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1.  APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico deve ser concebido como um conjunto de elementos organizados para o 

processo formativo, balizador do fazer universitário, consoante com a missão institucional e seus princípios, 

respeitando os referenciais epistemológicos, educacionais e técnicos de cada área de conhecimento. Visa 

definir as diretrizes do curso que servem de subsídio na orientação para a elaboração do currículo, de 

maneira a resultar em um conjunto de ações harmônicas entre si e direcionadas ao alcance dos objetivos do 

curso.  

Deve ser democrático, ou seja, resultante de acordo coletivo entre os atores sociais envolvidos em 

seu desenvolvimento: coordenadores, professores, alunos e sociedade, conferindo-lhe assim, uma dimensão 

política, concebido a partir de conceitos de interdisciplinaridade e de participação, conforme Veiga (2000, p. 

215)1 estes ampliam significativamente a responsabilidade das instituições de ensino superior para a 

constituição de identidades profissionais cidadãs.  

O Projeto Pedagógico deve trazer uma organização curricular, na qual as ações educacionais estejam 

voltadas para a formação de um profissional que tenha incorporada sua cidadania e que participe 

ativamente na construção de seu aprendizado, tornando-se sujeito deste, estando preparado para 

responder e atender às demandas oriundas da sociedade contemporânea. Nesta perspectiva, deve ser 

elaborado a partir do que preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001), dos conceitos gerais que 

delineiam e permeiam o campo de cada atividade profissional, estar ancorado no Projeto Pedagógico 

Institucional, em prol da formação do profissional qualificado, e constituir-se no referencial do perfil de cada 

curso e do profissional que se pretende formar. Neste, deve estar clara a concepção da organização 

curricular, bem como a aproximação dos objetivos e conteúdos com o contexto de inserção local, regional e 

nacional, assegurando desta forma, a relação do curso com a comunidade.  

Não se pode perder de vista, que o Projeto Pedagógico é dinâmico, e como tal, encontra-se em um 

contínuo movimento de construção, avaliação e revisão, sempre vislumbrando sua identidade acadêmica e o 

aperfeiçoamento e atualização, de modo a manter-se conectado com a contemporaneidade da profissão.  

O Projeto Pedagógico é também processo, pois se encontra em contínua construção, avaliação e 

revisão, na direção da consolidação de sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para além de 

seguir Resoluções e Pareceres, são processuais, resultando da dinâmica dialógica entre a subjetividade e a 

objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo continuamente, visando adequar o ensino ao contexto vigente. 

Configurando o cenário da inserção do Curso de Bacharelado em Enfermagem, deve-se assinalar que 

o presente Projeto Pedagógico busca demonstrar as orientações filosóficas e pragmáticas e as  condições 

que constituem sua estrutura e organização curricular, na direção de superar o antigo paradigma da simples  

transmissão de conhecimentos, contribuindo efetivamente para a formação acadêmica discente. 

 

 

 

                                                           
1 VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Educação Básica e Educação Superior – Projeto Político-Pedagógico. Papirus: 
Campinas, 2015. 
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2. INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade empresarial limitada, 

inscrita np CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07 , com sede e fora na Cidade São Paulo, Estado de São 

Paulo,na Rua Promotor Gabriel Nettussi Perez, nº 108, bairro Santo Amaro é parte do Grupo Estácio. 

A descrita mantenedora é responsável pela Faculdade Estácio Cotia perante as autoridades públicas 

e o público em gral, incumbindo-lhe tomar as medidas necessáaris ao seu bom funcionamento, respeitados 

os limites da Lei e do Regimento Intern da Instituição Superior de Ensino – IES mantida. Deve respeitar ainda 

a liberdade acadêmica do corpo doceente e discente e a autoridade própria de seus órgãos deliberativos e 

executivos e a sua autonomia didático-cientifíca.   

Compete precipuamente à mantenedora promover adequadas condições de funcionamento da IES 

mantida, colocando-lhe à disposição os bens imóveis necessários, assegurando-lhe os suficientes fatores 

humanos e recursos humanos. 

À IREP – Sociedade de Ensino Superior. Médio e Fundamental Ltda. é reservada a administração 

financeira, contábil e patrimonial da Faculdade Estácio Cotia. Dependem de aprovação da mantenedora: 

orçamento anual da IES; a assinatura de convênicos, contratos ou acordos; as decisões dos órgãos 

coloegiados que importem em aumento de despesa ou redução de recita; a admissão, punição ou dispensa 

de pessoal; a criação ou extinção de cursos e o aumento, redistribuição ou redução de suas vagas iniciais, 

bem como alterações regimentais. 

Compete ainda à mantenedora designar, na forma prevista no Regimento, o Diretor, cabendo-lhe, 

ainda, a contratação do pessoal docente e técnico-administrativo da IES. Cabe ao Diretor à designação dos 

ocupantes dos demais cargos ou funções de direção, chefia, coordenação ou assessoramento da IES.  

 

3. INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 A Faculdade Estácio Cotia originou da instituição adquirida FAAC – Faculdades Associadas de Cotia, 

mantidas pelo Instituto de Ensino Superior de Cotia – IESC, cujo início se deu com a autorização para ofertar 

o Curso de Pedagogia – Habilitações Administração Escolar, Educação Infantil, Ensino Fudamental de 1ª a 4ª 

série e Treinamento de Desenvolvimento na Empresa, através da Portaria MEC nº 258 de 11/02/1.999 (DOU 

de 17/02/1.999), além do Parecer CES/CNE nº 128/99. Nesse mesmo período a IES também obteve 

autorização para ofertar os cursos de Administração – habilitação em Marketing; Letras – habilitação Língua 

Portuguesa / Língua Inglesa e respectivas Literaturas e Língua Portuguesa / Língua Espanhola. 

Posteriomente, em 2001, foi autorizado o curso de Sistemas de Informação, através do Parecer 070/01, 
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publicado no DOU de 16/01/2001. Em 2006, a IES foi autorizada a ofertar os curos de Artes Visuais – 

Licenciatura e Enfermagem. 

No período compreendido entre os anos de 1.999 e 2008, a então FAAC funcionou no espaço do 

Colégio Madre Iva, localizado na Rua Nelson Raineri, 630 – Bairro Recanto Vista Alegre, Cotia, 

compartilhando experiências e práticas pedagógicas. Em 2008, o Grupo Estácio adquiriu as mantenedoras da 

FAAC – Faculdades Associadas de Cotia e da então Faculdade Europan, também localizada no munícipio de 

Cotia, transferindo as respectivas mantenças para a IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e 

Fundamental Ltda. Em 2010, visando atender as necessidades de seus cursos, a nova mantedora solicitou 

junto a SESU/MEC a mudança do endereço da FAAC para o mesmo espaço da Faculdade Europan. Dessa 

forma, desde aquele ano até os dias atuais, a FAAC está sediada na Rua Howard Archibald Achesson Júnior, 

393 – Jardim da Glória, como comodatária da Faculdade Estácio Europan. Os aditamentos aos atos 

autorizativos dos cursos para alteração do endereço da FAAC foram analisados e assinados, sendo todos 

publicados no DOU. Entre 2010 e 2011, todos os cursos autorizados e ou em funcionamento na FAAC 

receberam visita in loco para reconhecimento ou renovação, sendo todas bem sucedidas e já com suas 

portarias publicadas no DOU. 

A transferência de mantença solicitada pela IES foi autorizada pelo Ministério da Educação, através 

da Portaria n} 236 de 18/03/2010. Como já relatado, a mantenedora da FAAC passou a ser a IREP – 

Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. E, em conformidade com sua nova realidade, foi 

decidido alterar a sua denominação para Faculdade Estácio Cotia, o que foi então autorizado pela Portaria 

MEC nº 1.925, de 19/11/2010. 

Diante do quadro de alteração de mantença e mudança de endereço, uma vez que a IES se tornou 

comodatária de Faculdade Estácio Europan, ofertando os mesmos cursos que esta última, exceto os cursos 

de Artes Visuais e Enfermagem, o Conselho de Administração da Faculdade Estácio Cotia aprovou proposta 

de unificação com a Estácio Europan, protocolando em seguida no sistema e-MEC um aditamento de 

Unificação de Mantidas, que recebeu o nº 201207756. A próxima etapa seria iniciar os processos de extinção 

da IES. 

No entanto, posteriormente, considerando as peculiaridades geográficas do munícipio de Cotia, cujo 

terriotório é extenso e com populosos bairros distantes da área central, o Conselho de Administração da 

Faculdade Estácio Cotia propôs a manutenção da IES, com a oferta apenas do curso de Enfermagem. Foi 

idealizado que esta IES deverá abrigar novos cursos da área da Saúde, tais como Farmácia, Fisioterapia, 

Psicologia e Nutrição. 
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Esta decisão estratégica também foi corroborada pelo então longo processo de recredenciamento 

da FAAC, iniciado em 11/10/2.007, processo 20073795, cujo desfecho favorável se deu em 14/01/2.019, com 

a publicação no DOU da Portaria 81, recredenciando pelo período de três anos a Faculdade Estácio Cotia – 

Estácio FAAC. 

O Projeto Pedagógico Institucional – PPI da Faculdade Estácio Cotia - Estácio FAAC propõe que a IES 

deve atender demanda reprimida de candidatos à educação superior, notadamente das classes B, C, D, não 

exlcuíndo a classe A. Essa demanda reprimida tem sido observada ao longo dos anos de funcionamento da 

IES, possibilitando-lhe um trabalho contínuo de inclusão social pela democratização do acesso ao ensino 

superior, favorecido por um projeto institucional alinhado com as demandas sociais locais e com as 

exigências do mercado de trabalho. Para tanto, reúne um corpo docente qualificado, uma estrutura de 

aprendizagem moderna, acervos bibliográficos e preços competitivos, sem comprometer a qualidade do 

ensino nos cursos ofertados. 

Por fazer parte do Grupo Estácio, a FAAC tem um compromisso com a educação superior de 

qualidade, formando profissionais que conjugam competência para atuar num mercado de trabalho 

exigente e competititivo com o ideal do desenvolvimento da sociedade. 

Missão  

A missão da Faculdade Estácio Cotia está articulada à sua área de atuação, por meio da oferta de 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão, no município de Cotia – SP, conforme declarada a seguir:  

“Educar para transformar: promover a formação e ascensão profissional por meio de uma educação 

de qualidade, contribuindo para o desevolvimento sustentável da região onde está inserida.” 

Visão 

“Promover o desenvolvimento econômico, cultural e científico com alcance regional e nacional.” 

Valores: Cooperação, Transparência, Respeito, Comprometimento, Inovação. 

A IES, mediada pela ação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de curso pode implementar uma 

nova proposta de ensino, revendo o Projeto Pedagógicos de Curso (PPC), incorporando novas metodologias 

e ferramentas tecnológicas, como por exemplo a biblioteca virtual, a webaula e a atividade estruturada. 

Nesse novo quadro desenhado a partir da sua incorporação ao Grupo Estácio, a IES utilizou, como parte de 

sua estratégia para facilitar o acesso dos alunos a uma melhor oferta de cursos de extensão, especialização e 

outros, um convênio que define vários aspectos de colaboração entre a Estácio Cotia - FAAC e a 

Universidade Estácio de Sá.  
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A Estácio Cotia - FAAC adquiriu condições sustentáveis de entrar, de vez, no mundo da tecnologia 

educacional, tanto na oferta, em seus cursos, com portarias de reconhecimento, de 20% da carga horária à 

distância (Portaria 4.059/2004), quanto na incorporação de outras ferramentas tecnológicas como, por 

exemplo, uma plataforma de webaula em que alunos e professores se comunicam de modo assíncrono em 

fóruns de discussão, disponibilização de material de aula, trabalhos acadêmicos, planos de ensino e de aulas, 

a Biblioteca Virtual, o material didático institucional de apoio. 

3.1 – OBJETIVOS DA FACULDADE ESTÁCIO COTIA – FAAC 

Desde sua instalação como IES que buscava oferecer um ensino diferenciado e principalmente de 

qualidade a população de Cotia, a Facculdade Estácio Cotia vem mantendo como seus objetivos: 

I. Promover o ensino, o estudo, a pesquisa e a difusão do conhecimento, através da formação do 

espírito crítico e da reflexão intelectual; 

II. Contribuir com a formação de profissionais especialistas nas diferentes áreas do conhecimento, 

habilitando-os para a inserção nos setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento social e político do País; 

III. Icentivar o trabalho de pesquisa e investigação, integrado ao desevolvimento científico e 

tecnológico nacional; 

IV. Estimular os aperfeiçoamentos cultural e profissional, inter-relacionados à dinâmica do mundo 

do trabalho, através de educação permanente; 

V. Sensibilizar os estudantes para o conhecimento das questões contemporâneas, em particular as 

de interesse regional e nacional, para que possam prestar serviços especializados à comunidade; 

VI. Adotar normas e regimentos baseados em mecanismos e formas de representação democrática 

legítima, não permitindo, no âmbito de suas atividades, campanhas ou atos isolados em 

desacordo com tais princípios; 

VII. Proporcionar aos estudantes condições e meios para uma educação integral e atualizada. 

Complementam ainda os objetivos institucionais da Faculdade Estácio Cotia, pressupostos e 

encaminhamentos puramente acadêmicos relativos ao ato de educar para os quais seus docentes recebem 

orientações constantes, desde seu ingresso na IES. São eles: 

i. Proporcionar sólida fundamentação humanística, técnica e científica, orientada a compreensão 

dos conceitos inerentes a cada profissição relacionada com o curso ofertado; 

ii. Relacionar conceitos e faos históricos para compreender o paanoramo sócio-econômico-cultural 

atual, suas necessidades e prioridades; 
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iii. Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o ponto de vista sócio-

econômico-cultural, para compreender sua evolução; 

iv. Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de interpretar e interagir 

numa determinada realidade, de forma a trazer resultados positivos para o ambiente 

institucional que atua; 

v. Proporcionr uma formação crítica e reflexiva que lhe permita exercer uma liderança para  poder 

apresentar capacidade decisão e tomar decisões assertivas; 

vi. Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida profissional e pessoal. 

 

Missão, visão, finalidades e objetivos institucionais, articulados com o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional – PDI e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI, estão evidenciados nas políticas de ensino 

que fundamentam os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e de pós-graduação lato sensu, assim 

como as respectivas ações de pesquisa e extensão, oferecidos pela Faculdade Estácio Cotia. Exemplo dessa 

articulação foi a implantação do Projeto de Auto-Avaliação Institucional, conforme rege o Sistema de 

Avaliação de Educação Superior – SINAES e inserido no seu Projeto Pedagógico Institucional, atualizando a 

base filosófica e os compromissos institucionais da IES quanto à educação superior. 

No Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Estácio Cotia estão inseridos programas institucionais 

que amparam projetos menores voltados para ações sócio-ambientais. São eles: 

a) Programa de Extensão – deve viabilizar projetos e intervenções de cunho acadêmico- social junto à 

comunidade acadêmica e à sociedade. Deve oferecer cursos livres e promover eventos temáticos 

nos quais as demandas técnico-científicas são discutidas na perspectiva do curso de graduação 

relacionado.  

b) Programa Sócioambiental – deve estimular as ações de responsabilidade socioambiental, 

fundamentando-as com práticas de apresndizado em projetos especiais distribuídos ao longo dos 

semestres letivos, com vieses de práticas multidisciplinares e multisetoriais. 

c) Programa de Estágio Supervisionado – deve encaminhar, orientar e acompanhar os acadêmicos nos 

processos de estágio supervisionado mantendo uma relação dialética da teoria e da prática, em 

colaboração com as instituições locais. 

A linha dominante de ação da Faculdade Estácio Cotia, quanto às políticas acadêmicas, é o ensino de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia), eixo em torno do qual a instituição vem 

atuando e irá atuar nos próximos anos, visando atingir níveis significaivos de qualidade, dentro dos 

segmentos pedagógicos a seguir: 
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o Ação centrada no aluno, sobre o qual manter-se-a processo integrado de educação e de 

formação intelectual e profissional; 

o Ação integrada por objetivos de educação e aprendizagem, a partir do Projeto Pedagógico do 

Curso, da área de conhecimento e habilitação profissional; 

o Ação sobre o aluno e sobre grupos de alunos, segundo o desempenho de cada um e outros 

atributos, considerando, por exemplo o ano de ingresso, característica do curso, etc. 

o Motivação crítica, dinâmica e prática, tanto quanto possível sobre atividades extracurriculares 

de caráter técnico-científico, cultural, desportivo, etc. 

A Faculdade Estácio Cotia considera muito relevante a participação dos aunos em atividades de 

iniciação científica, em práticas investigativas e projetos de intervenção, um vez que elas se constituemem 

ferramentas complementares aos conhecimentos abordados nas aulas teóricas, além de apresentarem aos 

alunos possibilidades práticas de atuação e aplicação dos conceitos. Neste sentido devem ser desenvolvidos 

regularmente programas que incentivem a pesquisa e a extensão, que sejam baseados nas inovações do 

universo das tecnologias,  além de estarem voltados para atender as demandas da comunidade, do mundo 

do trabalho e da sociedade em geral. 

Há também o entendimento de que o desafio de uma instituição de ensino superior consiste não 

apenas em realizar o ensino, a pesquisa e a extensão, mas de garantir a indissociabilidade destes processos. 

As atividades de ensino não devem ser restritas à preparação do aluno para atender as necessidades sociais, 

mas também para formar profissionais para atuar como agentes transformadores da sociedade, dotando-os 

de uma visão generalista. Assim, a IES busca identificar os princípios da construção coletiva, da flexibilidade 

curricular, da interdisciplinaridade e da problematização do saber, entendendo que são essenciais para a 

aquisição de uma aprendizagem significativa, obtida a partir da qualidade de ensino, das atividades de 

formação e preparação técnico-científica, que contribuem para a autonomia intelectual e profissional dos 

alunos. 

A IES implanta políticas acadêmicas e sociais como forma de se fazer atuante no processo de 

educação e formação profissional, sendo sensível aos roblemas da comunidade e assumindo a 

corresponsabilidade pelo desenvolvimento sustentável local e regional. Assim a Faculdade Estácio Cotia 

busca articular a qualificação técnica com a qualificação social e reafirmar sua missão na produção e na 

difusão do conhecimento, assim como no compromisso com o avanço e as transformações da realidade 

local, regional e nacional. 
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A missão da IES evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que capacita os seus 

egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação. 

 

3.2 MISSÃO INSTITUCIONAL 

Ao ampliar-se a missão institucional da Faculdade Estácio Cotia, na qual está declarado que é:  

“Oferecer ensino de qualidade, fomentar a pesquisa e realizar atividades de extensão para a população de 

Cotia e da região Oeste da área metropolitana de São Paulo, formando um cidadão crítico e atuante,  

comprometido com a ética, nas suas realizações profissionais individuais e para a comunidade.”, a IES se 

propõe a: 

a) desenvolver as potencialidades do ser humano integral; 

b) buscar respostas aos desafios da vida e da sociedade; 

c) promover, no limite de suas possibilidades, todas as formas de conhecimento, abertas às variadas  

concepções, ideologias e crenças, com respeito às opções conscientes de cada um, sem injustas 

discriminações; 

d) promover a fraternidade universal e o respeito a todas as criaturas e a preservação do meio 

ambiente e do desenvolvimento sustentável, educar para a paz, estimulando a harmonia pessoal e 

social e a construção do bem-estar social; 

e) estimular a criatividade cultural, mediante o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo, promovendo a integração entre a ciência, a arte e a espiritualidade, 

respeitando o direito de liberdade e de consciência; 

f) pugnar para o desenvolvimento da solidariedade humana, por meio da preservação e do 

aperfeiçoamento dos valores perenes da humanidade, à luz das mais sábias declarações e princípios, 

definidos no projeto acadêmico da Instituição; 

g) desenvolver lideranças positivas, criativas, participativas e de visão holística; 

h) preparar pessoas capazes de promover o desenvolvimento da sociedade em que vivem, 

incentivando a prosperidade solidária. 

 

 

 

 

 



13 
 

4. INSERÇÃO REGIONAL 

O Munícipio de Cotia é uma das mais antigas localidades ocupadas no planalto paulista. Localizado 

na Região Metropolitana da capital paulista, Microrregião de Itapecerica da Serra e da reserva da biosfera do 

cinturão verde de SP, reconhecida pela UNESCO2 como parte integrante da reserva da biosfera da Mata 

Atlântica.  

Cotia se tornou também polo de atração de moradores de cidades vizinhas, como Osasco, Barueri, 

Carapicuíba, Itapevi, Vargem Grande Paulista, Ibiúna e São Roque, bem como Itapecerica da Serra, Embu das 

Artes, Taboão da Serra, e a parte oeste do município de São Paulo, cujos bairros estão localizados às 

margens da Rodovia Raposo Tavares, destacando-se Butantã, Jardim Peri Peri, Jardim Bonfiglioli, Jardim 

Raposo Tavares, Jardim Cambará, Jardim Boa Vista.  

A emancipação política do município aconteceu no dia 2 de abril de 1856. O lugarejo já existia bem 

antes, provavelmente surgido em meados do século XVI. A localidade consolidou-se definitivamente quando 

começaram as viagens entre São Paulo e a vila de Sorocaba, como uma pequena povoação de estrada. 

A origem do nome da cidade é indígena e se deve ao fato de seus caminhos serem sinuosos como o 

trajeto feito pelos animais do mesmo nome (Cutia). Cotia era um ponto de passagem, próximo ao 

aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que mais tarde passou a chamar-se Cuty e depois Acutia. 

No livro do tombo da paróquia consta que em 1713, para a comodidade dos fregueses, foi mudada 

de um deserto lugar para o atual, a Capela da Senhora do Monte Serrat de Cotia, sendo seu fundador o 

Coronel Lopes de Camargo, e que neste tempo foi canonicamente provida como capela curada pelo bispo do 

Rio de Janeiro D. Francisco de São Jerônimo, sendo nomeado primitivamente capelão o padre Mateus de 

Lara de Leão. O estudioso Manoel Eufrásio é outro “descobridor da cidade". 

Outra versão diz que o município de Cotia foi fundado em 1580, na oportunidade da concessão de 

sesmaria aos índios de Pinheiros, de acordo com os registros existentes no Arquivo do Estado de São Paulo e 

nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. Há registros de que o município de Cotia foi participante ativo 

das Entradas e Bandeiras no Brasil. Vários bandeirantes, entre os quais Fernão Dias, Manuel Esteves, Pero 

Dias e Antonio Bicudo, entre tantos outros capitães do mato, são citados na história deste Município 

paulista. Data de 1.626 a chegada de Raposo Tavares, com sua gente, aos domínios de Cotia.  

 

                                                           
2 Em 1993 a UNESCO reconheceu a Reserva da Biosfera (RB) do Cinturão Verde de São Paulo, como parte integrante da 
RB da Mata Atlântica, mas com identidade própria dadas às peculiaridades do entorno de uma das maiores metrópoles 
do mundo. 
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O município de Cotia conta como patrimônio histórico duas casas rurais da época bandeirante, 

sendo estas o Sítio do Mandú (no Caiapiã) e o Sítio do Pe. Ignácio (no Morro Grande). 

 

 

Cotia na Sub-Região Sudoeste 
da Região Metropolitana de São 
Paulo. 
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Casa do Sítio do Padre Inácio (século XVII). 

Com sua atraente arquitetura barroca, a Igreja Matriz, localizada no centro da cidade, é dedicada à 

padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat. A história deste templo católico se confunde com a história da  

 

cidade uma vez que Cotia se desenvolveu ao redor da igreja. A primeira capela foi instalada na região da 

atual Estrada Fernando Nobre em 1684, e em 1713 foi transferida para o local onde está hoje, no centro da 

cidade. Trata-se portanto de uma história com mais de 300 anos.  
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Como patrimônio ecológico, ocupando 1/3 da área total do Município (325 Km2), a Reserva Florestal 

de Morro Grande é área patrimoniada pelo Estado de São Paulo, e está sob direção da Sabesp. A área rural é 

de 304 Km2 e constitui um polo ecológico sustentável de alto nível. 

 

 

 

 

 

 

                                     Represa Pedro Beicht                      Reserva Florestal de Morro Grande 

 

A carta hidrográfica contribui também para atividades turísticas, e inclui os seguintes cursos d’água: 

▪ Rio Cotia que corta o Município. 

▪ Rio Sorocamirim que divide o Município com Ibiúna 

▪ Rio das Graças 

▪ Ribeirão da Ressaca que divide o Município com Itapecerica da Serra. 

▪ Ribeirão da Vargem Grande 

▪ Córrego Moinho Velho que nasce no Município de Embu e atravessa o bairro do mesmo nome e 

deságua no Rio Cotia. 

▪ Córrego Vermelho 

▪ Córrego Pununduva 

▪ Represa da Graça localizada na Reserva do Morro Grande e também abastece a região de Cotia. 

▪ Cachoeira Furquim 

▪ Cachoeira Rincão 

A Represa Pedro Beicht localizada na Reserva do Morro Grande é responsável pelo abastecimento de 

água de Cotia e municípios vizinhos. 

O Ribeirão das Pedras é contribuinte do Rio Cotia e tem origem nas nascentes da Granja Carolina, recebe 

contribuição de córregos advindos de nascentes do Morro dos Macacos, e corre paralelo à Rodovia Raposo 

Tavares, entre os kms 29 a 31,5 da SP-270, sentido São Paulo-interior. Manancial histórico do município de 

Cotia, ali foi feita uma das primeiras captações de água do município com bomba movida a vapor, que 

abasteciam um chafariz central.3 

  

                                                           
3 Fonte: Departamento de turismo da prefeitura de Cotia. 
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Cabe destacar alguns pontos turísticos do município: 

❖ Quedas d'água - Pedro Beicht da Graça, Furquim e Rincão, Serra do Pai Nobre. O acesso é na altura 

do km 36 da Rodovia Raposo Tavares. 

❖ Roselândia - Viveiro de rosas. Acesso pelo km 32 da Rodovia Raposo Tavares. 

❖ Convento do Carmelo – Convento de freiras Carmelitas Enclausuradas. 

❖ Cemucam – Centro Municipal de Campismo – parque de 30,5 alqueires, com pavilhões de 1.200m² 

cada, quadras de vôlei, futebol de salão, churrasqueiras, quiosques e bosques. Acesso pelo km 25 da 

Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital. 

❖ Bichomania - Mini Fazenda com 42.000m² 

❖ Cia. dos Bichos - Mini fazenda 

❖ Rancho dos Gnomos– santuário ecológico 

❖ Pet Zoo - Mini zoológico 

❖ Praça da Amizade (Praça Japonesa) – Km 31 da Raposo Tavares. Recentemente foi reduzida por 

conta da necessidade de manutenção.  

❖ Trilha para jeepeiros e motocross – ao lado da Reserva Florestal de Morro Grande. 

❖ Kartódromo Internacional da Granja Viana –Realiza campeonatos oficiais, aluguel de karts e provas 

que reúnem os maiores nomes do automobilismo internacional. 

