profissional de inserção do egresso constituiu um dos fatores 

norteadores do projeto de criação do Curso de Enfermagem, sendo planejadas diversas 

atividades como as relacionadas às disciplinas de Saúde da criança e saúde da mulher; 

saúde do adulto e idoso, saúde coletiva e nas disciplinas institucionalizadas na rede 

hospitalar como ensino clinico em alta complexidade e centro cirúrgico. 

A IES oferece aos discentes o Programa Espaço Estágio e Emprego (E3) realiza a 

captação de ofertas de estágios e empregos junto às empresas e as divulga aos interessados 

em um mural nas dependências da Faculdade e via internet por meio do site 

<www.vagasestacio.com.br>. Da mesma forma, encaminha os candidatos, legaliza e 

acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo é realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 
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da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo 

da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) 

terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início 

das aulas até a sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades 

estruturadas /ou trabalhos terá  

 

o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

 

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 