Dentro do contexto religioso, podemos ressaltar além dos templos católicos e protestantes, o Templo 

Budista ZuLai, no Km 29 da Rodovia Raposo Tavares que é também uma referência do município, atraindo 

visitantes de várias regiões. 

 

            

                                                                                                    Foto: Ana Paula Hirama - Flickr 

Inaugurado em 2003, Zu Lai é o maior templo budista da América Latina. 
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Cotia, nos dias atuais, é um dos municípios mais ricos e desenvolvidos da região a qual pertence. 

Localiza–se estrategicamente na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, entre a capital e o 

interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas. A 

proximidade com a Metrópole e a variedade de atrativos faz com que o município seja bastante procurado 

para a instalação de novos negócios, moradia com qualidade de vida e passeios de um dia e de final de 

semana. 

A economia do município tem como destaque os setores industrial e agrícola. No setor industrial, 

localizado ao longo da Rodovia Raposo Tavares e seus arredores, os produtos mais importantes são 

materiais elétricos, químicos, cerâmicos, brinquedos, têxteis, explosivos, alimentos e máquinas agrícolas. 

Neste setor há em torno de 25 grandes empresas instaladas em Cotia, dentre elas: Astra Zeneca do Brasil 

(farmacêutica), Gerdau, Mabplast, Delgo Metalúrgica, Corti Lester (tecidos), Farmaplast, Kratos 

Equipamentos Industriais, Demag Cranes, Firmenich, Bläu Laboratórios, Arcsul Indústria Química. 

Por possuírem grandes centros comerciais e industriais, Cotia e as cidades da região necessitam de 

mão-de-obra qualificada e o cursos oferecidos pelo Grupo Estácio, desde 2009, vem suprindo essa 

necessidade, capacitando em nível superior pessoas com o objetivo de atender à demanda do mercado de 

trabalho, o desenvolvimento social, cultural e econômico da região. 

Segundo informações da Fiesp/Ciesp o setor industrial na região tem a maior média salarial, R$ 

2.533,00, seguido do setor de serviços e administração pública. Nesse cenário, Cotia está em 23º lugar no 

ranking de emprego no estado de São Paulo. 

A Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia é o local onde os munícipes podem receber 

orientações para começar um negócio. Oferece auxílio aos que pretendem se tornar Microempreendedores 

Individuais e acompanha a aplicação da Lei Cidade Limpa. 

Entre os serviços realizados, estão: promover a realização de programas de fomento à indústria e ao 

comércio; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e de 

serviços; promover estudos de viabilidade econômica para as micros e as pequenas empresas, propondo 

convênios com órgãos de outras esferas de governo e instituições não-governamentais; obter informações 

de natureza socioeconômica a respeito do Município; e manter atualizado um sistema de registros de dados 

estatísticos 

Uma indicação do crescimento do munícipio de Cotia é a evolução da sua população residente. Na 

década de 1980, de acordo com o censo demográfico do IBGE, a cidade contava com quase 63 mil 

habitantes. Dez anos depois, com 107 mil habitantes. Em 2000, também segundo dados do IBGE, eram 

148.987 habitantes. Em 2008, 193.173 munícipes; em 2010 um total de 201.150 habitantes; em 2014, Cotia 
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atingiu 219.888 habitantes, em uma área de 323,9 km², segundo o SEADE. A população estimada em Cotia 

para o ano de 2018 é de 245 mil habitantes. Além de um crescimento quinquenal que variou entre 16% e 

22% nas últimas duas décadas, no intervalo de 38 anos, Cotia teve sua população aumentada 2,8 vezes.  

 

O censo de 2010 indica dados relevantes sobre o município de Cotia.     

 

A seguir estão reproduzidos os índices do Perfil dos Municípios Paulistas, referentes a Cotia e 

publicados pela Fundação SEAD, do governo do Estado de São Paulo. 

Homens 98.455 Urbana 128.987

Mulheres 102.695 Rural 50.000

Densidade demográfica (hab. / km²)........................ 554,8

Mortalidade Infantil até 1 ano (por mil)............. 15,00

Expectativa de Vida (anos)................................ 71,69

Taxa de fecundidade (filhos por mulher).............. 2,13

Taxa de alfabtização..................................................86,95%

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M)...... 0,826

IDH - M Renda..................................................... 0,786

IDH - M Longevidade....................................................0,778

IDH - M Educação..................................................... 0,813

201.150
População 

Total

                    Evolução da População de Cotia 

        

Ano Habitantes Método 
% Var. 

Quinquenal 

        
1980 62.952 Censo - 

        
1985 77.827 Estimativa 1,24 

        
1991 107.453 Censo 1,38 

        
1996 126.956 Contagem 1,18 

        
2000 148.987 Censo 1,17 

        
2007 172.823 Contagem 1,16 

        
2010 201.150 Censo 1,16 

        
2018 244.694 Estimativa 1,22 

               Fonte: IBGE - Lista dos Municípios de São Paulo por População 
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Além da Capital,  Cotia faz divisa com 10 municípios. Quatro são maiores em população (Carapicuíba, 

Barueri, Taboão da Serra e Embu) e um (Osasco) é maior em população e pujança econômica.  Mas em 

função da localização geográfica, no eixo da Rodovia Raposo Tavares, Cotia acaba exercendo uma atração 

nos quesitos de oportunidades de emprego, educação e lazer.  

 

 

 
 

 

 

Pesquisa feita no site do SEAD indicou que a população total da área de abrangência de Cotia é 

2.775.633 pessoas. Ainda, conforme dados do SEAD de 2012, a média do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal / IDH-M é de 245, número revelador de um quadro social que poderia ser sensivelmente 

melhorado com a oferta de uma educação acessível e de qualidade. 
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Dados da população e suas características na região de abrangência de Cotia. 

 

 
                                                                                     Fonte: SEAD - www.imp.seade.gov.br/frontend/#/ 

 

Como pode-se notar na tabela abaixo, o rendimento médio dos responsáveis pelos domicílios da 

região é de R$ 903,18. A área abriga 540.779 trabalhadores formais que estão alocados em 11.020 empresas 

de comércio; 10.990 empresas de serviços (10.990) e 3.754 indústrias e em outros tipos de estabelecimentos 

não classificados, contabilizando a existência na regia de um total de 25.764 empresas.  

 

Localidades Período População Razão de 

Sexos 

Grau de 

Urbanização 

(em %)

Barueri 2019 262.081       94,74 100,0

Carapicuíba 2019 392.297       94,43 100,0

Cotia 2019 242.763       95,80 100,0

Embu das Artes 2019 267.771       94,56 100,0

Ibiúna 2019 75.908         101,78 36,7

Itapecerica da Serra 2019 167.916       99,51 99,2

Itapevi 2019 233.816       96,78 100,0

Jandira 2019 122.053       95,78 100,0

Osasco 2019 679.356       92,78 100,0

Taboão da Serra 2019 279.902       92,29 100,0

Vargem Grande Paulista 2019 51.770         98,00 100,0

Total 2.775.633   94,78

Município

Rendimento Médio 

dos Responsáveis 

pelos Domicílios 

(em R$)

Quantidade 

Indústrias

Quantidade 

Comércios
Serviços

Número de 

Trabalhadores 

Formais

Barueri 1.254,04 669 1.559 2.378 145.717

Carapicuíba 729,72 229 836 523 21.937

Cotia 1.202,11 387 941 994 38.060

Embu 663,28 226 589 677 51.663

Ibiúna 608,02 60 306 140 5.108

Itapecerica da Serra 720,14 97 405 306 13.992

Itapevi 602,44 100 401 260 15.177

Jandira 775,72 146 285 193 10.000

Osasco 934,26 721 2.942 2.090 99.681

Taboão da Serra 849,08 380 876 571 36.902

Vargem Grande Paulista 839,55 90 185 201 8.725

Média 

Números totais da região 903,18

                Fonte: SEAD / 2012

3.754 11.020 10.990 540.779
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Em 2012, segundo último dado disponibilizado pelo IBGE, a rede municipal de ensino de Cotia 

contava com 274 unidades escolares, entre Centros Educacionais e Escolas Municipais com mais de 55.883 

mil alunos. A Secretaria de Educação investiu na ampliação de 28 salas de aulas e abertura de dois novos 

prédios para extensão do número de alunos atendidos. 

Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) integram os projetos de inclusão. Esses 

espaços contam com recursos de tecnologia assistiva, onde professores especializados desenvolvem um 

trabalho de estimulação e adaptação dos alunos com necessidades especiais. No momento, há 10 polos de 

AEE no munícipio, com aproximadamente 262 alunos incluídos na rede. A administração municipal também 

incentiva a retomada dos estudos, através da Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Uma consulta aos dados do Censo Escolar do ano de 2014, reunidos nas tabelas abaixo, mostra que, 

em Cotia, as matrículas nos anos de Pré Escolas representaram 12,74% das matriculas do Brasil e 59,72% do 

Estado de São Paulo, em 102 estabelecimentos de ensino. Para o Ensino Fundamental, as matriculas 

equivalem a 12,88% de todo o Brasil e 66,39% do Estado de São Paulo, em 134 estabelecimentos de ensino. 

Finalizando, temos para o Ensino Médio 13,77% dos alunos matriculados em todo Brasil e 61,23% em 

relação ao Estado de São Paulo, em 38 Instituições de Ensino. 

 

 

 
 

 
                                    Fonte: INEP: Sinopse Estatística da Educação Básica. 2005, 2006, 2007 e 2008. 
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                                                                                                                                                                    Fonte: IBGE 
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Chama a atenção a constatação de que em 2014,  conforme demonstrado na  tabela abaixo, havia 

157.070 alunos matriculados no ensino médio e apenas uma pequena parcela ingressou no ensino superior 

na região em somente seis municípios da área mencionada, a saber: Barueri, Cotia, Osasco, São Roque, 

Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. O número citado de ingressantes no ensino médio comprova a 

existência de uma sólida demanda na área do ensino superior na região. 

 

 
 

No que se refere à educação superior, consulta ao Cadastro de Instituições   informa que em Cotia 

estão instaladas 4 Instituições de Educação Superior Privado, na modalidade presencial: Faculdade Estácio 

Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias, Faculdade Estácio Cotia, Faculdade Mario Schenberg, 

Faculdade de Ciências Gerenciais Cotia, Faculdades Integradas Rio Branco (Granja Viana). Cinco outras 

Instituições ofertam cursos na modalidade EaD. Conta, ainda, com a Faculdade de Tecnologia de Cotia ou 

apenas Fatec Cotia, que iniciou suas atividades em fevereiro de 2014, instituição pública de ensino superior 

pertencente ao Centro Paula Souza. Mais recente, precisamente a partir do presente semestre letivo de 

2019.1, uma nova IES, as Faculdades Integradas Potencia, iniciaram a oferta de cursos superiores no 

município.  

 

 

 

Matrículas em 

2014

Ensino Médio4

Barueri                      17.937 

Carapicuíba                      17.933 

Cotia                      12.099 

Embu das Artes                      13.053 

Ibiúna                        3.411 

Itapecerica da Serra                        8.761 

Itapevi                      11.629 

Jandira                        5.510 

Juquitiba                        1.660 

Mairinque                        2.039 

Osasco                      35.530 

Piedade                        2.324 

São Lourenço da Serra                            745 

Santana de Parnaíba                        6.272 

São Roque                        3.376 

Taboão da Serra                      12.437 

Vargem Grande Paulista                        2.354 

Números totais da região 157.070

                                  Fonte:  INEP - Censo Educacional 2014. 

Município
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4.1 Rede Assistencial de Saúde  

Dados referentes a janeiro de 2019, extraídos do CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde mostram que Cotia possui 159 espaços voltados a assistência da saúde de seus habitantes. Destacam-

se as presenças de 2 hospitais gerais – um mantido pelo SUS e outro privado; 25 unidades básicas ou centros 

de saúde; 22 policlínicas privadas e 73 consultórios isolados.  

 

 

 

 

A quantidade de estabelecimentos de saúde do município está aquém do necessário para atender 

toda população. Procedendo-se  ao cálculo de relação muito simples, constata-se que há um 

estabelecimento para cada grupo de 1.527 habitantes. Comparando-se com outros muncípios da mesma 

região, conclui-se que Cotia está melhor servida do que Carapicuíba e Itapevi; está no mesmo nível que 

Ibiúna; uma pouco abaixo que Vargem Grande Paulista, municípios da menores da mesma região. Mas a 

comparação com a relações obtidas com dados de municípios de outras regiões, mostra a carência existente 

não só em Cotia, mas também nos demais municípios limítrofes.     

 

 

 

 

      Estabelecimentos de Saúde em Cotia  - Competência: Janeiro/19

Código Descrição Total

2 CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 25

4 POLICLINICA 6

5 HOSPITAL GERAL 2

7 HOSPITAL ESPECIALIZADO 2

22 CONSULTORIO ISOLADO 73

36 CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 22

39 UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO) 15

40 UNIDADE MOVEL TERRESTRE 1

42 UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA 2

50 UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE 3

68 CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 1

70 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 3

73 PRONTO ATENDIMENTO 3

81 CENTRAL DE REGULACAO DO ACESSO 1

159

Fonte: http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Unidade.asp?VEstado=35&VMun=351300

Total  -  COTIA
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Em relação aos dois hospitais gerais localizados em Cotia, tem-se as seguintes informações: 

▪ Hospital Geral de Cotia – Desde 2007 é administrado pelo SECONCI-SP, em convênio com a 

Secretaria Regional de Estado da Saúde. Atende ao SUS. Foi Inaugurado em 1968, sendo 

administrado pela Prefeitura local e por instituições privadas de saúde até em outubro de 2007, 

passou para o controle do Governo do Estado de São Paulo, que escolheu o SECONCI-SP para cuidar 

da sua gestão.  

A nova administração pactuou com a Secretaria oferecer numa primeira fase as quatro 

especialidades básicas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, e ginecologia e obstetrícia, 

disponibilizando 80 leitos.  

Na avaliação da ONA– Organização Nacional de Acreditação, concluída em 2016, o Hospital Geral de 

Cotia estava entre os 10 melhores do Brasil, conforme matéria publicada em jornal local do 

município: 

 “Dos 2.987 hospitais públicos que atendem ao Sus – Sistema Único de Saúde no Brasil, apenas 10 se 

destacam por oferecer um elevado padrão de atendimento à população chancelado pelo certificado 

de excelência concedido pela Ona – Organização Nacional de Acreditação. 

       Relação Estabelecimentos de Saúde  X  População

Quant. População

Município Est. Saúde Relação Est. 2019

CARAPICUÍBA 109 3.599    392.297      

ITAPEVI 101 2.315    233.816      

COTIA 159 1.527    242.763      

IBIÚNA 50 1.518    75.908         

VARGEM GRANDE PAULISTA 43 1.204    51.770         

SÃO BERNARDO DO CAMPO 891 907       807.917      

 OSASCO 959 688       659.356      

BARUERI 336 780       262.081      

SANTOS 1511 283       427.673      

JUNDIAÍ 1591 254       403.769      

                                 Fontes: CNES / SEAD
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Há quase duas décadas, a organização verifica a qualidade em todas as áreas de atividade dos 

hospitais, como infraestrutura, internação, controle de infecções, higienização e outros processos 

focados na assistência dos pacientes. 

A acreditação ONA é válida por três anos e é de caráter voluntário. Os hospitais que querem se 

tornar referência no setor de saúde recebem instituições especializadas para medir o nível do serviço 

prestado. 

No decorrer das visitas – que podem durar até três dias –  e análise de documentos, os avaliadores 

verificam mais de 1,7 mil itens antes de outorgar a certificação. 

A lista dos 10 hospitais públicos já acreditados abrange unidades de 3 estados brasileiros – mais da 

metade delas está localizada no estado de São Paulo. 

O Hospital Regional de Cotia está na lista dos 10 melhores, segundo a pesquisa. 

“Hoje, as unidades públicas deixam de nos procurar porque se considerarem abaixo do padrão 

exigido”, diz Maria Carolina Morenos, superintendente da ONA. “Além da valorização do próprio 

funcionário do hospital, quando o local conquista o selo, os pacientes conseguem sentir na prática a 

qualidade dos serviços”. 

A superintendente explica que, para atingir as exigências da ONA, os hospitais implementam uma 

série de melhorias . “Em uma unidade acreditada, o risco de ocorrer um evento adverso é menor”, 

diz. “O hospital que atinge o nível máximo de excelência é uma unidade que se preocupa com a 

segurança do paciente”. 

 

     

Hospital Regional de Cotia – Entrada Principal 
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               Hospital Regional de Cotia  - Localização: Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, 171 – Jd. Monte Alto 

 

▪ Hospital São Francisco – Conforme declara no site, foi fundado em 1994 com a missão de suprir a 

carência de serviços médicos na região de Cotia, como Centro Médico São Francisco. 

O Centro Médico São Francisco contava com serviço de Pronto Atendimento, Ambulatório de 

Ortopedia, Vascular e Pediatria, Laboratório de Análises Clínicas e Radiodiagnóstico. 

Nos anos subsequentes, o fluxo de pacientes que buscavam o Centro Médico São Francisco veio 

crescendo e verificando a crescente demanda da população por serviços de qualidade na região de 

Cotia e cidades vizinhas (Vargem Grande Paulista, Itapevi, Embu das Artes, Carapicuíba, entre 

outras…) e dá se início as atividades hospitalares através da Fundação do Hospital São Francisco em 

agosto de 2005. 

Funcionando há 24 anos, conta com uma moderna estrutura de atendimento integrada dividida em 

apartamentos, enfermaria, UTI adulto l, UTI mista pediátrica, Centro Cirúrgico, Maternidade, 

Pediatria e Berçário, Serviço de Hemodinâmica com cirurgia cardíaca e procedimento de alta 

complexidade, Centro de Diagnóstico de Imagem e Laboratorial. 

O Hospital São Francisco disponibiliza, atualmente, o total de 203 leitos dentre os quais: 164 

Enfermarias, apartamentos, day hospital / 39 UTI adulto, UTI mista pediátrica, Semi – Intensiva. 

O centro cirúrgico do hospital possui uma moderna estrutura de atendimento, possuindo 7 salas 

cirúrgicas e 1 sala hemodinâmica. Oferece Pronto Atendimento adulto e infantil 24 horas.  

Em 2018, conquistou a acreditação ONA. 
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Cotia conta ainda com a Clínica Nova Vida, subordinada ao hospital do mesmo nome, localizado no 

vizinho município de Itapevi. Conforme suas próprias informações, obtidas no seu site, o estabelecimento de 

saúde, na unidade local disponibiliza 60 leitos distribuídos em Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Clinica 

Médica e Cirúrgica. O local possui apartamentos mobiliados com poltronas e sofás, além disso, possuem TVs, 

ar condicionado, frigobar, telefone, camas reguláveis e banheiros individuais. 

 

 

 

Consultando os dados do CNES, obtem-se o seguinte quadro referente ao nùmero de leitos 

oferecidos pelos estabelecimentos de saúde de Cotia: 

 

Pode-se concluir que há necessidade de investir na ampliação e implantação de novos 

estabelecimentos de saúde. Sabe-se que a carência de atendimento no município é suprida pela rede 

existente na Capital. 

Descrição Existente Sus Não Sus

CIRÚRGICO 6 2 3 8 2 4

CLÍNICO 2 3 6 3 2 2 0 4

COMPLEMENTAR 6 1 2 2 3 9

OBSTÉTRICO 5 4 2 6 2 8

PEDIATRICO 4 0 10 3 0

OUTRAS ESPECIALIDADES 13 9 0 13 9

HOSPITAL DIA 2 2 5 17

TOTAL 6 14 13 3 4 8 1
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O quadro a seguir é uma comparação da quantidade existentes no município de Cotia e no Estado de 

São Paulo, de algumas selecionadas ocupações (CBO) existentes no CNES - Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde.  

 

 

 

Essa comparação permite deduzir que há um equilíbrio na quantidade relativa de profissionais 

ligados a atividades e funções dos enfermeiros, oscilando entre 0,4% e 0,6%. Comparando-se com a função 

do Médio Cliníco, observa-se que a relação está em 0,4% o que corrobora o pressuposto de que o município 

de Cotia necessita de uma maior atenção com a assistência a saúde de seus habitantes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   % Relativo ao Estado de Algumas Ocupações / Saúde

Médico Cotia Estado SP

Clínico 163 40.919 0,4%

Auxiliar de Cotia Estado SP

Enfermagem 301 83.806 0,4%

Cotia Estado SP

Enfermeiro 279 54.298 0,5%

Técnico em Cotia Estado SP

Enfermagem 523 92.224 0,6%

Total Cotia Estado SP

Enfermeiros 847 190.080 0,4%
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

Atos Regulatórios 

1. Autorização  - Tipo de documento:  Portaria  /  No. Documento: 880  

Data do Documento:  07/11/2006   /  Data de Publicação :  08/11/2006 

Prazo de validade: Art. 35 Decreto 5.773/06 (Redação dada pelo Art. 2 Decreto 6.303/07)  

Arquivo para download:  Não Anexado. 

2. Reconhecimento de Curso  -  Tipo de documento: Portaria  /  No. Documento: 454  

Data do Documento:  21/11/2011 Data de Publicação :  22/11/2011 

Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo Avaliativo Arquivo para download:  Não anexado 

3. Mudança de Endereço de Curso   -  Tipo de documento:  Portaria   / No. Documento: 51 

Data do Documento:  15/02/2013 -      Data de Publicação :  18/02/2013 

Prazo de validade:  Vinculado ao Ciclo Avaliativo / Arquivo para download:  Não Anexado. 

 

O curso está autorizado a oferecer 200 vagas anuais, sendo 100 para o turno da manhã e 100 para o 

turno da noite. 

Atualmente estão em andamento somente turmas do turno noturno, cujo horário de funcionamento 

das aulas é das 19h00 às 22h40. Os Estágios e as atividades externas ocorrem no período diurno conforme 

os acordos com os estabelecimentos de saúde conveniados. 

Ciente da sua importância para a sociedade local e imbuídos da responsabilidade de atender as 

demandas sociais da comunidade que anseia por profissionais da área de saúde que sejam competentes, 

hábeis e reconhecidos no mundo do trabalho, capazes de transformar, positivamente, o meio em que vive, a 

Faculdade Estácio Cotia pretende manter a oferta do Curso de Bacharelado em Enfermagem.  

A pretensão de manter a oferta do Curso de Bacharelado em Enfermagem tem o objetivo básico de  

atender as necessidades da sociedade local, porém, com um olhar nos problemas sociais. É patente que 

existe uma demanda crescente por profissionais de Enfermagem nas sua diversas classificações, tanto no 

município quanto na região, sendo que apenas duas IES são credenciadas a  ofertar o curso em Cotia. 

O projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem foi estruturado a partir da 

percepção da realidade local e regional, a partir de análises e das experiências contínuas vividas ao longo 

desses anos, as quais vem determinado os ajustes às condições do curso, nunca dexando de observar as 

características da população no tocante, principalmente, às suas necessidades sociais, a partir de da 

perspectiva de um bem estar na questão da saúde.  

Cabe ressaltar que, conforme quadro da página 21, a expectativa de vida dos habitantes do muncípio 

atendido pelo curso, conforme o censo de 2010 está em 71,69 anos. Depois de se analisar,  numa 

perspectiva futura de sobrevida da população, os dados epidemiológicos e os estabelecimentos de saúde, 

outrossim, não faltam para a Faculdade Estácio Cotia inspirações otimistas para enxergar como promissor o 

mercado de trabalho local e também o nacional, visando a inserção do seu aluno egresso no mundo do 

trabalho. Foram descritos e analisados, também, os aspectos institucionais referentes à qualificação 
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docente, quanto à titulação e à adequação à proposta do curso, infraestrutura para seu funcionamento, 

regime acadêmico, fluxo de ingresso no curso, possibilidade de convênios, projetos especiais e grupos de 

pesquisa. 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculldade Estácio de Cotia foi concebido com o 

compromisso de propiciar uma formação generalista que atenda às necessidades sociais da saúde, com 

ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e que assegure, prioritariamente, a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento prestado à população do município de Cotia, bem como dos 

municípios vizinhos, que fazem parte da região de abrangência, sem perder ainda a perspectiva, estadual e 

nacional.  

A formação acadêmica proposta pelo Curso de Bacharelado em Enfremagem busca qualificar 

profissionais Enfermeiras e Enferemiros  dentro dos princípios, diretrizes e práticas do Sistema Único de 

Saúde, por meio da compreensão das relações de trabalho em saúde e sociedade, visando o aprimoramento 

da dinâmica de gestão, a qualificação dos processos de cuidar e a proposição de projetos de intervenção a 

partir do reconhecimento de diferentes demandas, sustentados por evidências científicas. 

Com o pensar voltado para a formação prospectiva, antecipando os desafios que aguardam os 

egressos no futuro que ainda não se conhece o contorno, busca-se uma aprendizagem ativa e 

problematizadora, que considere em primeiro plano a realidade social, cultural e epidemiológica do 

município de Cotia e região, voltada para autonomia intelectual, apoiada em formas criativas e estimulantes 

para o processo de ensino-aprendizagem, formando profissionais Enfermeiras e Enfermeiros comprometidos 

com a curiosidade epistemológica e com a resolução de problemas da realidade cotidiana.  

O Projeto Pedagógico proposto pauta-se nos seguintes princípios:  

o Confluência dos processos de desenvolvimento do pensamento, sentimento e ação;  

o Formação baseada na captação e interpretação da realidade, proposição de ações e intervenção na 

realidade;  

o Sensibilidade às questões emergentes da assistência à saúde, do ensino e do entorno social;  

o Valorização e domínio de um saber baseado no conhecimento já construído e que contemple o inédito;  

o Reconhecimento de que o aprendizado se constitui como um processo dinâmico, apto a acolher a 

motivação do sujeito e que contemple o desenvolvimento do próprio estilo profissional; 
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5.1 APRESENTAÇÃO DO CURSO 

O curso segue as diretrizes do Projeto Pedagógico Institucional da Faculdade Estácio Cotia, que 

organiza-se e consolida-se pelo entendimento da educação do ensino superior como sendo constituído por 

múltiplas dimensões do conhecimento humano, as quais asseguram ao acadêmico-profissional uma 

formação teórico-prática fundamentada no rigor científico, técnico, nas reflexões humanistas e na conduta 

ética. A Faculdade Estácio Cotia tem buscado desenvolver o projeto pedagógico do Curso de Bacharelado em  

Enfermagem integrado com o outro curso da área da saúde abrigado no mesmo espaço físico – Educação 

Física, modalidades Licenciatura e Bacharelado, ambos ofertados pela IES comodatária – Faculdade Estácio 

Europanamericana de Humanidades e Tecnologias.  

O projeto do curso tem um caráter multidisciplinar inserindo-se no contexto da ciência e da 

sociedade e visa ampliar e enriquecer o conhecimento e a formação do aluno. A articulação das unidades de 

conhecimentos, de formação específica e ampliada e suas práticas, com as necessidades da comunidade é 

estabelecida, desde o primeiro momento, através de convênios já firmados. Estes convênios representam 

um compromisso de integração com serviços da saúde dos municípios da área de abrangência. 

A articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a integração com os demais cursos da 

saúde, estes no âmbito do Grupo Estácio, se efetivam por meio de um modelo curricular que visa à formação 

de um enfermeiro com pensamento crítico e criativo, educado para a cidadania e para participação plena na 

sociedade. 

Na prática pedagógica aqui proposta, permeando todos os temas geradores, a questão ética se 

coloca como um tema transversal de sensibilização e reflexão crítica. A ética deve imprimir, por parte do 

educador, um empenho para que todos sejam capazes do exercício pleno da liberdade, o que supõe 

responsabilidade. Assim, se faz necessária a ligação entre as noções éticas e as situações vivenciadas pelos 

educandos. A ética é a proposta que emerge como alternativa para que possamos dialogar com os desafios 

que o cotidiano nos impõe. 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia teve desde sua implantação, as 

bases da sua criação assentadas, portanto, nos princípios da ética com a intenção de não ser mais um curso, 

mas de formar um profissional generalista, humanista, com visão crítica e reflexiva. 

A proposta pedagógica do curso foi concebida e é continuamente avaliada a partir de muita reflexão, 

estudos e discussões para que possa contribuir para a formação do enfermeiro dotado de competências e 

habilidades para o exercício de sua função. 
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O Curso de Graduação em Enfermagem se justifica na própria finalidade dessa área de 

conhecimento, que tem como objeto de estudo o cuidado humano, sua aplicação técnica e gerenciamento 

desse serviço e que possibilita às pessoas educação e promoção da saúde, otimização do processo de cura, 

prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida. 

A partir dessa perspectiva, o profissional enfermeiro é um agente político-pedagógico que deve 

compreender a dinâmica social onde desenvolve sua ação. Desse modo, tanto na teoria quanto na prática, 

deve o acadêmico-profissional ter construído conscientemente seu projeto de educação e sociedade. 

A Faculdade Estácio Cotia assume o compromisso no Curso de Enfermagem de estimular os 

acadêmicos a desenvolver suas potencialidades e habilidades imersas em um contexto interdisciplinar e 

ético frente às diversidades sociais, políticas e culturais da região. Buscando atender essa realidade, oferece-

se um curso pautado numa compreensão do homem em sua integralidade e complexidade. 

O paradigma de produção social de saúde demanda articular dinamicamente as dimensões do social, 

do antropológico, do econômico, do psicológico, do biológico, para que a saúde possa ser apreendida a 

partir das suas múltiplas determinações, o que traz à tona a necessidade de uma abordagem do 

conhecimento interdisciplinar, que seja capaz, ao mesmo tempo, de preservar a autonomia e a 

profundidade de cada área do conhecimento envolvida e de articular os fragmentos desse conhecimento; 

sendo, portanto condizente com a eleição do currículo integrado, também de base interdisciplinar. 

Entende-se que a área de saúde é essencialmente interdisciplinar. A interdisciplinaridade no ensino 

de saúde implica a integração disciplinar – currículo integrado – em torno de problemas oriundos da 

realidade da área. Com isso, os conteúdos das disciplinas auxiliam na compreensão das realidades 

vivenciadas no campo da saúde, interagindo dinamicamente e estabelecendo entre si conexões e 

mediações. Nessa proposta, o princípio da hierarquia entre as ciências é substituído pelo princípio da 

cooperação, possibilitando a transitividade interna entre fragmentos de ciência, conceitos e linguagens. 

Este entendimento contrapõe-se à visão empírico-racionalista no qual o conhecimento realiza-se 

mediante um método de análise e soma, cujo resultado é constituído pela representação atomística da 

realidade. Esse paradigma defende uma sociedade plural e busca mudanças históricas, políticas e 

econômicas capazes de superar as fortes desigualdades sociais. 
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5.2 -  CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

A partir de críticas da sociedade em geral, das modificações decorrentes do desenvolvimento 

científico, com múltiplas e crescentes incorporações tecnológicas que ampliam o conhecimento relacionado 

ao campo da saúde e de cuidados de enfermagem, além do fortalecimento das premissas de direitos sociais 

e de escolhas em relação à vida e saúde dos cidadãos, existe hoje, no Brasil, um reconhecimento de que seja 

necessário qualificar continuamente a educação de enfermagem. Nas mais recentes avaliações realizadas 

pelo Ministério da Educação, destacam-se as observações para que os cursos de enfermagem sejam 

facilitadores da formação em enfermagem com adequado e crítico componente técnico, em bases éticas e 

humanísticas desejáveis. As transformações recentes da Educação Superior em nosso país, que culminaram 

com a homologação das Diretrizes Curriculares, somadas à construção em curso do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e às modificações do mercado de trabalho da enfermagem, exigem uma proposta atualizada e 

responsável para a formação de profissionais, que atendam aos melhores interesses da sociedade. 

Cabe aqui recuperar algumas afirmações da concepção do curso descritas no Projeto Pedagógico 

anterior sobre a necessidade social e até universal dos cursos de Enfermagem. Naquele texto era 

mencionado que em nações de economia avançada e globalizada, os índices de atenção à saúde das 

populações atingiam taxas de 500 a 700 enfermeiros para cada grupo de 100 mil habitantes. Eram números 

que refletiam o grau de preocupação cada vez maior em adequar as modernas sociedades ao atendimeneto 

de suas necessidades mais importantes: o acesso cada vez maior aos serviços de atendimento em saúde por 

parte de uma enorme massa populacional, cuja expectativa de vida só tende a crescer, com uma 

peocupação em viver mais e melhor sendo cada vez maior. Os índices referiam-se logicamente aos países da 

América do Norte, Europa e ao Japão, que embora mostravam-se adequados a uma nova configuração do 

ser humano na sociedade contemporânea, não permitiam que ficassem imunes a problemas de 

atendimento em saúde coletiva, os índices que retratavam a relação enfermeiro – habitantes de pacientes, 

no Brasil, davam uma pequena amostra de quanto ainda precisava-se avançar nesta questão. No Brasil, a 

despeito do investimento em formação de profissionais de nível superior e médio na áres de atendimento 

em Enfermagem, a relação na ultrapassa a barreira de 50 enfermeiros para cada 100 mil habitantes, 

conforme dados da Organização Mundial de Saúde. E, ao se observar países que não podem ser 

considerados desenvolvidos como Cuba (677 / 100 mil), Aregentina (77 / 100 mil), Costa Rica (107 / 100 mil) 

ou Zâmbia (113 / 100 mil), percebe-se que os índices estão bem melhores que o brasileiros. 

Já era notório que tinha ocorrido no Brasil uma significativa melhoria pelo menos no atendimento 

primáio em saúde com a implantação de programas cujo princípio é a universalização e equidade do acesso 

aos serviços previstos na Constituição Federal de 1988. Nos dias atuais é crescente a demanda por novas 
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formas de organização do trabalho de enfermeiro, que dêem conta das tarefas cooperativas no âmbito da 

equipe de saúde, com uma racionalidade técnica que vá além do somatório de competências individuais. 

Esta deverá representar um processo de trabalho coletivo do qual resulte, como produto, a prestação de 

cuidados que resolvam os problemas de saúde dos indivíduos e das coletividades, organizadas em famílias, 

escolas, ambientes de trabalho e comunidades. 

A tais questões, somam-se as transformações demográficas e epidemiológicas que desenham novos 

perfis de necessidades e de demandas das populações que aspiram condições de equidade no acesso e na 

qualidade do atendimento. Ao incorporarem inovações, os padrões tecnológicos na saúde geram uma 

espiral de demandas pela adoção de novos procedimentos, tanto por parte dos enfermeiros e outros 

profissionais, quanto pelos usuários dos sistemas público e suplementar de saúde, pelos fabricantes e 

empresas de comercialização destes produtos. A tomada de decisão do enfermeiro, de modo reflexivo e 

idealmente custo/efetiva, pode orientar-se qualitativamente, na dependência da educação recebida durante 

a graduação. A escola de enfermagem brasileira vive hoje o desafio de dar respostas às necessidades de 

saúde, cabendo definir novos conteúdos de ensino e novas metodologias que permitam ao professor e ao 

aluno lidarem com uma soma de informações que se modificam com extraordinária rapidez. 

Já não é possível para um mesmo profissional manejar conhecimentos, competências e habilidades 

que abranjam todo o saber acumulado. Resolver problemas que se colocam a cada dia na prática médica, 

desenvolver a capacidade autônoma de estudo, tomar decisões respeitando o direito dos pacientes e as 

normas éticas da profissão são dimensões universais da Enfermagem, que se apresentam em um novo 

contexto de rápidas mudanças. 

A Reforma Sanitária brasileira estabeleceu as bases institucionais do SUS e a Constituição 

promulgada em 1988 definiu que é dever do Estado garantir a saúde “mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e dos outros agravos”, contemplando, de forma 

explícita, o reconhecimento da multicausalidade e da determinação social, econômica e política do processo 

saúde-doença. Estabeleceu que o direito à saúde é universal, assegurado a todos os cidadãos, independendo 

de sua participação na força de trabalho, de sua situação econômica e social ou de cobertura por formas 

privadas de seguro. 

O SUS, como política social abrangente, busca atender à necessidade de melhorar a qualidade de 

vida e desenvolver uma nova racionalidade dos cuidados em saúde, tendo como forte modelo de 

estruturação a Estratégia Saúde da Família, com vistas à integralidade de ações, incluindo-se a promoção da 

saúde, prevenção, detecção, tratamento e recuperação de agravos ou doenças, no enfoque prioritário de 

território. Esse modelo assistencial supõe a formação de um enfermeiro cujas habilidades e competências 
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permitam enfrentar de modo resolutivo a maior parte dos problemas de saúde dos indivíduos e do grupo 

familiar, atuando de modo integrado a outros profissionais e com uma disposição favorável à participação 

das famílias e das comunidades no exercício do direito à saúde. O potencial de impacto dessa política de 

cuidados de saúde vai depender, em grande medida, das condições de formação do enfermeiro e de sua 

preparação para a educação continuada. 

Neste contexto, o Curso de Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia foi construído baseado na 

premissa de que deve considerar prioritariamente, na formação do enfermeiro, as mais importantes 

necessidades de saúde, definidas pelo perfil epidemiológico da população e pelas demandas mais frequentes 

nos diferentes grupos sociais. A Estratégia de Saúde da Família possui especial significado no curso, aliada à 

formação nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, visando uma compreensão ampla, contemporânea e 

solidária do processo saúde-doença. O Curso de Enfermagem pauta seu projeto pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Graduação em Enfermagem, tendo incorporado seus princípios, conforme demonstrado no 

seu Projeto Pedagógico. 

A formação do enfermeiro pelo Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia  

defende o entendimento de concepções que balizam o processo de formação e que estão em consonância 

com os seguintes previstos pressupostos: 

Enfermagem / Homem / Sociedade 

Prática social historicamente determinada, inserida no processo de produção em saúde, que envolve 

um processo de trabalho que se desdobra em quatro campos de atuação: assistência, gerenciamento, ensino 

e investigação. A ação do enfermeiro pode ser considerada como uma prática organizada para a assistência 

e administração de cuidados planejados para a manutenção da vida e reabilitação do indivíduo doente. Os 

fundamentos filosóficos dessa prática estão alicerçados em visões acerca do homem, entendido como um 

possuidor da capacidade de pensar, que lhe permite refletir sobre a realidade e transformá-la, e da 

sociedade, vista como uma realidade contraditória, marcada pela complexidade e pela exclusão social. 

Saúde / Doença 

Conceito atualizado frente às mudanças na conjuntura socioeconômicas da época. É adotado, na 

atualidade, o conceito da Organização Mundial de Saúde (OMS), no qual saúde é resultante das situações de 

alimentação, educação, renda, transporte, lazer, habitação, meio ambiente, dentre outras condições, 

socioeconômicas e culturais, o que se denomina conceito ampliado de saúde. 

Educação 
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Produção, incorporação, reelaboração e aplicação de conhecimentos e tecnologias, através de um 

processo multidimensional de confronto de perspectivas e prioridades, efetivado na relação dialógica e 

participativa entre os diferentes saberes dos sujeitos sociais, negociado entre as partes envolvidas no ensino 

e aprendizagem, promovendo cooperação, solidariedade, troca, superação da realidade almejada, possível 

ou utópica.  

 

Ensino / Aprendizagem 

Envolve a criação de oportunidades de conhecimento nas áreas afetiva, cognitiva e psicomotora, que 

sejam voltadas para a realidade e que considerem as experiências prévias do estudante, e a promoção de 

condições para aprender a aprender e saber pensar, tornando-se crítico e valorizando o ensino como um 

processo contínuo, reflexivo, de sucessivas aproximações do conteúdo direcionado do menos para o mais 

complexo e conduzido a partir de situações concretas para as abstratas. As condições necessárias para que 

esse processo ocorra são motivação e participação no processo, e que os conteúdos sejam articulados entre 

si e com o contexto. 

Aluno 

Construtor do seu conhecimento a partir da reflexão e indagação de sua prática. Sua participação no 

processo de formação dar-se-á de modo ativo, criativo, crítico, num exercício contínuo em que seja capaz de 

realizar análise, interpretação e síntese do objeto a ser aprendido, tendo também o compromisso com a sua 

formação. O estudante deverá conhecer o que sabe, como sabe, porque sabe e transmitir o que sabe a 

terceiros. 

Professor 

É orientador, condutor do processo, provocador de dúvida, autoridade competente, sendo de fato 

responsável pelas tarefas de ensino, explicação de matéria, orientação das atividades, realização de 

exercícios, controle e verificação da aprendizagem. O professor deverá compreender o estudante como 

pessoa concreta, objetiva, que determina e é determinado pela sociedade em que vive. Deve conhecer e 

considerar o conhecimento prévio dos problemas pelos estudantes, tendo como ponto de partida o que o 

estudante conhece sobre o conteúdo que se pretende ensinar. Deve ainda orientar o método de busca 

dessas respostas e ser o orientador na elaboração da síntese dos conteúdos construídos pelos estudantes. 

Desse modo, os pressupostos e princípios pedagógicos que norteiam o processo ensino-

aprendizagem do Curso de Graduação em Enfermagem da Estácio Cotia estão orientados para o 

enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela 
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expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma 

formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de problemas do 

cotidiano. Nessa perspectiva, o curso de Enfermagem, orientado pelo seu projeto pedagógico, em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional da nossa IES e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

defende a formação de enfermeiros com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional. Este curso 

atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes 

das novas estruturas de trabalho em um entorno que se encontra em constante movimento. 

 

5.2.1 – POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO  

As políticas institucionais de ensino na Faculdade Estácio Cotia são definidas pelos objetivos e 

estratégias referentes às diferentes áreas de ensino, resguardadas as finalidades expressas no Art. 43 da Lei 

nº. 9.394 de 1996 que ressaltam a produção cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; a formação em diversas áreas de conhecimento de modo a contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade brasileira; o trabalho de Pesquisa e Investigação Científica; a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o permanente aperfeiçoamento cultural e profissional; a 

promoção da Extensão e a importância do conhecimento dos problemas do mundo presente. 

A partir desses princípios, a proposta pedagógica do curso de Enfermagem contempla a autonomia 

de cada área, sendo esta condição necessária para que se elabore, se reestruture e se concretize o seu 

Projeto Pedagógico. Essa proposta pedagógica parte do pressuposto de que ensinar bem é considerar o 

ensino como parte integrante de um processo de educação global, em que se destacam a motivação e o 

empenho, comuns numa reflexão institucionalmente abrangente, associada ao propósito de alterar práticas 

nos sentidos indicados por essa reflexão. 

Esta proposta pedagógica institucional, refletida no curso de Enfermagem, contribui para firmar 

internamente uma identidade de trabalho coletivo, em que o conhecimento produzido seja discutido e 

continuamente construído e reconstruído, propiciando o fortalecimento da identidade institucional; 

possibilita, ademais, reafirmar o compromisso dos seus profissionais com a concepção de educação que 

privilegia a aquisição dos conhecimentos da ciência e da tecnologia, bem como o desenvolvimento de 

habilidades para operá-los, revê-los, transformá-los e redirecioná-los à sociedade por meio de atitudes 

sociais de cooperação, solidariedade e compromisso ético. 

Tal proposta baseia-se nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

não limita a proposta educacional à definição de missão e de objetivos da Instituição, mas as respostas às 

demandas e necessidades sociais, promovendo a melhoria da qualidade do Ensino Superior. A Instituição, 
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ciente das suas responsabilidades sociais, tem por finalidade a transformação social através da geração e 

difusão do conhecimento, orientando suas ações de acordo com os paradigmas que nortearão este milênio: 

inovação, antecipação e excelência. Inova na medida em que utiliza estratégias, processos, controles e 

avaliações de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das organizações modernas. Antecipa-se, 

quando oferece, com base na análise de cenários futuros, cursos regulares, de extensão e programas 

diferenciados, que são essenciais para a formação de um novo profissional, que esteja apto a competir no 

mercado de trabalho, atual e futuro. Finalmente, busca a excelência do seu processo educacional, por meio 

de um projeto pedagógico moderno, com atividades que envolvem monitoria, iniciação científica, estágio, 

voluntariado, estudo em biblioteca, pesquisa na Internet, aulas práticas, visitas técnicas, palestras e 

seminários, colocando em primeiro plano a qualidade dos serviços e, consequentemente, a satisfação dos 

alunos. A Instituição defende como política fundamental que o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão constituem 

aspectos indissociáveis do saber acadêmico e, para alcançar o equilíbrio necessário entre essas três forças, 

se pauta nas seguintes diretrizes pedagógicas: 

• A promoção do aperfeiçoamento e atualização dos docentes; 

• O desenvolvimento do caráter investigativo dos alunos, associando a teoria à prática na 

resolução de problemas e preparando-os para a contínua educação durante e após a graduação; 

• A promoção de atividades extensionistas para a comunidade, integrando a formação dos 

profissionais nas diversas áreas do saber; 

• O estímulo à atividade de Iniciação Científica, preparando os discentes para a investigação 

das condições que causam transtornos às sociedades humanas nos aspectos bio-socioeconômicos e 

ambientais; 

• A formação de profissionais éticos, dinâmicos e preocupados com os anseios da sociedade 

regional e nacional, que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável da ciência, da cultura e da 

melhoria na qualidade de vida para todos. 

 

A organização didático-pedagógica da Estácio Cotia é estruturada com base nos seguintes 

elementos: perfil de egressos e competências a serem desenvolvidas de acordo com as Diretrizes 

Curriculares, seleção de conteúdos, princípios metodológicos e processos de avaliação. Alicerça-se também 

em adequadas políticas de Estágio, Extensão, Pesquisa, Iniciação Científica e Monitoria.   

 

Os conteúdos das disciplinas são selecionados pelos professores e aprovados pelo Colegiado de 

Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), a partir das ementas definidas no Projeto Pedagógico do 

curso, tendo como norma detalhar, ordenar e eventualmente ampliar os pontos abordados, evitando a 

superposição de conteúdos entre disciplinas sequenciais ou correlatas. Os princípios metodológicos 
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adotados nas Políticas de Ensino da instituição para elaboração dos conteúdos curriculares do Projeto 

Pedagógico de Curso buscam o desenvolvimento da aprendizagem, observando não somente o potencial 

dos indivíduos, em suas múltiplas facetas, mas também a diversidade de objetivos da própria aprendizagem. 

Partindo dessas políticas institucionais, o Projeto Pedagógico de Curso, em especial o currículo do curso, foi 

pensado em consonância com a visão institucional, com o perfil do egresso e sua inserção no mercado de 

trabalho, sempre orientado pelas DCN´s. 

Os princípios básicos que norteiam a implementação do currículo estão baseados em quatro 

premissas centrais – flexibilização, interdisciplinaridade, ação-reflexão-ação e contextualização – e têm os 

seguintes objetivos: 

 

• Direcionar as atividades de ensino-aprendizagem para formar o profissional com pleno 

domínio dos fundamentos de sua profissão, com capacidade de apropriar-se criticamente das inovações em 

sua área e de participar ativamente da construção de uma sociedade mais justa e mais democrática; 

• Fortalecer as atividades de Pesquisa através da Iniciação Científica, quer como procedimento 

formativo, quer como exercício de criação do conhecimento, preferencialmente em temáticas suscetíveis de 

possíveis desdobramentos de aplicação para o desenvolvimento tecnológico, econômico, social e cultural da 

região e do País; 

• Desenvolver nos alunos uma postura permanentemente investigativa que os instigue a ir 

além do apreendido em sala de aula, orientando-os sobre a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis; 

• Articular o conhecimento curricular com a produção científica e histórica contida nas obras 

clássicas e contemporâneas, indo, com essa estratégia, para além das apostilas e fragmentos de textos, o 

que facilita ao aluno compreender o caráter processual, transitório e totalizante dos conteúdos; 

• Privilegiar a leitura e a produção de textos em todos os cursos, como estratégia basilar à 

aquisição de conhecimentos; 

• Privilegiar o uso de seminários como forma do aluno pesquisar e sistematizar o 

conhecimento; 

• Adotar, como procedimento sistemático, a indicação de bibliografias consistentes, para 

orientar a leitura do aluno, de forma a esgotar as possibilidades de sua exploração para, gradativamente, 

levar o aluno a obras mais densas; 

• Estimular a participação dos alunos nas aulas, para o exercício do desempenho linguístico, 

tão necessário ao seu sucesso e realização pessoal; 

• Formar profissionais de excelência em nível superior, para além das expectativas de 

mercado, dotados de autonomia acadêmica, espírito crítico apurado, comprometimento ético e forte 

sentimento de cidadania. 
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5.2.2 – PRESSUPOSTOS E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS  

A concepção pedagógica do curso e a consequente organização do currículo obedecem aos 

princípios de: a) flexibilização, b) interdisciplinaridade, c) ação-reflexão-ação, d) contextualização. 

a) A flexibilização curricular possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e o 

desenvolvimento de uma visão crítica mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo 

específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes 

formativas em outras áreas profissionais. A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, 

quanto pela horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao 

longo do período de formação. Ao invés de uma grade curricular rígida, o Curso de Enfermagem oferece ao 

aluno a possibilidade de contemplar, além de uma formação em área específica do saber, uma formação 

complementar em outra. 

Assim, o aluno pode ampliar sua formação em qualquer campo do conhecimento com base estrita 

no seu interesse individual. Nessa concepção, o aluno poderá obter créditos em disciplinas eletivas livres 

oferecidas por qualquer outro curso oferecido. Acreditamos que na reestruturação curricular, a flexibilização 

curricular é uma possibilidade de desamarrar a estrutura rígida da condução do curso, de favorecer ao aluno 

a opção de imprimir ritmo e direção de seu curso, bem como de se utilizar, mais e melhor, os mecanismos 

que a Estácio Cotia já oferece em termos de escolha de atividades acadêmicas na estruturação dos 

currículos. Desta forma pretendemos desenvolver um currículo que funcione como um fluxo articulado de 

aquisição de saber, num período finito de tempo, tendo como base, a flexibilidade, a diversidade e o 

dinamismo. Tal flexibilização curricular tem como premissa a possibilidade de contemplar, além de uma 

formação em área específica do saber, uma formação complementar em outro. A flexibilização deve ser 

entendida como sendo a possibilidade de organização do saber ao longo de semestre e anos. Essa 

flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas estruturadas, articuladas à 

formação do aluno, planejadas pela Coordenação de Curso pelos professores orientadores. Estes professores 

criam as condições para a realização de atividades como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, 

encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on line, dentre outras. Essas 

atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a ampliação das experiências 

científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Propiciam uma melhor compreensão das relações 

existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração 

universidade/sociedade, orientando os alunos para a solução de problemas enfrentados na atuação 

profissional e no contexto local. 
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b) A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração 

do conhecimento. Visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como 

realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 

interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da 

realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber. 

A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados pela 

fragmentação disciplinar, resultante da compartimentação que marca a produção científica de caráter 

positivista. A integração entre as disciplinas do currículo propicia condições para a pesquisa e para a criação 

de modelos explicativos que efetivamente conseguem captar a complexidade da realidade. Propicia, 

também, a reorganização e a recomposição dos diferentes âmbitos do saber por meio do estabelecimento 

de intercâmbios cognitivos. 

A interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a compreensão da 

relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, conseqüentemente, os processos de 

intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o pensamento em novas 

bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza. 

A interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma comunicação 

reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em 

contato são modificadas, passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, 

intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas. 

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as 

definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em torno de 

unidades mais globais, que agreguem estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias 

disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendam os limites de uma disciplina 

concreta e para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a 

realização de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos que contribuam para 

ampliar a motivação para aprender. 

 

c) Ação-Reflexão-Ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem, que se 

concretiza através da realização das atividades estruturadas pelos alunos. Essas atividades se constituem em 

componente curricular obrigatório, vinculado ás disciplinas da matriz curricular do Curso. Os professores das 

disciplinas que oferecem atividades estruturadas devem estimular e incentivar seus alunos a refletirem, seja 

na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão sobre a ação) é que determina a 
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construção do saber, que pode ser considerada uma consequência das reflexões intencionais efetuadas. A 

realização destas atividades deve proporcionar aos alunos a curiosidade, a discussão e o interesse pela busca 

de novas ideias e conceitos. As atividades devem possibilitar aos alunos a observação e a reflexão sobre a 

aplicação dos conhecimentos estudados em diferentes contextos da realidade. 

 

d) A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos e do 

ambiente sócio-econômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano dos 

alunos e com o contexto social. Assim, para atender esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade local e regional, articulando as diferentes ações curriculares às características, 

demandas e necessidades de cada contexto. Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o 

processo de ensino à realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as práticas curriculares 

implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando 

respeitar sua personalidade e sua identidade. O princípio da contextualização permite pensar o currículo de 

forma abrangente, com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e 

reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação de reciprocidade entre 

o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma aprendizagem significativa, uma vez que está 

baseada nos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. Em obediência ao 

princípio da contextualização curricular, a Estácio Cotia optou também pela ampliação das ações educativas 

a distância, compreendendo a educação a distância (EAD) como uma modalidade educativa que permite 

eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, garantindo uma maior 

adaptação às características psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais 

significativa. A introdução da Educação à Distância é regulamentada pela Portaria 4059, de 10/12/2004. Esta 

portaria do MEC regulamenta a oferta de educação a distância permitindo que até 20% da carga horária 

total dos cursos seja realizada à distância. A Educação a Distância na Estácio é uma área estratégica e está 

integrada à missão institucional contribuindo para manter a Estácio como uma instituição de ensino 

moderna, em sintonia com os interesses do seu alunado e da sociedade em geral, assim como com as 

tendências do mercado e com o estado-da-arte nas modalidades e metodologias de ensino. O Campus 

Virtual é o espaço para Educação a Distância na Estácio e se utiliza de metodologia de design didático que 

está calcada nas características inerentes desta modalidade de ensino-aprendizagem: rompimento dos 

paradigmas de tempo e espaço, aprendizagem com autonomia, atendimento ao ritmo próprio e às 

necessidades individuais do estudante, autoadministração do tempo, utilização de recursos tecnológicos e 

apoio de diferentes mídias, comunicação multidirecional e trabalho cooperativo. O ambiente de 

aprendizagem das Disciplinas On-Line no Campus Virtual está alicerçado no tripé cooperação, informação e 
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comunicação, contém informações em forma de texto, áudio e vídeo, interação com o material, com o 

professor e com os colegas de turma, assim como atividades diversas que favorecem o processo de ensino-

aprendizagem, o aprofundamento do conteúdo, a reflexão, a avaliação sob diversos pontos de vista, a 

aplicação de conceitos e a construção e reconstrução do conhecimento. 

As unidades das disciplinas on line são compostas por textos, exercícios, imagens, artigos, vídeos, 

áudios e links, disponíveis na área de estudo e na Biblioteca da Disciplina e do contato permanente com o 

professor via computadores. As disciplinas apresentam os seguintes canais de interatividades: fóruns de 

discussão, comunidades virtuais, central de mensagens, portfólio, anotações, enquetes e gincanas. São 

realizadas atividades individuais e atividades em grupo; exercícios de autocorreção e exercícios a serem 

enviados para o professor on-line. Os critérios de avaliação do aluno on-line respeitam as normas de 

avaliação da instituição, porém é preciso considerar que no ambiente virtual de aprendizagem, os alunos 

adquirem conhecimento e novas habilidades sociais, incluindo a habilidade de comunicar e colaborar com 

colegas fisicamente dispersos, por meio de projetos colaborativos e interatividade entre grupos de alunos 

em locais diferentes e essas habilidades precisam ser consideradas nos critérios de avaliação. Assim, é 

considerada, além das avaliações formativas on-line, a análise da participação dos alunos nas diversas 

interfaces disponíveis e as notas das verificações presenciais. Considerando o processo de avaliação como 

uma forma de aprimoramento de qualidade e excelência, todos os atores da disciplina on-line são avaliados. 

Os dados apurados servem de subsídios para aprimoramentos tanto do design didático da disciplina, quanto 

do ambiente virtual de aprendizagem e da capacitação dos atores. Ao finalizar a disciplina, o aluno responde 

ao instrumento de autoavaliação, realizando um processo de reflexão e de autoconhecimento, listando as 

ações realizadas no curso, seu comportamento perante essa nova modalidade de ensino-aprendizagem, 

aquilo que precisa ser aprimorado. 

Com base nesses quatro princípios é que a matriz curricular do curso foi organizada, com a intenção 

de promover a produção e construção do conhecimento de modo sistematizado, partindo da reflexão, do 

debate e da crítica, numa perspectiva criativa e interdisciplinar, além de proporcionar ao aluno um incentivo 

ao autoaprendizado através das atividades estruturadas. 

 

5.3 - MISSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

Formar Enfermeiras e Enfermeiros qualificados para atuar em todos os níveis de complexidade da 

assistência ao ser humano em sua integralidade, no contexto do Sistema Único de Saúde e do sistema de 

saúde complementar, numa perspectiva crítico-reflexiva-criativa, compromissados com a qualidade de vida 

da população, bem como com sua qualificação permanente e com o desenvolvimento da profissão. 
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5.4 OBJETIVOS DO CURSO 

 

Objetivos Gerais 

• Proporcionar aos educandos conhecimentos para que desenvolvam competências e habilidades 

técnico-científicas e ético-político-sociais-educativas, de investigação científica, de comunicação, 

administração e gerência, capazes de exercer observação, análise e síntese para desempenho sua 

profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, capazes de se apropriar e recriar o conhecimento, 

comprometidos com a integralidade, equidade e universalidade da assistência com vistas ao 

atendimento do Sistema Único de Saúde, da saúde complementar e da realidade social; 

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

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

profissionais adequadas às situações e promovam diferentes formas de interação relacional com 

outros profissionais de saúde e com o público em geral; 

• Possibilitar a formação de um profissional capaz de atuar, acadêmica e profissionalmente, sob os 

princípios éticos e na perspectiva da inclusão, com as responsabilidades que norteiam a intervenção 

do Enfermeiro. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Conhecer a evolução histórica do cuidado e a inserção da Enfermagem quanto às suas origens e o 

seu desenvolvimento como profissão, caracterizando as influências profissionais em determinados 

momentos históricos, o seu desenvolvimento e suas tradições; 

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

saúde no modelo de saúde da família; 

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

serviço de saúde e do trabalho; 

• Desenvolver atitudes e habilidades para realizar os procedimentos básicos de enfermagem, a partir 

das necessidades afetadas do cliente, aplicando conhecimento teórico sobre os instrumentos básicos 

de enfermagem que alicerçam a prática e fundamentam o exercício da profissão; 

• Compreender e associar a saúde ambiental e a epidemiologia como fundamentação das ações em 

saúde;  

• Utilizar os indicadores de saúde para descrever o perfil epidemiológico de uma população; 

• Aplicar as ações de vigilância epidemiológica e ambiental; 
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• Conhecer a Legislação que regulamenta o Exercício da Profissão, bem como o seu Código de Ética de 

Enfermagem; 

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

holística e o cuidado a ser prestado;  

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

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

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

hospitalar e na promoção da saúde; 

• Gerenciar subsídios para implantação e administração de serviços voltados a clínica médica e de 

atenção primária; 

• Desenvolver pesquisa na área clínica. 

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

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

• Atuar nos Programas de Saúde para atenção básica proposta pelo Ministério de Saúde. 

• Reconhecer as teorias educacionais frente à situação política e social do momento e suas aplicações;  

• Utilizar as contribuições teóricas da didática como disciplina pedagógica que se ocupa dos processos 

de ensinar e aprender em contextos intencionais de educação; 

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

investigativa/reflexiva frente à atividade educativa;  

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

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

Saúde. 

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

• Desenvolver visão crítica e postura humanizada em relação à Saúde da Mulher, Criança, Adulto e 

Idoso promovendo o conhecimento e atitudes para uma prática compromissada com a política de 

saúde e modelo assistencial;  

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

desenvolvidos pelo Ministério as Saúde (Saúde da Mulher, Gestação, Parto e Puerpério); 

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

de saúde pública na assistência a mulher, criança, adulto e idoso; 

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

trabalhadores de empresas em geral; 

• Aplicar instrumentos teóricos, metodológicos e técnicos para a análise e atuação do Enfermeiro no 

campo da saúde mental brasileiro. 
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• Atuar na gerência e assistência de enfermagem ao cliente cirúrgico nas fases pré, trans, e pós 

operatório; 

• Reconhecer modos de intervenção no processo de controle da infecção hospitalar. 

 

5.5 - PERFIL DO EGRESSO 

 

O enfermeiro oriundo do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia será de 

formação generalista, humanista, criativa, crítica e reflexiva, voltada para o desenvolvimento de 

competências e habilidades que possibilitem sua qualificação para o exercício da Enfermagem nas 

dimensões do cuidar, gerenciar, educar e investigar cientificamente, pautado em princípios éticos, 

conhecimentos específicos e interdisciplinares, com conhecimento para intervir, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, nas ações de promoção, proteção e recuperação e 

manutenção da saúde, ou seja, atendimento integral à clientela. Busca-se formar um profissional com 

consciência de seu papel social, capaz de visualizar criticamente a comunidade onde estiver inserido e de 

intervir sobre os problemas e situações de saúde/doença mais prevalentes no perfil epidemiológico, 

desenvolvendo ações que busquem satisfazer as necessidades de saúde da população e contribuir para a 

transformação da realidade social. O egresso do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Estácio 

Cotia deverá conhecer a realidade da  demanda e do déficit dos serviços de saúde e das condições de vida da 

comunidade, do perfil epidemiológico da população residente em Cotia e municípios vizinhos, entendendo o 

papel e a inserção do profissional Enfermeiro, para contribuir com a melhoria do quadro da saúde individual 

e coletiva. Deverá conhecer os estabelecimentos, os recursos e os equipamentos públicos ou privados que 

estão no âmbito da área de abrangência, se prontificando a estar presente naqueles que vier a ser 

convodado para prestar seus serviços, bem como habilidades e competências profissionais.  

5.5.1 -  Competências e Habilidades 

De acordo com as diretrizes Curriculares, Parecer CNE/CES 1.133/2001, o Curso de Graduação em 

Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia, propõe que o aluno ao concluir o curso, deverá apresentar as 

seguintes competências e habilidades: 

• Refletir criticamente sobre a prática da Enfermagem, considerando o contexto ético, político, 

econômico e social que a influencia, valorizando o ser humano em sua integralidade e o exercício da 

cidadania; 
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• Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema; 

• Diagnosticar e solucionar problemas de saúde, saber se comunicar e tomar decisões, intervindo no 

processo de trabalho e na assistência de enfermagem; 

• Responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 

estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde 

dos indivíduos, das famílias e das comunidades; 

• Prestar assistência de Enfermagem ao indivíduo, à família e à coletividade, tendo como base os 

princípios e diretrizes do SUS e a metodologia da assistência de enfermagem;  

• Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e 

determinantes 

• Atuar como agente multiplicador de conhecimentos, reconhecendo seu espaço e sua função de 

educador; 

• Desenvolver continuamente a capacidade de trabalhar em equipe multiprofissional; 

• Atuar com competência na administração e no gerenciamento de serviços de saúde, além dos 

diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos modelos clínico e 

epidemiológico; 

• Ser responsável pela qualidade da assistência de Enfermagem quando no exercício das seguintes 

atividades: coordenação técnica e científica da equipe, elo articulador do processo de trabalho em 

Enfermagem com os demais profissionais de saúde e administração institucional da assistência prestada; 

• Utilizar o conhecimento científico no cotidiano da sua vida profissional e usar adequadamente 

novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 

• Atualizar permanentemente o seu conhecimento científico para o aperfeiçoamento em sua 

formação profissional e em sua prática cotidiana; 

•Exercitar continuamente a comunicação como um instrumento básico para a profissão. 

A relação de competências e habilidades do curso, contempladas por disciplina do currículo, 

encontra-se em anexo a esse Projeto Pedagógico de Curso.  
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5.6 - GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão democrática e de construir 

um projeto acadêmico-administrativo integrado, o Curso de Graduação em Enfermagem se propõe a realizar 

uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da comunidade universitária. 

A gestão acadêmica do Curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão institucional, 

buscará promover a unidade acadêmica e pedagógica do Curso, garantindo o mesmo padrão de qualidade 

para o ensino oferecido pela Estácio, mediante algumas estratégias básicas: 

• Reuniões de Colegiado com intuito de preparar o período letivo e seus projetos específicos e 

ao fim do semestre para sempre avaliar o que foi realizado, delimitando erros e acertos. 

• Reuniões periódicas com os Representantes de turma com objetivo de minorar problemas, 

apresentar projetos e realizações do curso. 

• Reuniões do Núcleo Docente Estruturante, visando o constante aprimoramento do Projeto 

Pedagógico do curso; 

• Participação efetiva de professores de Tempo Parcial e Tempo Integral na condução e 

administração do curso através de elaboração de projetos e organização de Jornadas Científicas e Semanas 

Acadêmicas, visitas técnicas e participação em eventos. 

• Fomento à comunicação frequente e transparente entre Corpo Docente e Coordenação, 

entre Coordenação e Corpo Discente e entre Corpo Docente e Corpo Discente. 

Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a agilidade e a 

organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às 

políticas mais amplas de gestão propostas na IES. Tendo em vista as necessidades e demandas exigidas pela 

concepção do curso, ele conta com a seguinte estrutura: 
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5.6.1 – COORDENAÇÃO DO CURSO  

O Coordenador do Curso possui atribuições definidas no Regimento da instituição e uma atuação 

que deve ser eficaz para atender aos questionamentos e às solicitações dos discentes e docentes, tornando 

a condução do curso em uma linha coerente e sistemática. O coordenador é o ponto de contato com os 

docentes e discentes, cabendo–lhe a responsabilidade da concepção do projeto que será construído 

coletivamente pela comunidade acadêmica do curso. 

O Coordenador do Curso, exerce um papel básico na condução do curso, liderando e interpretando o 

pensamento e os anseios do corpo docente e discente, bem como aplicando as decisões do Núcleo 

Estruturante e do Colegiado do Curso e com ele mantendo permanente integração. Atua em parceria com 

todos os segmentos da instituição, através da participação ativa em todas as atividades curriculares e 

extracurriculares. 

É responsável pela determinação e cumprimento das diretrizes acadêmicas do curso com vistas a 

atender às recomendações do MEC, em consonância com o PDI e com o PPI da IES, assegurando a qualidade 

do ensino por meio do acompanhamento da qualificação e desempenho do corpo docente e da adequação 

da infra-estrutura necessária ao funcionamento do curso. 

O Coordenador deverá promover reuniões que permitem aos professores discutir, planejar e 

elaborar as ações que serão implementadas não só para que o curso respeite as orientações de caráter 

geral, como contemple e privilegie parcerias com o objetivo de promover a integração da Faculdade Estácio 

Cotia com a comunidade local, contribuindo para a melhoria do curso. 

Nas reuniões com o NDE – Núcleo Estruturante e os demais membros do corpo docente, o 

Coordenador deverá promover a integração didático-pedagógica norteadora da prática da gestão acadêmica 

que compõe o cotidiano do curso, permitindo que a sua execução seja permeada pelo dinamismo e 

atualização constante, sobre as ações que serão implementadas. Considera-se imprescindível assegurar que 

as disciplinas sejam ministradas dentro de seus enfoques e dado o tratamento adequado às questões cuja 

relevância precisa ser encarada de forma diferenciada. O coordenador realizará semestralmente o 

planejamento do curso, onde descrimina os projetos e as ações que pretende implantar no decorrer dos 

períodos letivos. 

Em consonância com as funções e atividades descritas, o funcionamento do curso deve ocorrer de 

maneira padronizada no que concerne à filosofia de atuação e à garantia dos requisitos mínimos de 

qualidade exigidos. 

Principais Atribuições da Coordenação: 
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• Executar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, em cada período 

letivo. 

• Elaborar, atualizar, implementar e acompanhar, junto ao NDE, o projeto pedagógico do curso, 

buscando a otimização entre as políticas educacionais e diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo 

MEC e as necessidades do mercado de trabalho, antecipando, se for o caso, prováveis tendências. 

• Receber e acompanhar a Comissão do MEC nas visitas de reconhecimento, sob a coordenação 

técnica da Coordenação de Regulação, e se responsabilizar pelas informações necessárias solicitadas na 

ocasião. 

• Planejar, coordenar e acompanhar a organização didático-pedagógica do curso, visando assegurar, 

com qualidade, as condições de ensino e aprendizagem dos alunos. 

• Implementar e acompanhar o processo estabelecido pela Coordenação de Regulação para a 

realização do ENADE, tendo em vista a análise dos resultados obtidos anteriormente, no sentido de 

melhorar a qualidade e a performance dos alunos. 

• Controlar o perfil dos professores, obedecendo a critérios objetivos, baseados na experiência 

profissional sólida, na excelência da formação acadêmica e na competência didático-pedagógica, seguindo 

rigorosamente, não só os procedimentos estabelecidos pela IES para o Recrutamento e Seleção de Docentes, 

como também, as orientações dos padrões mínimos de qualidade sugeridos pelo MEC. 

• Definir a formação das bancas examinadoras e acompanhar o processo de seleção dos docentes. 

• Validar o processo de indicação de desligamento dos docentes. 

• Verificar, continuamente, a existência da infra-estrutura necessária ao funcionamento do curso, em 

conjunto com os responsáveis diretivos e técnico-administrativos da IES.  

• Avaliar e solicitar a atualização, sempre que necessário, da bibliografia existente na biblioteca. 

• Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades acadêmicas complementares. 

• Integrar-se com os coordenadores dos outros cursos, buscando o compartilhamento de ações e 

recursos da Instituição com vistas a estabelecer a transdisciplinaridade. 

• Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto com a os 

responsáveis diretivos da administração e de finanças, com o envolvimento do NDE. 

• Promover e participar de reuniões de professores para aprimoramento da qualidade do curso. 

• Coordenar a organização e participar de palestras diversas durante o semestre letivo, como, por 

exemplo, Aulas Magnas, Aulas Inaugurais, entre outras atividades. 

• Desenvolver conteúdo e manter atualizado o site do curso. 

• Orientar a divulgação das informações referentes ao curso para todas as áreas envolvidas na 

atividade. 
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• Promover a integração e firmar convênios com outras instituições, associações de classe e/ou 

empresas do ramo da comunicação, com o objetivo de agregar valor ao curso. 

• Coordenar e se responsabilizar pela análise dos processos de isenção de disciplinas, nos casos de 

Transferências Internas – TI -, Transferências Externas – TE -, processos de reabertura de matrícula e 

Matrícula sem Vestibular – MSV. 

• Acompanhar os resultados obtidos pelos alunos nas avaliações externas, em especial no ENADE, 

além de desempenho em festivais e prêmios universitários, apresentação de trabalhos científicos em 

congressos, entre outros. 

• Disseminar as políticas de monitoria no curso. 

Atividades da Coordenação do Curso com o corpo docente 

• Orientar os professores quanto aos objetivos do curso, projeto pedagógico, novas metodologias de 

ensino e, sobretudo, quanto ao papel e desempenho do docente na disciplina, no curso e na Instituição, 

propondo medidas para melhoria da qualidade do curso. 

• Discutir o resultado semestral da Avaliação Interna Institucional, aplicada pelaComissão Própria de 

Avaliação – CPA para identificar e analisar os pontso fortes dos qquesitos relacionados as atividades 

acadêmicas, tomando as medidas necessárias para o encaminhamento das soluções que revertam os 

resultados. 

• Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados e garantir o 

cumprimento do plano de ensino. 

• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica. 

• Incentivar e coordenar o encaminhamento para implantação de Projetos de Pesquisa e Iniciação 

Científica. 

 

Atividades dos Coordenadores de Curso com o corpo discente 

• Acompanhar as possíveis dificuldades no processo ensino-aprendizado, orientando o discente quais 

mecanismos a Instituição dispõe para auxiliá-lo. 

• Acompanhar a matrícula dos alunos, orientando-os sobre a montagem dos horários. 

• Estimular a participação dos alunos nos programas de monitoria, iniciação científica, pesquisa e 

extensão. 

• Incentivar a participação em eventos, congressos, concursos universitários etc. 

• Fazer a mediação na relação professor-aluno em situações de conflito. 

• Estimular os egressos do curso a atualizarem seus dados na página da internet de egressos da IES. 
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• E demais atividades cotidianas que envolvam o discente. 

 

5.6.2 -  EXPERIÊNCIA E REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR  

 

Cabe aqui destacar que o curso, desde o início da sua oferta até dezembro de 2018, teve na 

coordenação três professoras com total aderência às disciplinas e atividades da área de enfermagem. 

No início do curso, entre 2008 e 2009 foi coordenadora a Profa. Maria Cristina Santos Gedraite, 

graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo e mestre em Biologia Molecular pela 

mesma instituição. 

Posteriormente, assumiu a coordenação a Profa. Me. Flávia Biscaia González, graduada em 

Enfermagem pela então UNIBAN – Universidade Bandeirante de São Paulo (1998) e mestrada em 

Enfermagem pela Universidade de Guarulhos (2006). A Profa. Flávia Biscaia é inscrita no COREN – Conselho 

Regional de Enfermagem, possuindo longa experiência profissional em estabelecimentos de saúde e no 

magistério superior. Exerceu a coordenação do curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio 

Cotia, por dois períodos: 2009 / 2014 e 2016 / 2018.  

Durante  o ano de 2015, primeiro e segundo semestres e o primeiro semestre de  2016 exercceu a 

coordenação do curso, a Profa. Ivone Zahnn Sampaio, que é formada em Enfermagem pelo UNASP – Centro 

Universitário Adventista de São Paulo, em 2007, com uma primeira especialização em Saúde Pública e 

Auditoria Hospitalar (2008) e uma segunda em Estratégia de Saúde da Família (2010) pelo UNASP. Concluiu 

também uma terceira especialização em Docência do Ensino Médio, Técnico e Superior pela Faculdade 

Brasil, em 2014. 

Com a saída da insstituição da Profa. Flávia Biscaia em dezembro de 2018, após processo seletivo 

interno e considerando as necessidades específicas do curso, dentre as quais aderência, experiência e 

conhecimento da área, além de uma familiarização com os processos da Faculdade Estácio Cotia e do Grupo 

Estácio,  foi escolhida para passar exercer a coordenação, a Profa. Ana Maria dos Santos Silva Albuquerque. 

Profa. Ana Maria é graduada em Enfermagem pela Faculdade Estácio de Cotia, obtendo o certificado do 

bacharelado em 2011. Possui Especialização em UTI Neonatal e Pediátrica concluída em 2013, na 

Universidade Nove de Julho - Uninove.  

Possui experiência profissional na área da enfermagem, exercendo as funções de Técnica em 

Enfermagem, entre 2004 e 2012; Enfermeira na UTI da Pedriatria, de 2012 a 2018. Exerceu estas funções no 

Hospital Geral de Itapecerica da Serra (SUS).  
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Link de acesso ao currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5766566786341354   

Atual coordenadora Profa. Ana Maria dos Santos Silva Albuquerque 

5.6.3 - NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE  

 

O Núcleo Docente Estruturante- NDE do curso Bacharel em Enfermagem é formado por professores 

engajados nas questões de natureza pedagógica, sendo responsáveis pela elaboração, contribuição e 

adaptações ao Projeto Pedagógico do curso, bem como homologar decisões relativas às disciplinas, teóricas 

e práticas; sobre as atividades acadêmicas complementares; projetos de iniciação; campanhas de vacinações 

e esclarecimentos à comunidade interna e externa sobre aspectos da saúde individual e coletiva.   

O NDE deve estar atento e atuante diante de todas as necessidades de ação, complementação e 

revisão dos aspectos pedagógicos aos quais se implica, incorporando em si o papel de consolidador das 

diretrizes indicadas no Projeto Pedagógico, zelando, assim, para que se efetivem.  

Em consonância com o Regimento Interno da Faculdade Estácio Cotia, o NDE do Curso de 

Enfermagem, órgão de natureza consultiva, deliberativa e normativa da IES, possui as seguintes 

competências:  

- elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as orientações estabelecidas no 

Projeto Pedagógico do curso, como por exemplo, indicação das disciplinas que o compõem e sua respectiva 

carga horária, para aprovação dos órgãos competentes;  

- propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do ensino ministrado no curso;  

- analisar as avaliações internas e externas do curso, propondo medidas corretivas;  

- colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação e exercer as demais funções que lhe 

são, explícita ou implicitamente, conferidas e de acordo com a necessidade do curso. 

As estratégias acadêmico-administrativas, já consolidadas, conferem ao coordenador e a seu NDE, 

entre outras, a atribuição de selecionar um corpo docente adequado aos objetivos do curso e ao perfil dos 

alunos, além de permitir a unicidade e a organicidade das propostas pedagógicas do curso.  

Os objetivos gerais pertinentes ao Núcleo Docente Estruturante do curso estão relacionados com o 

planejamento, o acompanhamento, o controle, a orientação e a avaliação das atividades acadêmicas, de 

acordo com as orientações acadêmicas da Faculdade Estácio Cotia. Dentre suas atribuições, destacam-se as 

tarefas listadas a seguir: 

http://lattes.cnpq.br/5766566786341354
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• Avaliar e atualizar a Estrutura Curricular, conteúdo programático e bibliografia do Curso.  

• Avaliar e atualizar a bibliografia existente nas bibliotecas.  

• Promover reuniões periódicas do corpo docente.  

• Identificar e planejar eventos e atividades de extensão, como seminários, oficinas, mostras e 

debates.  

• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção científica e acadêmica.  

• Administrar, coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas do curso, imprimindo-lhes caráter 

de revisão e atualização constante.  

• Orientar e atender ao corpo docente do Curso.  

• Planejar as atividades do Curso por semestre/ano e avaliar as atividades executadas.  

• Participar da atualização do Projeto Pedagógico do curso.  

• Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso, em conjunto com a Direção 

Geral e a Direção Acadêmica.  

• Elaborar e apresentar à Direção Acadêmica os relatórios das atividades do período anterior, bem 

como o planejamento referente ao período subseqüente.  

• Constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas específicas na esfera de 

sua competência. 

A composição e consolidação do NDE é uma ação no sentido de fomentar a existência de um 

colegiado permanente de curso, pautada na responsabilidade pela implementação e desenvolvimento 

do seu projeto pedagógico, demonstrada na vinculação às atividades essenciais ao desenvolvimento 

pleno dos objetivos do curso para o alcance do perfil do egresso traçado no PPC. Essa composição é 

definida considerando o necessário equilíbrio entre a manutenção de alguns membros no NDE, assim 

como a sua renovação parcial, de forma que seja possível garantir a continuidade do trabalho do núcleo, 

assim como a sua dinamicidade.  

O Núcleo Docente Estruturante do curso de Enfermagem da instituição é composto atualmente 

(Janeiro / 2019) por quatro docentes com formação stricto sensu e com regime de trabalho parcial ou 

integral e uma docente com formação de especialista e que é a Coordenadora do Curso, recém empossada. 

 

 

 

 



66 
 

  

Docente Títulação Regime de Trabalho 

Ana Maria dos Santos Silva Albuquerque 
                                                        (Coordenadora) 

Especialista Integral 

Alessandra Pereira Majer Doutora Integral 

Elias de França Mestre Integral 

Paula Cristina Groff Gonzales Mestre Parcial 

Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanvic Especialista Parcial 

 

5.6.4 - COLEGIADO DO CURSO  

 

O Colegiado do Curso, é o órgão de natureza normativa, consultiva e deliberativa do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia e é a quem compete definir o perfil profissional e 

os objetivos dos cursos e, entre outras atribuições, contribuir para a elaboração do currículo pleno dos 

cursos. O Coordenador preside o Colegiado de Curso que se reúne semestralmente e é responsável pelas 

principais definições das práticas acadêmicas do curso e pelas deliberações sobre as rotinas acadêmicas, 

assim como pelo desenvolvimento de ações complementares, como as semanas acadêmicas. Os professores 

são estimulados a participar das reuniões do colegiado e das comissões para as quais venham a ser 

designados. Com isso, ao mesmo tempo em que orientam, dirigem e ministram o ensino das disciplinas sob 

sua responsabilidade, estão envolvidos na elaboração da proposta pedagógica de seus cursos. Além disso, 

reafirmando a proposta de uma gestão democrática, dois discentes, eleitos entre os representantes de 

turmas, participam de todas as reuniões de Colegiado, sendo esse um dos principais diferenciais em relação 

à composição do NDE.  

Além das ações acima descritas como competências do Colegiado dos Cursos, cabe ressaltar ainda 

seu ativo papel nos processos internos de Auto-Avaliação, trabalhando em prol das providências necessárias 

à melhoria do ensino ministrado no curso, da infra-estrutura e dos recursos pedagógicos.  
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5.6.5 - REPRESENTANTE DE TURMA  

 

O representante de turma é um elo entre a turma de alunos e a gestão da instituição. É o porta-voz 

que transmite as sugestões, reivindicações e problemas do grupo. Por isto, facilita o processo de melhorias 

contínuas por meio de críticas, sugestões e elogios.  

O representante é o multiplicador das informações institucionais, transmitidas pelos professores, 

coordenador de curso e ou administradores da instituição. É o responsável pelo diálogo ético e eficaz com a 

sua turma, administrando eventuais problemas, coletando informações e sugestões que lhe permitem um 

fundamental na aproximação do Corpo Discente com a Coordenação do Curso e a direçãoa da instituição, ao 

mesmo tempo em que representa a contribuição dos alunos no aprimoramento das propostas pedagógicas.  

Ele promove a integração do grupo, possibilitando a participação de todos nos assuntos de turma, 

mobilizando para participação em atividades como eventos institucionais, palestras, visitas técnicas, cursos 

dentre outras atividades pertinentes a tal tarefa.  

O perfil Ideal do Representante é o aluno cidadão, responsável, com espírito de liderança, com 

habilidades de negociação, idealista, solidário, e ético e imparcial.  

A escolha do Representante ocorre por votação entre seus pares. O período da gestão do 

Representante abrange a 1 (um) semestre, podendo ser re-eleito.   

As principais funções do Representante:  

- Estimular a interação entre todos os alunos da turma, colaborando na reflexão das atitudes do    

grupo.  

- Identificar as necessidades da turma, buscando esclarecimentos, informações e orientações para o 

grupo.  

- Realizar a análise crítica das questões em evidência, buscando o crescimento de toda a turma. 

- Gerar a integração com Representantes de outras turmas e cursos.  

- Buscar opinião consensual do grupo e representá-la em situações decisórias.  

- Participar das reuniões de Representante de turma convocadas pela coordenação do curso ou 

direção da IES, para tratar de assuntos acadêmicos.  
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- Interagir com os meios e formatos de comunicação (e-mail, grupos de aplicativos, WhatsApp e 

outros) para estar permanentemente ciente das informações enviadas pela coordenação e direção 

da IES, num processo de comunicação ‘de cima para baixo’ e ‘de baixo para cima”.   

- Divulgar para a turma representada o que foi abordado nas reuniões, assim como os eventos 

programados pela instituição, estimulando a participação de todos.  

- Ter conhecimento dos limites disciplinares, pedagógicos e ou administrativos estabelecidos pela 

Instituição dentro da coletividade.  

- Solicitar ajuda na busca de soluções para as dificuldades da turma. 

 

5.6.6 – COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO  

 

A coordenação dos Estágios Curriculares Supervisionados é a atividade responsável por toda a 

dinâmica e documentação dos estágios do Curso de Enfermagem, atuando desde a realização e manutenção 

dos convênios com as instituições públicas e privadas até a organização dos documentos comprobatórios 

dos estágios dos discentes. Conforme regulamento do Estágio Supervisionado em Enfermagem. 

Considerando a quantidade histórica de alunas (s) que atigem as disciplinas de Estágio, as atividades dessa 

coordenação tem sido acumuladas pela Coordenação do Curso, em conjunto com os docentes que exercem 

a orientação nos respectivos campos de Estágio. São as seguintes atribuições da coordenação dos Estágios 

Curriculares Supervisionados: 

I) Manter relacionamento direto com os responsáveis pela propostas de Estágios e Empregos, recebidas 

regularmente pela IES, visando a expansão dos locais de estágio através de convênios institucionais e a 

manutenção dos convênios vigentes.  

II) Realizar visitas “in loco”, periodicamente, para abertura de novos campos de estágio supervisionado, bem 

como para assegurar a qualidade dos estágios realizados;  

III) Manter a Coordenação do Curso informada quanto às necessidades de ampliação de locais para Estágio 

Curricular Supervisionado através do encaminhamento de relatórios semestrais, quandoo for necessário;  

IV) Reunir-se com os Coordenadores Locais de Estágio e Professores das Disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado, ao término de cada semestre letivo, ou quando se fizer necessário, para avaliação das 

estratégias utilizadas no estágio supervisionado;  
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V) Participar regularmente de reuniões com a Coordenação do Curso e sempre que convocado;  

VI) Avaliar tecnicamente os locais de estágio supervisionado;  

VII) Fazer revisão semestral do Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado para mantê-lo atualizado;  

VIII) Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem;  

IX) Supervisionar planilhas de inclusão dos discentes e alocação dos docentes orientadores de Estágio 

Curricular Supervisionado;  

X) Controlar junto ao setor de pagamento de pessoal a alocação dos docentes de estágio curricular 

supervisionado e coordenações de prática;  

XI) Encaminhar para a divulgação (interna e externa) as atividades práticas desenvolvidas pelo Curso de 

Enfermagem;  

XII) Participar da elaboração dos relatórios de CPA e responsabilidade social, destacando as atividades 

realizadas no estágio curricular supervisionado;  

XIII) Participar da atualização do Projeto Político Pedagógico do Curso nas questões concernentes as 

atividades de Estágio Curricular Supervisionado;   

XIV) Participar na discussão de ajustes curriculares necessários as disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado;   

XV) Participar de processo seletivo para docentes de Estágio Curricular Supervisionado; quando necessária a 

contratação docente;  

XVI) Realizar avaliações semestrais de coordenações locais de estágio e docentes de Estágio Curricular 

Supervisionado;    

XVII) Responder parecer sobre relatos de discentes e docentes sobre assuntos relativos ao Estágio Curricular 

Supervisionado;  

XVIII) Coordenar o atendimento das solicitações das unidades de saúde para a manutenção dos Estágios 

Curriculares Supervisionados;  

XIX) Representar a Coordenação do Curso de Enfermagem em eventos e atividades acadêmicas relacionadas 

às questões de Estágio, quando solicitado.  
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6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem foi elaborada coletivamente pelos 

docentes componentes do Núcleo Docente Estruturante-NDE, liderados pela Coordenação do Curso.  

 

O quadro abaixo indica a carga horária do curso de Bacharel em Enfermagem da Faculdade Estácio 

Cotia em horas-relógio e horas corridas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumo da Carga 
Horária 

 
Teórica 

 
Prática 

 
Campo 

Total 
Mínimo 

 C. Horária 
Relógio 

 
▪ Mínima 

 
2.332 

 
2.464 

 
264 

 
5.060 

 
4.152 

 
▪ Optativa 

 
44 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
▪ Eletiva G1 

 
176 

 
0 

 
0 

 
44 

 
36 

 
▪ Eletiva G2 

 
220 

 
0 

 
0 

 
44 

 
36 

▪ Atividade 
        Complementar 

  
100 

 
100 

 

Total 
 

2.772 
 

2.464 
 

264 
 

5.248 
 

4.324 
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                             Estrutura Curricular - Vigência 01/01/2016                       Carga Horária                                    Créditos     

Período Ordem
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Tipo Teórica

Prática 

(Lab.)
Campo

C. H. Total 

SIA   

Carga 

Horária 

SGC

Teórico
Prático 

(Lab.)
Campo

Total 

Créditos

1 1 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

1 2 SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

1 3 SDE0011 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

1 4 SDE0024 BIOQUÍMICA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

1 5 SDE0906 BIOLOGIA CELULAR Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

1 6 SDE0922 GENÉTICA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

2 8 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

2 9 SDE0028 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

2 10 SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

2 11 SDE0097 FISIOLOGIA HUMANA Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

2 12 SDE0923 IMUNOLOGIA BÁSICA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

2 13 SDE3483 MICROBIOLOGIA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

3 14 SDE0019 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM Miníma 0 44 44 88 80 0 2 2 4

3 15 SDE0035 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I Miníma 44 88 0 132 108 2 4 0 6

3 16 SDE0072 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA Miníma 44 0 0 44 36 0 2 0 2

3 17 SDE0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

3 18 SDE0896 ANATOMIA CLÍNICA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

4 19 SDE0023 BIOFÍSICA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

4 20 SDE0177 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II Miníma 44 88 0 132 108 2 4 0 6

4 21 SDE0286 FARMACOLOGIA GERAL Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

4 22 SDE0289 PATOLOGIA GERAL Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

4 23 SDE3487 LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

4 24 SDE3620 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

4 25 SDE3621 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5

5 26 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

5 27 SDE0160 PSICOLOGIA DA SAÚDE Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

5 28 SDE0178 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III Miníma 44 88 0 132 108 2 4 0 6

5 29 SDE0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

5 30 SDE0287 PARASITOLOGIA Miníma 44 44 0 88 72 2 2 0 4

5 31 SDE3624 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

5 32 SDE3625 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5
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                             Estrutura Curricular - Vigência 01/01/2016                       Carga Horária                                    Créditos     

Período Ordem
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Tipo Teórica

Prática 

(Lab.)
Campo

C. H. Total 

SIA   

Carga 

Horária 

SGC

Teórico
Prático 

(Lab.)
Campo

Total 

Créditos

6 33 CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO Optativa 44 0 0 44 36 2 0 0 2

6 34 SDE0071 EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

6 35 SDE0283 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

6 36 SDE3626 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOL. TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

6 37 SDE3627 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOL. PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5

6 38 SDE3628 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

6 39 SDE3629 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5

7 40 SDE0025 ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

7 41 SDE0132 NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

7 42 SDE3630 ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

7 43 SDE3631 ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5

7 44 SDE3632 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

7 45 SDE3633 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5

8 46 SDE0040 ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

8 47 SDE0133 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

8 48 SDE0174 SAÚDE DO TRABALHADOR Miníma 44 0 0 44 36 2 0 0 2

8 49 SDE0230 TANATOLOGIA Miníma 44 0 44 88 80 2 0 2 4

8 50 SDE3634 ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE TEÓRICO Miníma 88 0 0 88 72 4 0 0 4

8 51 SDE3635 ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE PRÁTICO Miníma 0 110 0 110 90 0 5 0 5
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                             Estrutura Curricular - Vigência 01/01/2016                       Carga Horária                                    Créditos     

Período Ordem
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Tipo Teórica

Prática 

(Lab.)
Campo

C. H. Total 

SIA   

Carga 

Horária 

SGC

Teórico
Prático 

(Lab.)
Campo

Total 

Créditos

9 52 CCJ0058 DIREITOS HUMANOS Eletiva - G1 44 0 0 44 36 2 0 0 2

9 53 CEL0032 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES Eletiva - G1 44 0 0 44 36 2 0 0 2

9 54 GST0034 COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS Eletiva - G1 44 0 0 44 36 2 0 0 2

9 55 GST0395 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES Eletiva - G1 44 0 0 44 36 2 0 0 2

9 56 SDE0196 PROJETO DE TCC EM ENFERMAGEM Miníma 44 0 88 132 124 2 0 4 6

9 57 SDE0953 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE COLETIVA Miníma 0 220 0 220 180 0 10 0 10

9 58 SDE0955 ESTÁGIO CUR. SUPERV. EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOL Miníma 0 154 0 154 126 0 7 0 7

9 59 SDE0956 ESTÁG. SUPERVIS. EM SAÚDE DA MULHER Miníma 0 220 0 220 180 0 10 0 10

10 60 CCE0489 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Eletiva - G2 44 0 0 44 36 2 0 0 2

10 61 SDE0198 TCC EM ENFERMAGEM Miníma 44 0 88 132 124 2 0 4 6

10 62 SDE0944 ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA Eletiva - G2 44 0 0 44 36 2 0 0 2

10 63 SDE0945 ASSISTÊNCIA DE ENF. EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA Eletiva - G2 44 0 0 44 36 2 0 0 2

10 64 SDE0947 ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTR. DE INFECÇÃO HOSP. Eletiva - G2 44 0 0 44 36 2 0 0 2

10 65 SDE0949 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO SAÚDE CLIENTE CIRÚRGICO Miníma 0 88 0 88 72 0 4 0 4

10 66 SDE0950 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO EM CLIENTE SAÚDE MENTAL Miníma 0 88 0 88 72 0 4 0 4

10 67 SDE0951 ESTÁGIO SUPERVISONADO EM CLIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE Miníma 0 66 0 66 54 0 3 0 3

10 68 SDE0952 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GERÊNCIA Miníma 0 88 0 88 72 0 4 0 4

10 69 SDE0954 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO Miníma 0 154 0 154 126 0 7 0 7

10 70 SDE3476 AUDITORIA EM ENFERMAGEM Eletiva - G2 44 0 0 44 36 2 0 0 2

TOTAL GERAL 2.772    2.464      264   5.500     4.548 124    114   12      250     

Miníma 2.332    5.248     4.324 

Corrida Relógio
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6.1 – CONSTRUÇÃO E EVOLUÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR  

O processo de construção do currículo teve como foco principal a geração de valor social na 

formação dos egressos e sua empregabilidade. Para isto, o currículo foi baseado em competências e 

habilidades pessoais e sociais e não somente das competências técnicas.  

Cabe aqui ressaltar que o curso de Bacharel em Enfermagem desde seu início passou por ajustes da 

sua matriz curricular, sendo as mais relevantes em 2010, depois em 2013, em seguida em 2015 e finalmente 

em 2016, traduzindo no se denomina internamente currículo (matriz) 116.  

As discussões sobre origea versão em vigor da matriz curricular ocorreram em reuniões do Núcleo 

Docente Estruturante e levadas ao colegiado do curso. As ideias sugeridas ideias foram provinientes do 

Projeto Pedagógico do Curso, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais.  

Desta forma tanto o Colegiado quanto o NDE, de forma integrada ao cumprimento do que lhes  

cabe, inspiraram a dinamização do curso, que na evolução da sua matriz curricular amealhou para si 

dispositivos que entram em consonância com uma estrutura de ensino-aprendizagem de vanguarda.  

Assim, pensar um currículo que seja eficaz no campo profissional do aluno e que ao mesmo tempo 

seja atraente e o motive a aprender durante os dez semestres que integralizam o curso é o mais importante 

desafio da atual matriz do Curso de Enfermagem.  

Diante disto, essa matriz curricular, bem como os planos de ensino das disciplinas, tiveram como 

base orientadora as seguintes variáveis:  

1. Articulação entre teoria e prática: atendendo às demandas práticas e técnicas exigidas pelo mercado 

e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de reflexão dos alunos, a fim de que eles possam 

se tornar autodidatas ao longo de suas carreiras profissionais, se adequando com mais facilidade às 

exigências da empregabilidade atual.  

2. A necessidade de uma formação generalista e, ao mesmo tempo, especializadora: o profissional 

deverá ter conhecimento de todo o campo de atuação da Enfermagem e, ao mesmo tempo, 

aprofundar-se nas especialidades percorridas ao longo do curso. A matriz curricular deve respeitar as 

competências requeridas para a melhor empregabilidade do egresso.  

3. Formação de profissionais com espírito empreendedor, tendo em vista a possibilidade de atuação 

em clínicas próprias, portanto, sem vínculos empregatícios formais, e explorando as possibilidades 

do mundo digital, que facilitam a permitem o trabalho a distância e de forma autônoma.  
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4. Atender às demandas práticas e técnicas exigidas pelo mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, 

desenvolver a capacidade de reflexão dos alunos, a fim de que eles possam se tornar autodidatas ao 

longo de suas carreiras profissionais, se adequando com mais facilidade às mudanças sofridas no 

campo do Enfermagem, durante o exercício desta profissão.  

5. Atividades Acadêmicas Complementares, como forma de agregar valor à formação do aluno, 

possibilitando que ele utilize diferentes práticas em seu aprendizado como complementação ao 

ensino tradicional, em sala de aula.  

6. Atividades Estruturadas: Mais do que promover o ensino, a pesquisa e a extensão, é também papel 

da instituição contribuir para a constituição de seus tutelados em indivíduos cônscios da sua 

condição social, profissional, cidadã. Sob essa premissa, a matriz curricular atual inclui no processo 

de formação do aluno Atividades Estruturadas no composto pedagógico de diversas disciplinas da 

grade, cuja função é a de exortar o discente a buscar conhecimentos, evidências e experimentos 

para além da esfera da sala de aula, corporificando a ideia de que ele deve ultrapassar os 

paradigmas acadêmicos tradicionais e concorrer para sua auto-aprendizagem, não só como 

instrumentalização do seu saber, mas, mais que isso, como modo inexorável de seu constante 

aprimoramento, mesmo após a conclusão do curso ou sua entrada no mercado de trabalho. Assim, 

as Atividades Estruturadas contribuirão para a promoção da articulação entre a teoria e a prática, a 

reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o 

conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do aluno. 

7. Disciplinas na Modalidade EAD: como forma de dar uma dimensão maior a determinados conteúdos 

e, ao mesmo tempo, familiarizar e preparar o aluno para esta modalidade facilitadora do processo 

de educação continuada. Em verdade, nada mais é do que a aplicação das tecnologias da 

comunicação no processo de ensino/aprendizagem. Tal experiência absorvida na graduação 

permitirá ao aluno domínio das novas tecnologias da educação, ambientando o discente com essa 

metodologia e oferecendo a ele maior facilidade no processo de educação continuada. Cabe 

ressaltar que algumas disciplinas apresentam perfil condizente com a modalidade EAD, por 

permitirem o uso de links, hiperlinks, sistemas multimídia, entre outros. Para isto, os professores 

conteudistas e/ou professores tutores destas disciplinas passam por intensos treinamentos, que 

visam maximizar os recursos oferecidos pela internet. 

8. Disciplinas Eletivas: como forma de permitir ao aluno a complementação de conteúdo em outras 

áreas de conhecimento, de acordo com o interesse pessoal e profissional de cada aluno. Assim, um 

aluno de Enfermagem poderá cursar uma disciplina no curso de Nutrição, Psicologia, Educação 

Física, dentre outros.  
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9. Nivelamento: a disciplina Língua Portuguesa, oferecida no primeiro período na modalidade EAD. 

10. Sustentabilidade: a matriz curricular deverá conscientizar e sensibilizar o corpo discente para 

iniciativas/empreendimentos que sejam ecologicamente corretos, economicamente viáveis, 

socialmente justos e culturalmente aceitos. Trabalhar essa temática permitirá ao discente 

acompanhar, registrar, analisar e implementar projetos sustentáveis que permitem um poder 

agregador de ideias e formador de opiniões. Garantir a sustentabilidade é possibilitar o bem estar 

econômico, social e cultural para as regiões, as comunidades, mantendo a força vital e a capacidade 

de regenerar-se mesmo diante da ação contínua e da presença atuante da mão humana. 

11. Inclusão - A preocupação com o pleno atendimento às necessidades de aprendizado de todos os 

alunos do curso se dá desde a atualização do currículo, de acordo com as exigências do mercado de 

trabalho, até a estrutura oferecida na IES. Isto se dá, inclusive, para os alunos portadores de 

necessidades especiais, que têm assegurada a condição de aprendizagem pelo Decreto presidencial 

n° 3298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989, que 

dispõe sobre a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Assim, para o 

integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais, é 

fundamental a busca de novas formas de responder às necessidades de uma Educação Inclusiva, 

garantindo não só o acesso mas, sobretudo, a permanência dos alunos com deficiência na IES. Isto se 

vê não somente com as adaptações do espaço físico, como também, com a implementação da 

disciplina Libras como disciplina eletiva para os alunos.  

Para isso, a IES desenvolve junto aos coordenadores de todos os curso e aos respectivos corpos 

docentes, um procedimento metodológico diferenciado, que atenda às necessidades específicas de 

aprendizado destes alunos. A preocupação vai desde o dia-a-dia em sala de aula, onde é permitido o 

uso de gravadores e os demais alunos são estimulados a auxiliar o aluno com necessidades especiais 

emprestando o seu material para cópia etc., até a aplicação de prova em formatos especiais. A IES já 

possui infraestrutura devidamente adaptada para as necessidades especiais destes alunos, com 

elevadores, rampas, piso tátil, placas em braile, etc.  

12. Atividades de extensão: No que tange às atividades de extensão, são trabalhadas duas vertentes: 

uma, em que a coordenação de curso e o NDE, a partir das sugestões do colegiado, trabalham com 

atividades de aprofundamento de conteúdos de forma a complementar o conhecimento dos alunos 

(oficinas, congressos, colóquios, encontros, festivais, exposições, mostras, seminários, palestras, 

cursos de curta duração, cursos online, entre outras), desenvolvendo a cultura geral dos alunos e 

aprofundando conhecimentos sobre determinadas áreas de interesse. A outra vertente, como forma 

de estimular a consciência de responsabilidade social, quando das parcerias estabelecidas com 
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ONGs, instituições filantrópicas etc., oferecendo à comunidade condições de melhoria de vida, saúde 

e sustentabilidade e, consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento de nosso País. As 

atividades do Consultório de Enfermagem e as ações sociais nas quais o curso está envolvido se 

prestam perfeitamente a este fim. 

 

6.2 -  NÚCLEOS DE FORMAÇÃO 

 O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia, atendeno o disposto nas  

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) foi também organizado de modo a oferecer ao aluno referenciais 

teórico-práticos que contribuam para a aquisição, construção, e aperfeiçoamento de competências 

cognitivas (conhecimentos), habilidades e atitudes que promovam o seu pleno desenvolvimento como 

pessoa, como cidadão, qualificando-o para o trabalho. 

 A matriz curricular está organizada em quatro áreas: 

1. Bases Biológicas, Sociais e Humanas na Saúde    

2. Fundamentos de Enfermagem     

3. Assistência de Enfermagem 

4. Administração, Ensino e Pesquisa em Enfermagem 

 A primeira área objetiva oferecer as bases científicas necessárias à construção dos conhecimentos 

da área de enfermagem, enquanto a segunda tem como meta apresentar conceitos e conhecimentos 

metodológicos, técnico-científicos da enfermagem, fundamentais para o exercício profissional. A terceira 

área procura fornecer aos alunos subsídios teórico-práticos para o exercício profissional. A quarta área é 

responsável por abordar questões relativas ao planejamento, à organização do serviço de Enfermagem e à 

administração da assistência integral de Enfermagem em unidades de saúde e na comunidade, além do 

ensino e da pesquisa em enfermagem.  

 A integralização curricular acontece em no mínimo 10 períodos e máximo 15 períodos no curso, 

respeitando o disposto na Resolução CNE nº 04 de abril de 2009, que  estabeleceu a carga horária mínima de 

4.000 horas para o Curso de Enfermagem.  

A estrutura formada pelo conjunto e disciplinas representa uma estrutura que é visualizada em 

núcleos e sub-núcleos de acordo com o foco do conhecimento.  A seguir a composição de cada núcleo e sub-

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

Conteúdos teóricos e práticos das bases moleculares dos processos gerias, da estrutura e função dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados a situações decorrentes do processo saúde-doença no 

desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem. É composto pelas seguintes disciplinas: 

• Anatomia Sistêmica  

• Biologia Celular  

• Genética  

• Anatomia clínica  

• Histologia e Embriologia  

• Bioquímica  

• Fisiologia Humana  

• Imunologia Básica  

• Farmacologia para Enfermagem  

• Patologia em Enfermagem  

• Parasitologia Básica em Enfermagem  

• Microbiologia Básica para Enfermagem  

• Biofísica  

• Nutrição 

 

Núcleo 2 - Ciências Sociais e Humanas  

Conteúdos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo-sociedade, contribuindo para a 

compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais 

(nos níveis individual e coletivo) do processo saúde-doença. Este núcleo está subdividido em 3 sub-eixos:  

 

Sub-núcleo 2.1 - Dimensões Sócio Culturais, Comportamentais, Éticas e Legais.  

• História da enfermagem  

• Ética na saúde  

• Legislação e exercício profissional em enfermagem 

• Fundamentos socioantropológicos da saúde 

• Disciplina optativa: tópicos em libras, surdez e inclusão 
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Sub- núcleo 2.2 - Dimensões Psicológicas, Éticas e Legais  

• Relacionamento e comunicação em enfermagem 

• Psicologia da saúde  

• Tanatologia  
 

Sub- núcleo 2.3 Dimensões Sociais e Ecológicas  

• Fundamentos da epidemiologia 

• Enfermagem em saúde da família 

• Fundamentos da estatística 

• Ensino clínico em saúde coletiva teórico 

• Ensino clínico em saúde coletiva prático 

• Enfermagem em saúde ambiental 

• Organização e políticas de saúde 

• Saúde do trabalhador 

• Estágio curricular supervisionado - saúde coletiva 
 

Núcleo 3 - Ciências da Enfermagem  

Composto por ações educativas voltadas ao desenvolvimento de competências específicas do 

Enfermeiro, considerando o Processo do Cuidado Profissional de Enfermagem nas diferentes fases da vida 

(criança, adolescente, adulto e idoso), família, grupo e comunidade e nos diferentes cenários da sociedade 

(no domicílio, na escola, na comunidade, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, entre outros), do 

trabalho em saúde e de Enfermagem, visando a interdisciplinaridade. Inclui-se os conteúdos teóricos e 

práticos relacionados aos fundamentos, assistência, administração e ensino de Enfermagem. Fornece 

sustentação a todo o processo educativo e ao enfrentamento dos campos de prática experienciados pelo 

aluno. Este eixo está subdividido em 4 sub-eixos:  

Sub- núcleo 3.1 Fundamentos de Enfermagem: 

•  Sistematização do Cuidar I  

• Sistematização do Cuidar II  

• Sistematização do Cuidar III 
 

Sub- núcleo 3.2. Assistência de Enfermagem Saúde do Adulto  

• Ensino clínico em saúde do adulto idoso teórico 

• Ensino clínico em saúde do adulto idoso prático 

• Ensino clínico em cirurgia teórico 

• Ensino clínico em cirurgia prático 

• Ensino clínico em saúde mental teórico 
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• Ensino clínico em saúde mental prático 

• Ensino clínico em alta complexidade teórico 

• Ensino clínico em alta complexidade prático 

• Estágio curricular supervisionado - saúde cliente cirúrgico 

• Estágio curricular supervisionado em saúde do adulto e idoso 

• Estágio curricular supervisionado em cliente de alta complexidade 
 

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

• Ensino clínico em saúde da mulher teórico 

• Ensino clínico em saúde da mulher prático 

• Ensino clínico em saúde da criança e adolescente teórico 

• Ensino clínico em saúde da criança e adolescente prático 

• Estágio curricular supervisionado em saúde da criança e do adolescente 

• Estágio curricular supervisionado em saúde da mulher 
 

              Sub- núcleo 3.4 Administração e Ensino de Enfermagem. Educação em Enfermagem  

• Administração e Gerência em Enfermagem  

• Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Mental  

• Estágio Curricular Supervisionado em Gerência 

• Planejamento de carreira e sucesso profissional  

• Seminários integrados em Enfermagem 
 

Núcleo 4- Pesquisa  

Conteúdos teóricos e práticos de pesquisa que contribuem para:  

a) articular no curso pesquisa, extensão e assistência; 

 b) ampliar as dimensões crítico- reflexivo do ensino e  

c) estimular a produção e socialização do conhecimento produzido, levando em conta a evolução 

epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença.  

• Língua Portuguesa  

• Metodologia Científica  

• Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso  

• Trabalho de Conclusão de Curso  

• Disciplina optativa: Tópicos em libras surdez e inclusão 

• História dos povos indígenas e afrodescendentes 
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Disciplinas Eletivas: 

• Psicologia nas organizações 

• História dos povos indígenas e afro-descendentes 

• Comunicação nas empresas 

• Direitos humanos 

• Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável 

• Assistência em enfermagem oncológica 

• Assistência de enfermagem em dependência química 

• Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar 

• Auditoria em enfermagem 
 

6.3 - CONTEÚDOS CURRICULARES 

 

O Currículo é, por definição, o caminho a ser seguido pelo aluno na obtenção das habilidades, 

incorporação de valores éticos, adoção de atitudes e comportamentos que lhe permita responder com 

eficácia e eficiência às demandas em saúde da população da região onde vai exercer a sua atividade. Desta 

forma, o currículo deve ser fundamentado em uma estrutura curricular interligada, permitindo a integração 

assistência-docência-investigação, a vinculação teórico-prática e a coerência com as necessidades sociais. 

Deve considerar o educando como sujeito de sua própria aprendizagem, o professor como propiciador da 

aprendizagem e ambos, na relação professor-aluno, como pessoas interativas e em interdependência. Deve 

ser flexível, embora fiel a uma essência, obrigatoriamente presente.  

Com base nas premissas descritas anteriormente e tendo a clareza de que algumas competências 

têm de ser adquiridas antes de outras, o currículo do Curso de Bacharel em Enfermagem é estruturado 

levando em consideração o conjunto articulado das disciplinas consideradas obrigatórias na formação do 

enfermeiro. 

A orientação para a humanização se dará tanto a partir dessas disciplinas de caráter humanístico 

quanto a partir da sensibilização docente para a relação professor–aluno, assim como para mudanças na 

prática assistencial, de forma que o comportamento do professor, humanizado, seja a referência para a 

formação do aluno humanizado. O processo de capacitação continuada do docente é, pois, característica 

inovadora na instituição, descrito em detalhes no capítulo destinado aos docentes nesse projeto pedagógico. 
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6.3.1 -  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

De acordo com a Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 

2002, que regulamenta a referida lei e a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, a educação ambiental (EA) está representada pelos 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma educação 

cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos científicos e com 

o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir 

do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de uma 

cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental.  

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Enfermagem apresentam a 

educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e permanente, representando um eixo 

transversal em atividades curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de 

iniciação científica e pesquisa, em abordagens dos estágios etc.  

Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética ambiental das 

atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.  

Além desta transversalidade, no curso de Enfermagem, a temática está contemplada em disciplinas 

como:  

▪ Língua Portuguesa: por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões socioculturais e 

ambientais importantes.  

▪ Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, cuja ementa contempla a abordagem dos Conflitos e 

encaminhamentos por parte das agências públicas e da sociedade civil, gestão da biodiversidade, 

desenvolvimento sustentável, indicadores de sustentabilidade urbana, Instrumentos de gestão ambiental 

e abordagem interdisciplinar para a gestão ambiental.  

▪ Enfermagem em Saúde Ambiental, que aborda: Bases conceituais da saúde ambiental. Política Nacional 

do Meio Ambiente. Ecologia Humana. Controle das doenças considerando o modelo ecológico. 

Desenvolvimento Sustentável. Agenda 21. Poluição e Tipos de Poluentes. Educação Ambiental. Vigilância 

ambiental. Vigilância de Doenças de Transmissão Hídrica.  
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▪ Fundamentos de Epidemiologia: disciplina que, ao considerar os impactos epidemiológicos sobre a Saúde 

Pública e Coletiva, estabelece relação direta entre Determinantes Sociais de Saúde e Vulnerabilidade à 

Saúde, também com ênfase sobre os impactos das questões ambientais sobre essa relação.  

▪ Saúde do Trabalhador: cujo conteúdo, ao articular a Evolução histórica da Saúde do Trabalhador, a 

organização do Mundo do Trabalho e as implicações para o trabalhador, a assistência da Equipe de 

Enfermagem do Trabalho à Saúde do Trabalhador sob os aspectos promoção da saúde, prevenção de 

riscos e agravos, tratamento e reabilitação do trabalhador, considera a interação de todos esses fatores 

com o ambiente em que o trabalhador está inserido e os impactos desse ambiente sobre as questões 

relativas à sua saúde.  

▪ Enfermagem em Saúde da Família: assim como no caso da disciplina “Saúde do Trabalhador”, considera 

os diversos aspectos envolvendo a Saúde da Família de forma ampla, a partir de todos os Determinantes 

Sociais de Saúde, o que inclui as questões relacionadas ao meio ambiente que permeiam sua ementa, a 

saber: Política Nacional de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Paradigma da Produção 

Social. Família. Abordagem Integral da Família. O processo saúde-doença na família. Promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. Educação em Saúde. Vigilância da Saúde. Participação Popular. 

Humanização. Conceito Ampliado de Saúde. Conceito Positivo de Saúde. Integralidade. Regionalização. 

Resolubilidade. Adscrição de Clientela. Visita Domiciliar. Diagnóstico Situacional de Saúde. Mapeamento. 

Territorialização. Planejamento Estratégico; Ferramentas de trabalho em Saúde da Família.  

▪ Disciplinas de Ensino Clínico que abordam Saúde e Qualidade de Vida e discutem a compreensão do 

impacto das escolhas pessoais e socioambientais na saúde, qualidade de vida e bem estar.  

▪ Disciplina Organização e políticas de saúde, que discute as questões sociais e políticas relacionadas ao 

processo Saúde-Doença, à história da Saúde Pública, Legislação do SUS, Planejamento em Saúde e 

Vigilância da Saúde sob a ótica das garantias constitucionais à população e às lutas pelos direitos 

conquistados.  

▪ Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino: Pesquisa e Iniciação Científica; Temáticas do Estágio 

Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso; Atividades de Extensão e Responsabilidade Social. 

▪ Além dos aspectos retro mencionados, existe a oferta das disciplinas  “Educação Ambiental” e  “Gestão  

Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel”, cujos planos de ensino reproduzidos abaixo permitem que os 

focos pretentidos no ensio da questão ambiental sejam concluídos:  
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 Disciplina:  Educação  Ambiental  

Período: 6º 

Carga horária: 36 horas 

descrição 

(ementário): 

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

 

Conteúdo 

programático: 

 
Unidade I: Meio Ambiente e Educação:  
1.1 Introdução e reflexão inicial sobre as questões ambientais e os desafios da 
educação para o século XXI. 
Unidade II: Desenvolvimento Sustentável:  
2.1 Desenvolvimento sustentável no contexto da dimensão humana. 
2.2 A questão do consumo consciente e do consumo sustentável.  
Unidade III: Movimentos Ambientalistas:  
3.1 Encontros e eventos importantes para a discussão de meio ambiente e 
educação ambiental: Tbilisi, Moscou, Rio-92.  
Unidade IV: Educação Ambiental, Pedagogia, Política e Sociedade:   
4.1 Discussões sobre modelo de desenvolvimento, desigualdade social, 
globalização.  
4.2 A inserção da educação ambiental nesse contexto 
Unidade V: Educação Ambiental e Legislação:  
5.1 A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N0 9.795/99).  
5.2 A Política Nacional do Meio Ambiente e seus Sistemas e Institutos. 
Unidade VI: Indicadores Ambientais:  
6.1 Apresentação dos indicadores de meio ambiente: impactos ambientais, estudo 
de impactos ambientais e relatório de impacto de meio ambiente.  
Unidade VII: Projetos em Educação Ambiental:  
7.1 O planejamento, construção e avaliação de projetos em educação ambiental.   
Unidade VIII: Interdisciplinaridade x Pedagogia:  
8.1 Requisitos a relação da educação ambiental com outras áreas do conhecimento 
e da vida do homem em sociedade.  
8.2 As correntes pedagógicas em educação ambiental. 
Unidade IX: O Papel da Escola frente ao Meio Ambiente:  
9.1 A escola como promotora de preservação ambiental e da saúde.  
9.2 A questão da epidemiologia aplicada à Educação Ambiental. 
Unidade X: Tópico Especial em Educação Ambiental:  
10.1 As temáticas de poluição, gerenciamento de resíduos e gestão ambiental.  
10.2 Os desafios do educador ambiental frente a esses problemas sociais e os 
espaços não-formais de educação (ONGs, empresas e comunidades).  
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Bibliografia 

básica: 

FREITAS, Carlos Machado de; PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, Ambiente e 
Sustentabilidade - Col. Temas em Saúde. Editora: Fiocruz , 2010. 

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

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

Bibliografia 

complementar:  

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio 
ambiente. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

MILLER JR, G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo: Cengage Learning, 2011.   

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

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

 

Disciplina:  Gestão  Ambiental e Desenvolvimento Sustentavel 

Período: 10º 

Carga horária: 36 horas 

Descrição 

(ementário): 

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

Conteúdo 

programático: 

UNIDADE 1: Evolução da questão ambiental  
1.1 Desafios do século XXI  
1.2 Pressões Ambientais e principais indutores  
1.3 Consumo Consciente  
UNIDADE 2: Transformações Empresariais e Tecnologias de Gestão  
2.1 Alinhamento Conceitual  
2.2 Ferramentas de Adesão de Gestão Sócio-ambientalmente responsável  
2.3 Ferramentas de monitoramento da Gestão sócio-ambientalmente 
responsável  
2.4 Alianças e parcerias sustentáveis  
UNIDADE 3: Aplicação Prática  
3.1 Normas de SGA  
3.2 Requisitos do SGA com base na 14001  
UNIDADE 4: Gestão Integrada  
4.1 Vantagens de um SGI  
4.2 Normas que compõem um SGI  
4.3 Mecanismos de Transparência e Divulgação 
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Bibliografia básica: 
ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; CAVALCANTI, Yara; MELLO, Cláudia dos S. Gestão 
ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio 
de Janeiro: Thex, 2002. 

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

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

Bibliografia 

complementar:  

CAMARGO, Aspasia; CAPOBIANCO, João Paulo Ribeiro; OLIVEIRA, José Antônio 
Puppim de (Org.). Meio ambiente Brasil: avanços e obstáculos pós-Rio-92. São 
Paulo: Estação Liberdade, 2002. 

CUNHA, Belinda Pereira da; AUGUSTIN, Sérgio. Sustentabilidade Ambiental: 
Estudos Jurídicos e Sociais. Caxias do Sul: Educs, 2014. Disponível em: 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617460/pag
es/4   

PHILIPPI JR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (orgs.). Educação ambiental 
e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2014. Disponível em: 
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432006/pag
es/-14  

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

SAROLDI, Maria José L. de A. Termo de Ajustamento de Conduta na Gestão de 
Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 

6.3.2 – EDUCAÇÃO  DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA.  

 

Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação das relações 

étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena (Lei n° 11.645 de 10/03/2008 e 

Resolução CNE/CP nº1 de 17/06/2004), vale destacar que o estudo das relações étnico-raciais, bem como 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes e indígenas estão incluídos no curso de 

graduação em Enfermagem, da seguinte forma:  

▪ Disciplina Língua Portuguesa: por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões 

socioculturais importantes.  

▪ Disciplina Educação em Enfermagem: considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir de 

cenários multi e interculturais e do direito inalienável à educação e à saúde.  

 

http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617460/pages/4
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570617460/pages/4
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432006/pages/-14
http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432006/pages/-14
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▪ Disciplinas de Ensino Clínico que abordam Saúde e Qualidade de Vida e discutem a compreensão do 

impacto das escolhas pessoais e socioambientais na saúde, qualidade de vida e bem estar.  

▪ Disciplina Organização e políticas de saúde, que discute as questões sociais e políticas relacionadas ao 

processo Saúde-Doença, à história da Saúde Pública, Legislação do SUS, Planejamento em Saúde e 

Vigilância da Saúde sob a ótica das garantias constitucionais à população e às lutas pelos direitos 

conquistados.  

▪ Disciplina Fundamentos Socioantropológicos em Saúde, que tem como objetivos reconhecer diferentes 

concepções de cultura e sociedade e demonstrar sua importância para a compreensão da produção de 

conhecimento sobre o contexto sociocultural e as questões relativas à saúde, à doença e à cura, 

identificar relações existentes entre diversas formas de organização da sociedade e sua importância para 

o desenvolvimento das práticas dos profissionais de saúde, justificar a concepção de saúde como 

fenômeno multideterminado, considerando igualmente seus aspectos físicos, mentais, sociais e 

simbólicos e sua natureza sócio-histórica e analisar temáticas contemporâneas no campo da saúde e suas 

relações com o contexto histórico, político e de significações socioculturais.  

▪ Na disciplina eletiva História dos Povos Indígenas e Afro descendentes, que tem o objetivo de fornecer 

conhecimento acerca da formação destas sociedades e da sua integração nos processos físico, 

econômico, social e cultural da Nação Brasileira, cujo plano de ensino segue abaixo:  

Disciplina:  História dos Povos Indígenas e Afro-descendentes 

Período: 9º 

Carga horária: 36 horas 

Descrição 

(ementário): 

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

Conteúdo 

programático: 

Unidade 1: O impacto cultural do contato entre europeus e índios: 
1.1 O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato;  
1.2 As novas discussões sobre o apresamento indígena;  
1.3 A mão-de-obra escrava indígena e africana;  
Unidade 2: A economia colonial, a escravidão negra e a resistência:  
2.1 A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de construção  
de solidariedades internas às comunidades negras, mas também de integração e de 
resistência à sociedade escravista;  
2.2 Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e 
negociação. As reações variadas dos detentores do poder: tolerância e repressão;  
2.3 Os laços que ligam os afro-descendentes no Brasil às sociedades africanas;  
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Unidade 3:  A contribuição de índios e negros à cultura brasileira:  
3.1 O saber indígena;  
3.2 A cultura afro-descendente;  
3.3 O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afro-descendentes 
e Indígenas;  
Unidade 4:  As diferentes leituras da questão racial brasileira:  
4.1 Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) à  
Fundação Nacional do Índio (FUNAI);  
4.2 A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro e para os 
povos indíenas;  
4.3 A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - RIO-92. O índio como sujeito histórico, agente de sua própria 
história;  
4.4 O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação simbólica 
feita pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso e as políticas públicas 
afirmativas decorrentes do fato;  
4.5 As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na auto-afirmação 
do negro enquanto sujeito histórico, agente de sua própria história. 
 

Bibliografia 

básica: 

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

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

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

Bibliografia 

complementar:  

CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 2008.  

CHAUÍ, Marilena de Souza. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: 
Fundação Perseu Abramo, 2007.  

GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima; BRUSCHI, Michel Euclides (Org.). Psicologia 
social nos estudos culturais: perspectivas e desafios para uma nova psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2003.  

PEREZ DE CUELLAR, Javier (Org.). Nossa diversidade criadora: relatório da comissão 
mundial de cultura e desenvolvimento: UNESCO. Tradução Alessandro Walley 
Candeas. Campinas: Papirus, 1997.  

ROSENFELD, Anatol. Negro, macumba e futebol. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

 

6.3.3 – EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS   

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico do curso de Enfermagem trata deste tema de 

modo misto, de forma transversal, em atividades curriculares dos cursos: 

▪ Disciplina Língua Portuguesa: por intermédio de textos crítico-reflexivos, discorre sobre questões 

socioculturais importantes, assim como os direitos das minorias e das populações hipossuficientes;  

▪ Disciplina Educação em Enfermagem: considerações sobre a prática e os saberes docentes a partir 

de cenários multi e interculturais e do direito inalienável à educação e à saúde.  
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▪ Disciplina Ética na Saúde: ao propor o estudo da ética, a introdução à bioética e a formação ética dos 

profissionais de saúde, essa disciplina aborda os direitos da pessoa humana e sua relação com o 

atendimento e o direito à Saúde, nas mais diversas situações de vulnerabilidade.  

▪ Disciplina Organização e Políticas de Saúde, que discute as questões sociais e políticas relacionadas 

ao processo Saúde-Doença, à história da Saúde Pública, Legislação do SUS, Planejamento em Saúde 

e Vigilância da Saúde sob a ótica das garantias constitucionais à população e às lutas pelos direitos 

conquistados.  

▪ Disciplina Fundamentos Socioantropológicos em Saúde, que tem como objetivos reconhecer 

diferentes concepções de cultura e sociedade e demonstrar sua importância para a compreensão da 

produção de conhecimento sobre o contexto sociocultural e as questões relativas à saúde, à doença 

e à cura, identificar relações existentes entre diversas formas de organização da sociedade e sua 

importância para o desenvolvimento das práticas dos profissionais de saúde, justificar a concepção 

de saúde como fenômeno multideterminado, considerando igualmente seus aspectos físicos, 

mentais, sociais e simbólicos e sua natureza sócio-histórica e analisar temáticas contemporâneas no 

campo da saúde e suas relações com o contexto histórico, político e de significações socioculturais.  

▪ Atividades Acadêmicas Articuladas ao Ensino: Pesquisa e Iniciação Científica; Temáticas do Estágio 

Curricular, Trabalho de Conclusão de Curso; Atividades de Extensão e Responsabilidade Social.  

▪ Disciplina Direitos Humanos: Conforme a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, em seu 

Art. 2º, a Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à educação, refere-

se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos 

de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 

responsabilidades individuais e coletivas. O plano de ensino dessa disciplina segue abaixo:  

Disciplina:  Direitos Humanos  

Período: 9º 

Carga horária: 36 horas 

Descrição 

(ementário): 

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

Conteúdo 

programático: 

Unidade I - Conceito, características e evolução dos direitos fundamentais.  
1.1. A questão terminológica.  
1.2. As características dos direitos fundamentais na atualidade.  
1.3. As fases de evolução dos direitos humanos: da pré-história à fase de 
constitucionalização.  
Unidade II - A concepção constitucional dos direitos fundamentais e os tratados 
internacionais sobre os direitos humanos.  
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2.1. O sistema brasileiro dos direitos fundamentais.  
2.2. A cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da 
Constituição Federal).do Brasil de 1988  
2.3. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no 
ordenamento jurídico brasileiro.  
Unidade III - As dimensões dos direitos fundamentais  
3.1. Os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos).  
3.2. Os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos sociais e econômicos).  
3.3. Os direitos fundamentais de terceira dimensão (direitos coletivos e difusos).  
Unidade IV - A aplicabilidade das normas constitucionais.  
4.1. A classificação tradicional das normas constitucionais: normas de eficácia 
plena, contida e limitada.  
4.2. A doutrina brasileira da efetividade.  
Unidade V - A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível.  
5.1. O conceito de reserva do possível.  
5.2. O conceito de dificuldade contramajoritária do poder judiciário.  
Unidade VI - O conceito de mínimo existencial.  
6.1. O conteúdo material ligado ao mínimo existencial.  
Unidade VII - Os direitos fundamentais e suas garantias constitucionais.  
7.1. As figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.  
Unidade VIII - O sistema constitucional de emergência e a restrição dos direitos 
fundamentais.  
8.1. Estado de excepcionalidade legal;  
8.2.. Estado de Sítio e Estado de Defesa.  
Unidade IX - A colisão de direitos fundamentais.  
9.1. Aplicação do princípio da concordância prática.  
9.2. Aplicação do princípio da proporcionalidade.  
Unidade X - A proteção internacional dos direitos humanos.  
10.1. Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais.  
10.2. Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos.  
10.3. Declaração Universal dos Direitos do Homem.  
10.4. Pacto internacional dos direitos civis e políticos (ONU).  
10.5. Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU).  

Bibliografia 

básica: 

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

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

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

Bibliografia 

complementar:  

ALTAVILA, Jayme de. Origem dos direitos dos povos. 11. ed. São Paulo: Ícone, 
2006. 

GENTILI, Pablo; FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Cidadania negada: políticas de 
exclusão na educação e no trabalho. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

NUNES, Antônio José Avelãs. Neoliberalismo e direitos humanos. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003. 

QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais sociais: função, âmbito, conteúdo, 
questões interpretativas e problemas de justiciabilidade. Coimbra: Coimbra, 2006. 

SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro: 
Lumen&Juris, 2008.  
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6.4 - INOVAÇÕES E METODOLOGIAS DE ENSINO 

Em coerência com os objetivos do curso e o perfil pretendido para os egressos, os docentes são 

estimulados a adotar metodologias de ensino que favoreçam o desenvolvimento integral dos alunos, assim 

como práticas pedagógicas que favoreçam a reflexão crítica sobre os temas estudados. Essas são práticas 

solicitadas ao corpo docente, conforme o que já é praticado na instituição em outros cursos, a fim de que 

possamos formar um aluno com capacidades interpretativa, crítica e de atualização em relação aos 

conhecimentos da área.  

A instituição disponibiliza ao corpo docente os recursos materiais e laboratoriais indispensáveis à 

Metodologia a ser usada na sua disciplina. Estas práticas podem constar de aulas expositivas, seminários, 

visitas técnicas, estudos de casos, utilização de laboratórios de informática. Para o enriquecimento das 

práticas pedagógicas também poderão ser contatados professores para ministrar palestras. Em alguns casos, 

os alunos poderão contar com palestras de profissionais de outros estados de renome nacional, através da 

tecnologia da aula teletransmitida. Para tanto, a instituição conta com projetores multimídia, aparelhos de 

TVs, equipamentos de áudio e salas preparadas para recepção de teletransmissões.   

A organização do currículo está norteada pelo objetivo da formação de profissionais capazes de 

pensar, observar, analisar, problematizar, decidir, planejar e realizar atividades nas diversas áreas da 

Enfermagem. O perfil crítico e reflexivo do egresso é consolidado através de uma metodologia que valoriza a 

pesquisa individual ou em grupo, a experimentação, o debate em sala de aula, o trabalho de campo, os 

estudos de caso. A carga horária prática, prevista em grande parte das disciplinas, aloca o tempo destinado a 

estas atividades.  

As atividades acadêmicas articuladas ao ensino de graduação são oferecidas aos alunos, desde seu 

ingresso no curso, tais como monitoria, atividades de extensão, Iniciação Científica, dentre outras. A 

interdisciplinaridade é implementada, na estrutura curricular, em duas perspectivas. Em primeiro lugar, há a 

preocupação de que as disciplinas, dispostas em um mesmo eixo estruturante ou não, relacionem-se nos 

termos de um diálogo efetivo entre diferentes perspectivas teóricas, princípios metodológicos e áreas de 

atuação, visando a interpenetração dos conteúdos e a construção de novas articulações. Em segundo lugar, 

há a opção de que, em certas disciplinas cujo conteúdo assim o permite, designadas como disciplinas 

comuns, o corpo discente não fique restrito aos alunos de Enfermagem, favorecendo o exercício de um 

diálogo interdisciplinar no âmbito de determinados temas. 
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6.4.1 - METODOLOGIA E TÉCNICAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS 

Inicialmente, cabe destacar que as metodologias adotadas pelo curso, em consonância com o 

PDI/PPI, operacionalizam os pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que 

norteiam a prática pedagógica. 

Estas metodologias favorecem o desenvolvimento dos conteúdos, das estratégias de aprendizagens 

bem como permite a acessibilidade metodológica, uma vez que a Faculdade Estácio Cotia – Estácio FAAC, 

também, preocupada em garantir o direito de acesso à educação dos alunos com necessidades educacionais 

especiais estabeleceu uma política institucional de acessibilidade para assegurar condições necessárias para 

o seu pleno aprendizado. Consta desta política um documento dirigido a todos os professores “Sugestões e 

procedimentos metodológicos para alunos com necessidades educacionais especiais, na modalidade 

presencial e a distância”. Este documento contribui para eliminação de barreiras de acesso ao 

conhecimento, bem como as barreiras atitudinais. Nesse sentido é desencadeado um conjunto de ações, em 

que podemos destacar; presença de um intérprete de LIBRAS em sala de aula quando da existência de um 

aluno deficiente auditivo usuário desta língua, a implantação do sistema DOS-VOX em toda a rede de 

bibliotecas. 

6.4.2 - Disciplinas Presenciais 

O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-econômico-cultural-

político e histórico. Tem uma dimensão ativa, criadora e renovadora. Na sua interação com os outros seres e 

com o meio, produz conhecimento. O curso entende que o conhecimento é o produto desta interação social 

e que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as a 

serviço da sociedade. O curso compreende a necessidade de promover a participação dos indivíduos como 

sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a 

conscientização. 

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um processo 

ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a influência da cultura e das 

relações sociais, o curso de bacharel em Enfermagem da Estácio FAAC considera o aluno como sujeito de seu 

processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o processo de 

construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o relacionamento 

teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 
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Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas processualmente, o 

que implica na adoção de métodos de ensino que envolvam práticas de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a 

concepção curricular privilegia uma abordagem metodológica que traz para o lugar central da formação as 

práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se 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 promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos 

ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, do respeito ao meio ambiente, 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 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 conteúdo; 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. 

 

 

6.5 - INTERDISCIPLINARIDADE 

A interdisciplinaridade visa superar uma organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas 

como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo aluno. A 

interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da 

realidade, permitindo uma compreensão mais abrangente do saber.  

A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de corrigir os desvios causados pela 

fragmentação disciplinar, resultante da compartimentação que marca a produção científica de caráter 

positivista. O próprio desenvolvimento da ciência, que paulatinamente abandona uma delimitação rígida dos 

diferentes campos do conhecimento, coloca em evidência a necessidade de integração dos saberes, na 

busca da compreensão da complexidade da realidade. Mudam os modelos de pesquisa e os marcos teóricos, 

na tentativa de explicar a trama de interações e contradições presentes entre os fenômenos investigados.  
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A integração entre as disciplinas do currículo, assim, cria condições para a pesquisa e para a criação 

de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade. Propicia a 

reorganização e a recomposição dos diferentes campos do saber por meio do estabelecimento de 

intercâmbios cognitivos.  

Assim, a interdisciplinaridade permite integrar o saber, propiciando a compreensão da 

relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, conseqüentemente, os 

processos de intervenção e busca de soluções. Expressa, ainda, a necessidade de reconstruir o 

pensamento em novas bases, recuperando dimensões como criatividade, imaginação e capacidade de lidar 

com a incerteza.  

A interdisciplinaridade envolve a elaboração de um contexto mais geral, no qual as disciplinas em 

contato são modificadas, passando a depender claramente uma das outras. Promove, portanto, 

intercâmbios mútuos e recíprocas integrações entre as disciplinas.  

A inter-relação dos programas de disciplinas será realizada sistematicamente através de reuniões 

Pedagógicas e de Colegiado do Curso, momento em que a participação efetiva dos docentes e gestores 

contribui para consolidar um currículo dinâmico que enfatiza as integrações horizontal e vertical.  

Periodicamente serão promovidas atualizações no ementário do curso, sendo as revisões efetuadas 

contemplando-se a participação ativa de todos os docentes na discussão não apenas das disciplinas 

atribuídas a cada um como também no conjunto todo, favorecendo-se a interdisciplinaridade e a melhor 

articulação dos conteúdos.  

Semestralmente, conforme já acontece nos cursos implementados, é solicitada aos professores a 

apresentação de programas atualizados das disciplinas. Para tanto, são reunidos grupos por áreas temáticas, 

que trabalham em conjunto, de modo a garantir uma maior sinergia entre as diversas disciplinas.  

A interdisciplinaridade é o processo de integração recíproca entre várias disciplinas e campos de 

conhecimento, capaz de romper as estruturas de cada uma delas, para alcançar uma visão unitária e comum 

do saber, trabalhando em parceria.  

A necessidade de se romper com a tendência fragmentadora e desarticulada do processo do 

conhecimento, justifica-se pela compreensão da importância da interação e transformação recíprocas entre 

as diferentes áreas do saber. Essa compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento 

e do conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo reprodutor de um saber 

parcelado que, conseqüentemente, muito tem refletido na profissionalização, nas relações de trabalho, no 
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fortalecimento da predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto global de 

sociedade. 

Várias são as situações previstas ao longo do curso, em que a interdisciplinaridade poderá ser 

privilegiada e, entre eles, podemos destacar as seguintes: os projetos de iniciação científica; projetos de 

vivência profissional; nas discussões a serem promovidas junto aos docentes pelo colegiado de curso para a 

atualização permanente do projeto pedagógico, das ementas e planos de ensino; no desenvolvimento de 

projetos e trabalhos práticos para as disciplinas e na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, entre 

outros a serem discutidos e que possam vir a emergir das reuniões com os docentes. Esses devem ser 

sempre incentivados a procurar novas oportunidades onde seja possível desenvolver a conexão entre os 

diversos conteúdos das diversas disciplinas. 

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, pois as definições, os 

contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em torno de unidades mais 

globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, 

capacitando os alunos para enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e 

para detectar, analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização 

de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar a motivação 

para aprender.  

Além das disciplinas específicas da área, a matriz do Curso de Bacharel em Enfermagem da 

Faculdade Estácio Cotia apresenta algumas disciplinas comuns ao outro curso abrigado na Faculdade Estácio 

Europan, Educação Física Licenciatura e Bacharelado. Esssa configuração curricular promove o intercâmbio 

entre alunos, capacitando-os a uma visão crítica de mundo que permite uma melhor compreensão da 

realidade social, cultural, econômica e política; disciplinas no campo da teoria que possibilitam a capacidade 

de reflexão, análise e crítica dos fenômenos.  

Em linhas gerais, as disciplinas, a periodização e a sequência foram pensadas com o objetivo de que 

o encadeamento da matriz curricular respeitasse um crescente nível de complexidade, de acordo com a 

maturidade acadêmica do aluno. As disciplinas interagem de forma interdisciplinar e cumprem o papel de 

ajudar na formação de profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho com consciência do espaço 

que ocupam, dos contextos em que se inserem e do papel social que devem e podem exercer.  

Destaque-se ainda que as Semanas Acadêmicas se constituem num espaço privilegiado para a 

atividade interdisciplinar do curso, uma vez que são realizadas sempre com a participação de profissionais de 

diferentes áreas de formação e atuação. Além disto, os professores são estimulados a interagir para buscar 

oportunidades interdisciplinares entre suas disciplinas.  
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Por fim, deve-se concluir quanto a questão da interdisciplinaridade, que na matriz do curso, há a 

oferta de nove disciplinas eletivas que permitem ao aluno buscar enriquecer seu currículo com 

conhecimentos válidos e pertinentes a sua formação, que são oriundos de quaisquer áreas. 

 

6.6 – ATIVIDADES ESTRUTURADAS 

As Atividades Estruturadas foram incorporadas a algumas disciplinas como forma de privilegiar a 

articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Embasadas no 

Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, as atividades estruturadas implicam na 

construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. Para atender a este propósito, o 

ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento 

acumulado e os interesses e necessidades do aluno.  

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de situações 

organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são apenas um dos meios 

para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a 

realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, 

visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para tanto, as atividades devem ser 

estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar 

análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas 

devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.  

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, reflexivo, criativo, 

inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar condições para que o 

aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como 

resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos 

específicos de aprendizagem, que o aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e conseqüências, 

identifique princípios ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, 

execute, analise, avalie, etc.  

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no 

processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o planejamento de atividades 

que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho profissional, envolvendo 
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participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia 

de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de aprender a aprender.  

A partir, então, de propostas de pesquisa e trabalho indicadas e mediadas pelos professores das 

disciplinas que prevêem Atividades Estruturadas, o aluno potencializa o conhecimento acumulado e 

direciona os conteúdos específicos de diversas matérias aos seus próprios interesses e necessidades, 

tornando-se agente efetivo e co-responsável da construção de seu cabedal acadêmico.  

Atividades Estruturadas Supervisionadas implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a 

partir do trabalho discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a 

prática, a reflexão crítica e o processo de auto-aprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino deve 

ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os 

interesses e necessidades do aluno. No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a criação do sentido, 

visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para tanto, as atividades devem ser 

estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar 

análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e transferências. As tarefas propostas 

devem constituir desafios que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.  

As Atividades Estruturadas Supervisionadas são metodologias que atendem também ao paradigma 

da complexidade, propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos 

aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, situa-se a 

problematização que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento que 

vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento.  

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a investigação 

e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa 

neste processo. Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. Pelo 

contrário, além de serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito que aprende se aplica sempre 

a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado.  

Com as atividades estruturadas supervisionadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental é criar 

condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. Dessa forma, a 

aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas 

sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente assimilada. 
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Cada atividade percorrerá um caminho, variando os materiais e as estratégias, mas sempre no 

mesmo sentido:  

 

 

Sendo assim, na concepção ou elaboração de um currículo integrado que contemple atividades 

estruturadas supervisionadas, alguns passos devem ser trilhados: 

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

2. Em cada categoria definir conceitos, processos, princípios e técnicas para o desenvolvimento de 

tais conjuntos de conteúdos/competências;  

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

4. Destacar, no mapa conceitual, as unidades de aprendizagem, que se definem como estruturas 

pedagógicas dinâmicas orientadas por determinados objetivos comuns de aprendizado;  

5. Definir o conjunto de disciplinas mais apropriadas para incorporarem as atividades estruturadas 

supervisionadas. Obs: As atividades poderão ser interdisciplinares, ou seja, uma mesma atividade poderá 

atender várias disciplinas.  

6. Planejar atividades de aprendizagem originadas das situações do próprio cotidiano social do aluno 

e do trabalho profissional, que incentivem a reflexão, a busca de conhecimentos desenvolvidos nas 

disciplinas curriculares que contemplem atividades estruturadas, e que reverterão em ação. 

Ao final do semestre, os professores apresentam um relatório da atividade realizada, e são 

arquivados os dois melhores trabalhos na coordenação do curso.  

Disciplinas do Currículo com Atividade Estruturada:  
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✓ Relacionamento e Comunicação em Enfermagem no 3º período;  

✓ Tanatologia no 8º período;  

✓ Projeto de TCC em Enfermagem no 9º período;  

✓ TCC em Enfermagem no 10º período.  

 

Exemplo de atividade estruturada a ser realizada: 

Disciplina: Tanatologia 

Título: 

 

Pesquisa bibliográgica em artigos disponíveis no formato online (ou impresso) e/ou enquete junto aos 
alunos. 

Objetivo: 

 

Compreender de que forma os profissionais de enfermagem lidam com o cliente no processo de 
morte. Entender as dificuldades enfrentadas por estes profissionais ne o que consideram cuidado de 
enfermagem no processo do morrer. 

Competências e Habilidades: 

 

O aluno deverá ser capaz de ter uma visão crítica da atividade desempenhada, suas habilidades e 
competências na execução da pesquisa e/ou enquete. Deverá descrever como profissional de 
enfermagem o relacionamento terapêutico diante do processo de morte dos clientes e seus 
sentimentos e atitudes nesta atividade profissional.  

Desenvolvimento: 

 
1) Os alunos farão pesquisa bibliográfica do tema em material disponível do formato online ou 

impresso, escritos por profissionais de enfermagem; 
2) Os alunos poderão elaborar para cada Caso de realização de enquete (questionário, roteiro ou 

formulário); 
3) O professor acompanha o processo, solicita o desenvolvimento e resultados da pesquisa 

durante as aulas, discute fazendo associação ao mataerial teórico; 
4) Compilação dos resultados: co professor orienta como dividir as respostas encontradas em 

pequenas categorias; 
5) Apresentação dos resultados pelos grupos. Associação dos conteúdos dados em sala. 

Avaliação. 
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6.7 – ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

A matriz do curso embute também um ciclo comum, o qual compreende as disciplinas que oferecem 

aos estudantes a capacidade de uma visão de mundo crítica, uma formação humanista indispensável ao 

perfil do profissional cidadão e inserido na sociedade em que vive. O ciclo comum do curso de Bacharel em 

Enfermagem é composto por disciplinas que apresentam as ferramentas indispensáveis ao exercício 

profissional. Além do ciclo comum, a matriz contempla as disciplinas específicas do Enfermagem 

Em linhas gerais, as disciplinas, sua periodização e sequência foram pensadas com o objetivo de que 

seu encadeamento na matriz curricular respeitasse o crescente nível de complexidade. Elas se 

complementam e cumprem o papel de ajudar a formação de profissionais aptos a atuarem no mercado de 

trabalho com consciência do espaço que ocupam, dos contextos em que se inserem e do papel social que 

devem e podem exercer, valorizando a realidade e a especificidade do campo profissional da região de 

abrangência da instituição.  

Assim, todas as disciplinas envolvem a conquista da capacidade reflexiva do aluno no processo de 

aquisição e construção de conteúdos, que não são apresentados como categorias a serem assimiladas, mas 

sim como conceitos que podem ser apropriados de maneira crítica.  

A tônica da matriz curricular atual aproxima a teoria da prática, redistribuindo os conteúdos teóricos 

e os prático-profissionais ao longo de todo o curso, reafirmando a hibridização entre a teoria e a prática e 

evitando que o aluno vislumbre, equivocadamente, uma ruptura entre elas. Ratifica-se, assim, o 

entendimento do discente de que não há prática sem teoria e não há teoria sem a prática. Estas alterações 

se processaram a partir das observações feitas pelo colegiado de professores em relação ao fato de que a 

falta de contato direto com a execução prática da Enfermagem suprimia o entendimento, o interesse e a 

reflexão que os conteúdos teóricos provocam em relação ao fazer profissional.  

Em outras palavras, a presença de disciplinas de práticas desde os primeiros períodos do curso e as 

teórico-críticas até a sua conclusão oferecem a noção clara ao discente de que só se justifica a teoria se 

houver prática e vice-versa. Desta forma, reduzem-se os níveis de evasão sob o argumento, por parte dos 

alunos, da falta de identificação com a práxis da habilitação escolhida. Disciplinas tais como Sistematização 

do Cuidar em Enfermagem I, II, III e Ensinos Clínicos Teóricos e Práticos são exemplos de articulação de 

Produto / Resultado: 

 

Apresentação dos trabalhos pelos alunos em sala de aula, para debate dos temas levantados nas 
pesquisas e/ou enquetes.  
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conteúdo teórico e prático durante o processo ensino-aprendizagem. Assim, o curso de Enfermagem da 

Faculdade Estácio Cotia busca promover a integração teoria/prática entre os eixos de desenvolvimento 

curricular. Destaca-se, também, neste sentido, o eixo de prática laboratorial, que tem por objetivo adquirir 

conhecimentos e desenvolver habilidades inerentes à profissão a partir da aplicação de informações e 

valores.  

Todas as disciplinas práticas têm um espaço próprio e devidamente equipado para o adequado 

exercício das atividades propostas, com excelentes qualidade e quantidade. Abaixo, segue a lista das 

disciplinas com carga horária prática do curso, assim como o respectivo local da realização das aulas: 

PERÍODO DISCIPLINA LABORATÓRIO / CENÁRIO DE PRÁTICA 

1º  ANATOMIA SISTÊMICA  Laboratório de Anatomia  

1º  BIOQUÍMICA  Laboratório de Bioquímica  

2º  HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA  Laboratório de Microscopia  

2º  MICROBIOLOGIA  Laboratório de Microscopia  

3º  SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  

3º  ANATOMIA CLÍNICA  Laboratório de Anatomia  

4º  SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  

4º  ENSINO CLINICO EM SAÚDE COLETIVA (PRÁTICA)  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  
(Rede de Atenção Básica da Prefeitura)  

4º  PATOLOGIA GERAL  Laboratório de Microscopia  

5º  ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO 

PRÁTICO  

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  
(Rede de Atenção Básica, Pronto Socorro 
Adulto, Hospitais, ILP) 

5º  SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  

5º  PARASITOLOGIA  Laboratório de Microscopia  

 

6º  

ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE PRÁTICO  

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica (Rede de 

Atenção Básica, Pronto Socorro Infantil, Hospitais, 

Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas 

Estaduais de Ensino  Fundamental e Médio) 

6º  ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER PRÁTICO  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica (Rede de 

Atenção Básica, Maternidade, Hospitais) 

7º  ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA PRÁTICO  Laboratório de Semiologia e Semiotécnica (Pronto 

Socorro, Hospitais) 
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6.8 – DISCIPLINAS ELETIVAS 

Uma nova proposição à completude da formação em Enfermagem é a oportunidade de somar 

disciplinas eletivas à composição do espectro curricular específico, o que permite ao aluno intercambiar 

conhecimentos relativos a outros campos do saber e imprimir personalidade à sua formação, de acordo com 

interesses pessoais e/ou profissionais.  

O oferecimento de disciplinas eletivas representa avanço consensual dentro da comunidade 

acadêmica do curso, uma vez que atende o corpo discente, sequioso por alternativas complementares à sua 

área de formação, bem como a inserção de conteúdos em sua realidade regional; o que vem ao encontro do 

nosso entendimento sobre a dimensão generalista necessária ao postulante do mercado de trabalho atual e 

a pluralidade regional brasileira.  

A matriz curricular atual prevê que o aluno curse determinadas disciplinas específicas de outras 

áreas do conhecimento que mantém pontos de tangência com a Enfermagem, como é o caso de cadeiras 

próprias das grades dos cursos de  Educação Física, e até mesmo da Administração e do Direito, entre 

outros. A experiência enriquece não só a formação do aluno, que passa a ser única neste sentido, mas 

promove ainda o contato do discente de nossa área com os de outras, favorecendo-lhe a ampliação de sua 

rede social, o encontro de outras visões dos fenômenos dos quais participa e a conformação com a 

pluralidade científica.  

Conforme a matriz curricular, o aluno de Enfermagem deve cumprir uma carga horária de 72 horas 

aula de disciplinas eletivas - ou quatro créditos no total - a serem cursadas no nono e décimo períodos, 

escolhidas dentro do seguinte grupo: 

• Psicologia nas organizações 

• História dos povos indígenas e afro-descendentes 

• Comunicação nas empresas 

• Direitos humanos 

• Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável 

7º  ENSINO CLÍNICO EM SÁUDE MENTAL PRÁTICO  Departamento Saúde Mental (CAPS) / Serviço de 

Urgência e Emergência Psiquiátrica/ Clínica de 

Recuperação de Dependências Químicas   

8º  ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE 

PRÁTICO  

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica. Pronto 

Socorro, Hospitais (Pronto Socorro, UTI)  
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• Assistência em enfermagem oncológica 

• Assistência de enfermagem em dependência química 

• Enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar 

• Auditoria em enfermagem 
 

6.9 – OFERTA DA DISCIPLINA LIBRAS 

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem pensando em fornecer o aparato teórico-

instrumental adequado para a formação do profissional e acentuar sua formação humanística, técnico-

jurídica e prática, indispensável à adequada compreensão interdisciplinar dos fenômenos da área e das 

transformações sociais e, cumprindo uma determinação constitucional quanto aos direitos fundamentais 

que prevê, como direito fundamental, o tratamento igualitário a todos os brasileiros e estrangeiros 

residentes no país, além de cumprir a determinação constitucional no tocante à educação que deve ser 

promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, oferece, como disciplina optativa, Tópicos em Libras: Surdez e 

Inclusão, por parecer fundamental desenvolver a capacidade de pensar criticamente dos educandos 

portadores de deficiências auditivas e dos educandos sem a deficiência, mas que necessitarão se comunicar 

com aqueles. Esta necessidade é trabalhada em razão da demanda do mundo contemporâneo por um 

profissional apto a encontrar soluções com referência em um enfoque integrado.  

Cabe ressaltar, que não se pretende com essa disciplina optativa substituir a formação em Língua 

Brasileira de Sinais. Entretanto, a instituição ratifica o compromisso com a igualdade de oportunidades e 

com o processo de inclusão das pessoas com necessidades especiais na sociedade. As Línguas de Sinais são 

as línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário do que muitos imaginam, as Línguas de Sinais não 

são simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar a comunicação. São línguas 

com estruturas gramaticais próprias. Atribui-se às Línguas de Sinais o status de língua porque elas também 

são compostas pelos níveis linguísticos: o fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico.  

Abaixo, está reproduzido o plano de ensino da disciplina: 

Disciplina:  
Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão Social  

Período: 6º 

Carga horária: 36 horas 

Descrição 

(ementário): 

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

programático: 

1 DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.  
1.1. Mundo moderno, comunicação e identidade.  
1.2. Políticas linguísticas e educacionais  
1.3. Cultura em comunidades sinalizantes.  
2 A ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
2. 2.1. Variação linguística e Padronização  
2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas.  
3 ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
3.1. Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros  
3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS  
3.2.1. Categorias Gramaticais  
3.2.2. Advérbios  
3.3.3. Adjetivos  
3.3.4. Verbos e classificadores  
3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS  
4 NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS  
4.1. Conversação Básica em LIBRAS  
4.2. Literatura em língua de sinais  

Bibliografia 

básica: 

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

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

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

Bibliografia 

complementar:  

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

MOURA, Maria Cecilia de. Surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de 
Janeiro: Revinter, 2000.  

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 
Alegre: ARTMED, 2008. 

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 
2010. 

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

 

6.10 – DISCIPLINAS OPTATIVAS  

As disciplinas optativas constituem um vasto elenco de possibilidades de enriquecimento curricular, 

oferecido aos alunos do Curso de Enfermagem. A oportunidade de frequentar uma instituição de ensino 

superior é restrita a um pequeno grupo de estudantes, diante do enorme contingente de brasileiros alijados 

do sistema de educação superior. De tal modo, compete à instituição ofertar aos educandos o acesso ao 

conhecimento nas mais diversas áreas do saber.  



105 
 

Os alunos do Curso de Enfermagem podem cursar disciplinas optativas, sem limite mínimo ou 

máximo, em diversos cursos oferecidos na instituição, sendo o resultado incluído no histórico escolar. Por 

conseguinte, dá-se maior flexibilização curricular permitindo ao aluno incorporar conhecimentos de seu 

interesse específico que agregam valor a sua formação universitária. 

6.11 – DISCIPLINAS ONLINE   

A flexibilidade da Educação à Distância admite organizar estratégias que possibilitam aos 

interessados atender às necessidades profissionais requisitadas pelo mercado altamente dinâmico, exigente 

e movido pela velocidade das transformações desencadeadas pela implementação de novas tecnologias. 

Desta forma, os alunos do curso de Enfermagem contam com a opção de cumprirem determinadas 

disciplinas por meio do modelo de ensino à distância, respeitando o limite de 20% de disciplinas nessa 

modalidade, inclusive disciplinas eletivas e optativas. Esta possibilidade viabiliza também maior flexibilização 

dos currículos ao facilitar a criação e a oferta de um maior número de disciplinas eletivas e optativas, além 

de acrescentar mais uma possibilidade para o desenvolvimento de processos de ensino-aprendizagem 

diferenciados. Anualmente são ofertadas pela instituição, nessa modalidade, cerca de 300 disciplinas que 

abrangem todos os cursos e currículos em vigor. Especificamente para o curso de Enfermagem, a matriz 

curricular prevê a integralização, no formato à distância, das seguintes disciplinas: 

Período Código Nome da Disciplina 

1 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA  

1 SDE0011 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM  

2 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL  

2 SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE  

3 SDE0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA  

4 SDE0023 BIOFÍSICA  

4 SDE3487 LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM  

5 SDE0160 PSICOLOGIA DA SAÚDE  

5 SDE0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA  

5 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA  

6 SDE0283 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE  

6 SDE0071 EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM  
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7 SDE0025 ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL  

7 SDE0132 NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM  

8 SDE0133 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE  

8 SDE0040 ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM  

 

Entende-se o Ensino à Distância como um estímulo à realização de disciplinas tanto obrigatórias 

quanto opcionais que contribuem para o enriquecimento e flexibilização do currículo do aluno. Também 

colocam o aluno em contato com uma modalidade que deve se expandir nos próximos anos em nível de pós-

graduação, cursos de aperfeiçoamento profissional, favorecendo a educação continuada.  

A modalidade de Ensino a Distância foi incorporada às metodologias de ensino da instituição como 

diferencial na construção e acesso ao saber. De acordo com a identidade da Instituição e seu conceito de 

sociedade, ser humano e educação, a concepção de Educação a Distância incorpora o rompimento dos 

paradigmas de tempo e espaço, as novas tecnologias de informação e comunicação e uma proposta 

pedagógica alicerçada na concepção de um sujeito socio-histórico, que considera a aprendizagem como 

fruto da interação entre indivíduos em contextos socio-técnicos específicos, e objetiva um processo de 

aprendizagem no qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos e aprender a aprender, aprender a 

ser, aprender a conviver e aprender a fazer.  

A Educação a Distância, integrada ao cotidiano da Faculdade Estácio Cotia no ensino presencial, 

atende às novas exigências de formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes 

das novas estruturas de trabalho em um entorno em constante movimento. Além disso, agrega um novo 

cenário de ensino e aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas pedagógicas, redesenho da 

proposta metodológica e mudança no papel docente visto que todos – professores e alunos – ensinam e 

aprendem em uma construção coletiva.  

Aprender e ensinar nos entornos educativos a distância da Instituição, constituídos de recursos 

humanos e tecnológicos organizados em rede, nos quais é necessário aprender permanentemente em 

contínuas trocas de conhecimento, exige uma nova forma de educar que carece de novas estratégias para 

aprender e ensinar, de forma cooperativa. 

Os pressupostos metodológicos que baseiam a listagem das etapas para o design didático-

instrucional estão relacionados com os conceitos de interação social, zona de desenvolvimento proximal, 

abordados por Vygotsky e com o conceito de mediação de Lévy (1998) – mediação digital. Vygotsky enfatiza 

a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o efeito da interação social, da linguagem e da cultura, sobre o 
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processo de aprendizagem. Desta forma, há interiorização do conhecimento ou a transformação dos 

conceitos espontâneos em científicos. Isso acontece na zona de desenvolvimento proximal, o que Vygotsky 

definiu como espaço onde atua o processo de aprendizagem, por meio de atividades realizadas com a ajuda 

do “outro significativo” mais capaz naquele aspecto. 

O processo de aprender em rede, na Instituição, inclui a contribuição ativa do aluno e ocorre no 

âmbito de uma situação interativa, na qual o professor on-line atua como guia e facilitador, provocando e 

estimulando novos descobrimentos, propondo estratégias em uma prática pedagógica que deve levar o 

aluno a produzir e refletir, com autonomia, experimentando e registrando o resultado de suas observações. 

O papel reservado ao professor on-line é, sobretudo, o de orientar e não mais o de ser o único detentor do 

saber. Não lhe cabe somente saber as respostas para as perguntas dos alunos, mas também saber 

problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo. 

No modelo adotato pela Faculdade Estácio Cotia na modalidade à distância, em convênio com a 

Universidade Estácio de Sá, a comunicação entre professor-tutor e aluno pode se dar in loco no polo de 

apoio presencial, embora ocorra com mais frequência na plataforma digital, mediada por recursos 

tecnológicos. Essa plataforma é um ambiente virtual de aprendizagem, utilizada pela Faculdade Estácio Cotia 

e que integra um conjunto de interfaces de conteúdos e formas de comunicação, associados às redes sociais, 

permitindo integrar os atores ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Tais mecanismos de 

comunicação podem ser síncronos (como chat, por exemplo), ou assíncronos (fórum de discussão, 

mensageria, feedback etc.). 

No que se refere à convergência de meios para a construção do conhecimento e distribuição de 

conteúdo acadêmico para o aluno, concebeu-se um ambiente virtual de aprendizagem constituído por: 

i)    videoaulas transmitidas via web, ao vivo ou gravadas; 

ii)   conteúdo interativo on-line com design instrucional orientado à autoaprendizagem; 

iii)  material didático (livro de referência de cada disciplina); 

iv)  biblioteca virtual; 

v)   ferramentas de atividades acadêmicas (para entrega de trabalhos, por exemplo). 

Além do aspecto de disponibilização dos conteúdos programáticos previstos nos planos de ensino 

localizados no projeto pedagógico do curso, tanto o ambiente virtual de aprendizagem quanto o polo de 

apoio presencial foram concebidos como um espaço de comunicabilidade constante, de modo a garantir a 

efetividade do aprendizado a partir dos desdobramentos estimulados na comunicação entre alunos e 

professores/ tutores/ coordenadores. Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito científico e a formação 
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de sujeitos autônomos e cidadãos, tendo como propulsores desse movimento a interação, a cooperação e a 

colaboração entre os diversos atores, bem como a interatividade na construção e reconstrução do 

conhecimento. 

Outra vertente importante dos procedimentos metodológicos no ambiente virtual, no que tange ao 

processo de ensino aprendizagem, são as atividades relacionados a autoavaliação formativa que, além de 

possuírem importante papel na aquisição do conteúdo, contribuem para o desenvolvimento da habilidade 

crítico-reflexiva. Para isso, há o desenvolvimento de atividades estruturadas de autocorreção que, ao 

retornarem o feedback positivo e negativo, podem ainda, de forma automática, acrescer informações ou 

fazer apontamentos relativos aos conceitos abordados, estimulando a aquisição e fixação desses conteúdos.   

Esse processo é acompanhado pelo docente/tutor on-line que gera orientações, via ferramenta, a 

partir da visualização das indicações de aderência individual de cada um dos alunos. Esses procedimentos 

permitem ao docente ser capaz de gerar estímulo e de contribuir para a construção das estratégias que 

visam à evolução contínua do aprendizado. 

 

6.11.1 – SISTEMA DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM  – SAVA  

A Faculdade Estácio Cotia – Estácio FAAC, através de convênio técnico-científico, utiliza-se do SAVA 

produzido pela Universidade Estácio de Sá.  

O Sistema do Ambiente Virtual de Aprendizagem (SAVA) utilizado pela Estácio FAAC foi concebido 

como espaço de comunicabilidade e compartilhamento cooperativo constantes, de modo a garantir a 

efetividade do aprendizado a partir dos desdobramentos pedagógicos estabelecidos entre alunos e 

professores, tutores e coordenadores. Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito científico e a formação 

de sujeitos autônomos e cidadãos, tendo como propulsores desse movimento a interação, a cooperação e a 

colaboração entre os diversos atores, bem como a interatividade na construção e reconstrução do 

conhecimento. 

O Sistema do Ambiente Virtual de Aprendizagem, cuja arquitetura da informação foi desenvolvida 

pelo NEAD da Universidade Estácio de Sá, integra um conjunto de interfaces de conteúdos e formas de 

comunicação, dentre outros, que permitem integrar conteúdos à comunicação entre atores ao longo do 

processo de ensino e de aprendizagem.  Sua interface foi organizada de modo a permitir, desde o primeiro 

acesso, o caminho para as principais funcionalidades, como as configurações pessoais de perfil, funções de 

acesso rápido, comunicados gerais, links, notícias, dentre outros. 
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De acordo com o princípio de convergência de meios, diversas mídias estão articuladas na 

estruturação da entrega de conteúdo, permitindo ao aluno que estabeleça sua própria organização de 

acesso aos objetos de aprendizagem disponibilizados por aula ou por núcleos temáticos estabelecidos no 

programa curricular de cada disciplina. A interface, aplicada ao design instrucional, permite uma navegação 

orientada ao material de estudo. O tutor online também pode usar ferramentas do SAVA para propor 

conteúdo, próprio ou de terceiros, para enriquecer o material proposto. Para tal, vale-se da ferramenta 

“acervo”, na qual é possível categorizar as recomendações de conteúdo e organizá-los no ambiente para o 

aluno. 

O SAVA, portanto, integra interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através de tecnologias 

específicas para a hospedagem de aulas online, aulas disponibilizadas via web, biblioteca virtual utilizada 

pela Faculdade Estácio Cotia, dentre outras ferramentas para armazenamento, distribuição e construção de 

conteúdo. 

No ensino presencial, o SAVA permite a interoperabilidade entre os materiais e recursos de 

aprendizagem ali depositados digitalmente para uso entre alunos e professores nos contextos de sala de 

aula física, por meio de equipamentos de multimídia e conexão à internet, quando presentes. Ainda, permite 

a adoção de metodologias ativas usando o suporte digital daquele ambiente na sincronização entre 

atividades presenciais e virtuais, de acordo com a dinâmica metodológica adotada na disciplina. Isso inclui, 

por extensão, o uso de ferramentas de comunicação e interação, tanto síncronas quanto assíncronas, nos 

contextos de ensino-aprendizagem, quando for o caso (como fórum de discussão, mensageria, chat, acervo 

de materiais próprios etc.). 

Importante destacar que, no ensino presencial, as ferramentas do SAVA podem ser diretamente 

configuradas e mobilizadas pelo próprio professor, exceto para os materiais didáticos institucionais, estes 

pré-carregados no ambiente. 

A interação dos docentes, tutores e alunos das disciplinas que são ofertadas na modalidade a 

distância, ocorre, por meio de ferramentas comunicacionais, inclusive, aquelas que se encontram integradas 

à sala de aula virtual. Nessa perspectiva, o Sistema do Ambiente Virtual de Aprendizagem (SAVA) possibilita 

que o tutor a distância se comunique com os alunos e com os demais professores do curso, por meio, da 

Central de Mensagens, ou seja, correio eletrônico interno, que permite o envio de mensagens para um 

destinatário específico, para alguns destinatários e ou para uma turma específica. A mesma prerrogativa de 

interação é disponibilizada para o aluno que pode utilizá-la para contatar um determinado colega de turma, 

vários colegas de turma ou a sua turma na íntegra, o mesmo se aplica para o contato com os tutores a 

distância associados às turmas que o estudante frequenta naquele semestre acadêmico. 
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Além disso, há um recurso similar, designado Newsletter, que permite ao tutor a distância, 

encaminhar mensagens para o e-mail pessoal do aluno, além de duplicar ou não esse envio para o e-mail 

interno da sala de aula virtual (Central de Mensagens). 

O tutor a distância utiliza a ferramenta denominada analytics, uma função do SAVA que permite que 

ele extraia, por meio de categorias pré-definidas e parametrizadas alguns filtros de informações que o 

auxiliam na gestão acadêmica de sua turma e no acompanhamento do processo de interação e participação 

dos alunos. Ou seja, por meio dessa interface o tutor a distância pode selecionar dentro de uma 

determinada turma quais são os alunos que não realizaram de uma atividade proposta, que não interagiram, 

que não responderam aos exercícios de participação, que não acessaram a plataforma nos últimos dias etc. 

Outra ferramenta estruturante desse processo, integrado à sala de aula virtual é a ferramenta 

tutoria. Por meio desse espaço dialógico tutores-alunos, alunos-alunos, discutem e constroem o 

conhecimento colaborativo por meio de opiniões, discussões e dúvidas sobre os conteúdos, temas e 

questões das disciplinas em curso. Além disso, todos os alunos possuem a ferramenta Anotações na qual 

podem ao longo de sua navegação e estudo registrar apontamentos que permitem ou não ser 

compartilhados com o professor e com a turma. 

Todas as interações acima reportadas geram registros dentro da sala de aula virtual que pode ser 

visitado pelo tutor presencial, sendo também acompanhado e supervisionado pelo Coordenador de Curso. 

 

6.11.2 – ATIVIDADES DE TUTORIA NO ENSINO À DISTÂNCIA 

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o plano de ensino da 

disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da 

ação docente nesta modalidade de ensino. Ele é responsável pela condução didática da(s) disciplina(s). 

Nesse sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula os alunos ao curso e à IES, pois 

possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo, com vistas a desenvolver no 

corpo discente a autonomia, por meio do desdobramento do conteúdo e da mediação pedagógica entre o 

conhecimento teórico, sua aplicação prática e as particularidades desse conhecimento na formação 

acadêmico-profissional do aluno.  

Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo de 

aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando sempre orientá-lo 

quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e das experiências 

apresentados coordenados e orientados pelo coordenador de curso.  
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Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância o fórum de discussão como principal 

interface na (re)construção do conhecimento, por ser um espaço concebido para promover 

questionamentos e provocações entre os alunos, sob a égide da cooperação e da colaboração em prol da 

aprendizagem. Nesse sentido a mediação no fórum é concebida a partir de discussões e temas abordados 

nas aulas, com regras de participação, sob um viés de transversalidade em relação ao conteúdo das aulas. O 

tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos desdobramentos ao(s) 

questionamento(s) temático(s) a partir da postagem dos alunos. A participação dos alunos nos fóruns 

temáticos compõe parte da nota das avaliações formativas.  

No fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância atua no sentido de valorizar o 

conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura de mediação voltada para o respeito 

às individualidades de cada aluno e para desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades 

regionais.  

A mediação também ocorre em outras ferramentas: Trabalhos a Concluir e a Central de Mensagem. 

A ferramenta Trabalhos a Concluir constitui uma interface do SAVA (Sistema do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) com o intuito de cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua 

dinâmica permite a disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem pelo aluno.  

Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, atuando como 

facilitador na organização do estudo do aluno a partir da relação deste com as formas de entrega do 

conteúdo. Da mesma maneira ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da sala de 

aula virtual. 

No ambiente de tutoria, o tutor a distância atua no sentido de valorizar o conhecimento e a 

experiência do discente, estabelecendo uma postura de mediação voltada para o respeito às 

individualidades de cada aluno e para desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades regionais. 

A mediação também ocorre em outras ferramentas: Trabalhos a Concluir e a Central de Mensagem. 

A ferramenta Trabalhos a Concluir constitui uma interface do SAVA com o intuito de cadastrar 

atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua dinâmica permite a disponibilização da tarefa 

pelo tutor a distância e postagem pelo aluno. 

Nos momentos presenciais obrigatórios há disponibilidade de um tutor que garante o atendimento 

às necessidades de orientações e esclarecimento das dúvidas quanto aos processos e procedimentos 

acadêmicos. Cabe ainda ao tutor presencial familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, 

atuando como facilitador na organização do estudo do aluno a partir da relação deste com as diversas 
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formas de entrega do conteúdo. Da mesma maneira ocorre com o SAVA, ao orientar o aluno sobre a sua 

navegação e uso da sala de aula virtual para realizar a interatividade. 

Os tutores são avaliados semestralmente através da pesquisa de avaliação institucional empreendida 

pela CPA e cujos relatórios são amplamente divulgados e analisados pela equipe pedagógica, coordenação, 

NDE e colegiado de curso, gerando os insumos para o planejamento das reuniões pedagógicas, revisão dos 

planos de trabalho e capacitações continuadas, entre outros. 

6.11.3 – MECANISMOS DE INTERAÇÃO NAS DISCIPLINAS ONLINE 

A interação dos docentes, tutores e alunos das disciplinas que são ofertadas na modalidade a 

distância, ocorre, por meio de ferramentas comunicacionais, inclusive, aquelas que se encontram integradas 

à sala de aula virtual.  

Nessa perspectiva, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) possibilita que o tutor a distância se 

comunique com os alunos e com os demais professores do curso, por meio, da Central de Mensagens, ou 

seja, um sistema de e-mail interno, que permite o envio de mensagens para um destinatário específico, para 

alguns destinatários e ou para uma turma específica. A mesma prerrogativa de interação é disponibilizada 

para o aluno que pode utilizá-la para contatar um determinado colega de turma, vários colegas de turma ou 

a sua turma na íntegra, o mesmo se aplica para o contato com os tutores a distância associados às turmas 

que frequenta naquele semestre acadêmico.  

Além disso, há um recurso similar, designado Newsletter, que permite ao tutor a distância, 

encaminhar mensagens para o e-mail pessoal do aluno, além de duplicar ou não esse envio para o e-mail 

interno da sala de aula virtual (Central de Mensagens).  

O tutor a distância utiliza ferramenta Analytics, uma função do AVA que permite que ele extraia, por 

meio de categorias pré-definidas e parametrizadas, alguns filtros de informações que o auxiliam na gestão 

acadêmica de sua turma e no acompanhamento do processo de interação e participação dos alunos. Ou seja, 

por meio dessa interface o tutor a distância pode selecionar dentro de uma determinada turma quais são os 

alunos que não interagiram ou acessaram um tópico chavdd da matéria, que não realizaram uma atividade 

solicitada numa determinada aula, que não responderam aos exercícios de participação, que não acessaram 

a plataforma nos últimos dias, entre outras análises possíveis.  

Outra ferramenta estruturante desse processo, integrado à sala de aula virtual é a ferramenta Fórum 

de Discussão. Por meio desse espaço dialógico tutores-alunos, alunos-alunos, discutem e constroem o 

conhecimento colaborativo por meio de opiniões, discussões e dúvidas sobre os conteúdos, temas e 

questões das disciplinas em curso. Além disso, todos os alunos possuem a ferramenta Anotações onde 
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podem ao longo de sua navegação e estudo registrar apontamentos que podem ou não ser compartilhados 

com o professor e com a turma.  

Todas as interações acima reportadas geram registros dentro da sala de aula virtual que pode ser 

visitado pelo tutor presencial e pelo coordenador de polo, sendo acompanhado e supervisionado pelo 

coordenador de curso.  

6.11.4  – TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICS) 

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas pelo curso no contexto 

relacionado ao processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos didáticos capazes de tornar realidade 

o projeto pedagógico do curso. 

Assim, podemos destacar algumas TICs, como por exemplo, o Sistema de Informações Acadêmicas 

(SIA), de caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos seus processos acadêmicos, ao atendimento 

virtual, à consulta de notas, datas de prova, solicitação de requerimentos e acompanhamento dos mesmos, 

além de outras opções. Aos alunos é disponibilizada uma gama de serviços que os auxiliam no dia-a-dia 

acadêmico. Também há alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa do 

curso que são disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de informações sobre a progressão 

na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno pode visualizar claramente as disciplinas já 

cursadas e as em andamento, bem como tempo de acesso, tempo de permanência por tópico de conteúdo 

etc. 

Convém destacar dentro deste mesmo contexto, o Sistema Webaula, no qual além do ambiente da 

sala de aula, são apresentadas ferramentas pedagógicas da estrutura curricular, como, por exemplo, planos 

de ensino, planos de aula, atividades estruturadas, exercícios de reforço de aprendizagem, mapas 

conceituais.  

Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca tradicional, há a 

Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento, além das de domínio público. 

Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos científicos, de pesquisa on-line, de 

complementar leitura de textos impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem de comentários 

críticos. 

No ambiente da sala de aula presencial, alunos e professores também interagem utilizando objetos 

de aprendizagem e recursos de multimídia. 
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Para as disciplinas ofertadas na modalidade online, cabe destacar que, além das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino e aprendizagem, ainda, existem múltiplos 

recursos didáticos capazes de tornar realidade a proposta pedagógica do curso. 

Dentre tais recursos e ferramentas, são propostas atividades acadêmicas a serem realizadas no 

Sistema do Ambiente Virtual de Aprendizagem (SAVA) sob orientação e supervisão do tutor da disciplina, se 

for o caso, bem como orientações pedagógicas no que tange à  estrutura curricular, como, por exemplo, 

planos de ensino, roteiros de estudo, mapas conceituais, dentre outros. Em termos de publicação de 

conteúdos programáticos do programa da disciplina, os diversos objetos de aprendizagem são concatenados 

em termos de curadoria e de progressão do estudo, destacando-se as videoaulas, as aulas interativas online, 

o livro de referência da disciplina e demais objetos de aprendizagem. Ao fim de cada unidade de estudo, o 

aluno conta com uma autoavaliação eletrônica, na qual é possível o aluno avaliar seu processo de 

aprendizagem e ter um diagnóstico de carências de conteúdo adquirido na dada unidade, incentivando os 

estudantes a se tornarem responsáveis pela sua aprendizagem, a incorporarem hábitos de estudos e 

desenvolverem habilidades metacognitivas.  

Adicionalmente, no SAVA, tanto professores quanto alunos, dispõem de ferramentas 

comunicacionais: fórum de dúvidas, fórum de discussão, central de mensagens e plantão on-line (chat), que 

viabilizam a mediação pedagógica por meio de discussões temáticas, aprofundamento de estudo e 

recuperação de lacunas de aprendizagem. O aluno também pode interagir com seus colegas para discutir 

assuntos pertinentes à aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem também ser 

efetivada a partir de inferências e interações aluno-aluno (peer to peer). Destacam-se, mormente, recursos 

auxiliares integrados à interface do SAVA, como bibliotecas virtuais, por exemplo, que complementam o 

acervo bibliográfico constante da biblioteca do polo de apoio presencial.  

Portanto, não se trata apenas de infraestrutura tecnológica, mas também, da metodologia associada 

ao seu uso, conforme descrito anteriormente. Vale lembrar que os polos organizam oficinas para que o 

educando adquira plenas condições de interagir por meio das TICs adotadas neste curso, em termos de 

letramento digital, bem como ocorrem outros programas que promovem o acolhimento do estudante, o 

reforço acadêmico de conhecimentos prévios ao ensino superior (presencial ou online) e a colaboração e 

cooperação entre o corpo discente. 

Em relação à acessibilidade, todas as TICs possuem, em maior ou menor grau, recursos de leitura via 

softwares específicos para usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa variação se dá parte pela complexidade 

dos sistemas adotados pela instituição, parte pelas limitações dos softwares disponíveis para essa finalidade. 

Especificamente, o portal web da instituição, via de acesso ao Sistema de Informações Acadêmicas, permite 
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leitura para navegação e visualização de funções essenciais, como grade de horários, acesso ao ambiente 

virtual de aprendizagem, leitura de livros etc. Entretanto, algumas funções específicas, como abertura de 

requerimentos, exigem auxílio de colaborador da instituição, face às particularidades desse tipo de 

procedimento.  

Mais especificamente em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (SAVA), interface na qual os 

conteúdos acadêmicos são disponibilizados para os alunos, todos os objetos de aprendizagem possuem 

recursos customizados, como versão em áudio para videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura (via 

software) de textos acadêmicos, entre outros.  

Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os principais 

softwares de leitura. 

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem, existem múltiplos recursos didáticos capazes de tornar realidade a proposta pedagógica do 

curso.  

O curso de Bacharelado em Enfermagem foi, desta forma, contemplado com disciplinas online e 

correspondentes atividades acadêmicas, a serem realizadas no Sistema do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (SAVA), onde além do ambiente da sala de aula virtual, são apresentadas orientações 

pedagógicas no que tange a estrutura curricular, como, por exemplo, planos de ensino, roteiros de estudo, 

mapas conceituais, vídeos, bem como as aulas transmitidas e disponibilizadas via web, com legenda que 

permite acessibilidade ao aluno surdo, conteúdo on-line, e demais objetos de aprendizagem.  

A avaliação eletrônica disponibilizada, é considerada processual, pois permite ao estudante avaliar 

seu processo de aprendizagem e ter um feedback de quais conteúdos ele precisa estudar mais, incentivando 

os estudantes a se tornarem responsáveis pela sua aprendizagem, a incorporarem hábitos de estudos e 

desenvolverem habilidades metacognitivas. Por meio deste sistema, tanto professores quanto alunos, 

dispõem de ferramentas comunicacionais: fórum de dúvidas, fórum de discussão e plantão on-line (chat) 

que viabilizam a mediação pedagógica e as relações de ensino e aprendizagem. O aluno pode interagir com o 

professor, para tirar dúvidas e aprofundar temas e conceitos abordados, e com seus colegas para discutir 

assuntos pertinentes à aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem ser efetivada.  

Além do acervo bibliográfico constante da biblioteca física da Faculdade, também d polo de apoio 

presencial, há a biblioteca virtual, que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento, além daquelas 

de domínio público e periódicos especializados. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a 

textos científicos, de pesquisa on-line, de leitura complementar de textos impressos, possibilitando, 

inclusive, anotações e postagem de comentários críticos. 
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É importante ressaltar que as TICs constituem-se como ferramenta representativa do SIA para o 

cumprimento do Projeto Pedagógico do Curso, contribuindo, assim, para favorecer aos alunos o 

desenvolvimento da autonomia nos estudos e da investigação científica, entre outros. Portanto, não se trata 

de apresentar apenas a infraestrutura tecnológica, mas também, da metodologia associada ao seu uso 

conforme descrição acima. Para que o educando adquira plenas condições de interagir por meio das TICs, a 

IES prepara nivelamentos com apoio presencial ou online, possibilitando, inicialmente o letramento digital e 

contribuindo para a fluência junto as TICs. 

 

6.12 – RECURSOS TECNOLOGICOS APLICADOS NAS DISCIPINAS  

Por fazer parte do Grupo Estácio, o Curso de Bacharelado em Enfermagem  da Faculdade Estácio 

Cotia conta com alguns recursos diferenciados, que são disponibilizados para as demais IES. Tratam-se de 

recursos tecnológicos educacionais no mais alto nível, seja do país ou do mundo. Eles colaboram 

sobremaneira no processo de ensino-aprendizagem empreendido junto à sua comunidade acadêmica. Tais 

ferramentas se coadunam com a perspectiva de que uma IES para oferecer qualidade, deve contar com os 

mais modernos instrumentos para a experiência didático-metodológica que envolve o corpo discente e 

docente.  

Em primeiro lugar, merece destaque o amplificado alcance ao material bibliográfico: além do acervo 

físico da biblioteca local, a Faculdade Estácio Cotia oferece, ainda, acesso à Biblioteca Virtual, plataforma de 

conteúdo online que permite a alunos e professores consultar inúmeras obras bibliográficas por meio da 

internet. São livros especialmente digilatizados, publicados por editoras relvantes, como Pearson, Vozes, 

Saraiva, entre outras.  

O docente ou o aluno pode fazer a busca de livros e, na própria tela, folhear e realizar a leitura 

integral da obra. Além disso, ele pode fazer anotações, com comentários produzidos por ele, a qualquer 

momento, em qualquer trecho do livro, e registrá-la em ambiente personalizado para posterior consulta. A 

Biblioteca Virtual cumpre um papel complementar ao da biblioteca física da faculdade, disponibilizando 

livros técnicos e didáticos, dicionários e códigos, estudos de casos, materiais de pós-graduação e bases de 

dados.  

Considerando-se que a atualização de bases virtuais de conteúdo é sobremaneira mais dinâmica, é 

crível que, com o recurso da Biblioteca Virtual, a abrangência da literatura disponível seja equivalente com 

as obras tradicionais, consolidadas e de referência tanto quanto as recentes e de vanguarda. Da mesma 

forma, mais dinâmica fica a disponibilidade para o acesso às obras, dado que se pode fazer através de 

qualquer dispositivo tecnológico de conexão à internet (incluindo-se aí os móveis, tais como laptops, 
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smartphones, tablets etc.), dentro ou fora da instituição, e até mesmo em sala de aula, no momento de 

dinâmicas ou oficninas presenciais, que envolvem consulta as referências bibliográficas. 

A partir do próprio sistema, a Biblioteca Virtual Estácio permite também que os alunos e professores 

adquiram livros diretamente das editoras, em condições muito abaixo do valor de mercado ou, ainda, 

comprar páginas de um livro para imprimir em casa por um preço muito menor que uma fotocópia e sem 

problemas de direitos autorais, já que os direitos do autor e da editora já estão assegurados.  

Na esteira das revoluções tecnológicas próprias do século XXI, e ainda sobre as possibilidades 

virtuais, a Faculdade Estácio Cotia  também utiliza um sistema denominado Webaula, que garante aos 

alunos matriculados e aos professores alocados nas disciplinas acesso a todos os Planos de Ensino e Planos 

de Aula, além das suas respectivas Atividades Estruturadas, quando for o caso. Neste ambiente interativo, há 

disponibilidade para uma diversidade de possibilidades relativas à comunicação entre professores e alunos, 

bem como ampliação do escopo da disciplina, que inclui troca de e-mails, fóruns, chats, conexão com 

pesquisas de iniciação científica, indicação de textos complementares, conexos e especializados, jogos 

educativos, caderno de notas virtual etc., extrapolando a experiência acadêmica para além da sala de aula, 

promovendo um corpo-a-corpo constante no acompanhamento das performances dos alunos.  

Através do sistema Webaula, é patente a lógica “online, ontime, fulltime” aplicada ao 

desenvolvimento do conhecimento próprio de determinada disciplina, de forma a lograr pela mais ampla 

possibilidade do aluno adensar e/ou fixar os elementos didáticos das cadeiras do curso e evitar a inércia do 

aprendizado que se limita ao tempo da aula presencial. Assim, o aluno tem acesso irrestrito aos conteúdos 

do semestre letivo e, com isso, tem a possibilidade de rever o conteúdo de uma aula quando desejar e 

necessitar, ou no caso de uma aula em que esteve ausente. 

 

6.12.1 – MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

 

Todas as disciplinas do curso de Enfermagem contam com material didático específico, composto 

por capítulos de livros, slides para cada semana de aula, plano de ensino e planos de aula e livros da 

Biblioteca Virtual. Além disso, está em implantação a elaboração dos livros didáticos construídos 

especificamente para cada disciplina, de forma a atender plenamente o conteúdo programático e facilitar ao 

acesso do discente ao material de qualidade.  

O material didático institucional disponibilizado aos discentes facilita a construção do conhecimento 

e garante o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. O material didático do curso foi 
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concebido de modo a integrar, no ambiente virtual de aprendizagem (SAVA), um conjunto de mídias 

compatível com a concepção de educação deste curso e com os métodos de ensino e aprendizagem. Em 

última instância, o material didático conduz ao conhecimento dos conceitos fundamentais de cada disciplina 

e seus respectivos módulos, valendo-se de diferentes meios de entrega (videoaulas, páginas interativas, 

livros digitais, artigos, trilhas de aprendizagem com objetos de aprendizagem associados etc.). Portanto, o 

conceito de material didático institucional ultrapassa a noção de “livro didático” por contemplar também 

outras formas e formatos de entrega de conteúdo associados ao plano de ensino de ca disciplina. 

Para a elaboração do material didático institucional, há uma equipe multidisciplinar e 

multidepartamental que é responsável pela produção de originais, validação de pertinência e qualidade do 

original, revisão e redação, design gráfico, diagramação e programação, variando de acordo com o formato 

do material. Para as etapas de elaboração e validação do conteúdo, docentes são selecionados por editais 

e/ou indicação de coordenação do curso para atuarem nas funções de elaborador de originais (conteudista) 

e validador de originais (parecerista), bem como docentes para videoaulas e/ou podcast (conteúdo narrado). 

Da mesma maneira, outros profissionais também atuam na elaboração dos objetos de aprendizagem que 

compõem o material didático, a saber: designers instrucionais, web designers, programadores, ilustradores, 

revisores, editores, cinegrafistas, dentre outros especialistas que operam na concepção técnica de produção 

dos conteúdos e de sua publicação no ambiente virtual de aprendizagem. 

O material passa por um processo de controle de qualidade no qual são aferidos a extensão, a 

pertinência e a correlação entre o material didático e o plano de ensino da disciplina, bem como as 

linguagens (verbais e não-verbais) são adequadas ao perfil da formação e à maturação acadêmica do aluno. 

Finalmente, os processos de finalização e publicação dos materiais garantem o suporte tecnológico 

adequado aos diferentes formatos e finalidades de consumo. 

 

Quanto à acessibilidade ao material didático institucional, e considerando-se o grau de 

compatibilidade dos programas utilizados por Portnadores de Ncessecidades Especiais - PNEs, ela pode 

variar em função do nível de atualização dos softwares e da estrutura computacional do objeto em si. Em 

virtude disso, a IES, junto com a coordenação do curso, toma por premissa a adaptabilidade à necessidade 

específica do aluno, sempre que assim for solicitado. Os livros de referência que compõem material didático, 

por exemplo, possuem versão em arquivo digital que permite a leitura via qualquer software. O mesmo vale 

para os versionamentos em áudio e/ou legenda das videoaulas, bem como a adaptação em texto de telas 

interativas de conteúdo on-line, ou em outros formatos que forem mais convenientes para os casos 
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particulares, tendo por mote a demanda do próprio aluno quando a recursividade já adotada não for capaz 

de atender as necessidades e/ou recursos do aluno. 

Quanto à acessibilidade ao SAVA, bem como de outras TICs, todos os ambientes e interface 

possuem, em maior ou menor grau, recursos de leitura via softwares específicos para usuários com baixa 

visão e/ou cegos. Essa variação se dá parte pela complexidade dos sistemas adotados pela instituição, parte 

pelas limitações dos softwares disponíveis para essa finalidade. Especificamente, o portal web da instituição, 

via de acesso ao Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), permite leitura para navegação e visualização de 

funções essenciais, como grade de horários, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, leitura de livros 

etc. Entretanto, algumas funções específicas, como abertura de requerimentos, exigem auxílio de 

colaborador da instituição, face às particularidades desse tipo de procedimento.  Mais especificamente em 

relação ao ambiente virtual de aprendizagem (SAVA), interface na qual os conteúdos acadêmicos são 

disponibilizados para os alunos, todos os objetos de aprendizagem possuem recursos customizados, como 

versão em áudio para videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura (via software) de textos acadêmicos, 

entre outros. 

Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os principais 

softwares de leitura. 

Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca tradicional, há a 

biblioteca virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento. Esta ferramenta pedagógica 

cria oportunidade de acesso a textos científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura de textos 

impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem de comentários críticos. Nesse espaço, estão 

disponíveis materiais didáticos institucionais próprios, bem como obras de referência publicadas em outras 

bibliotecas virtuais, via serviço de integração, tais como a Biblioteca Virtual Universitária Pearson, 

Pergamum, EBSCO, DynaMed Plus e e-Volution. 

 

Abaixo, a lista das disciplinas que já possuem livro didático próprio: 

• LÍNGUA PORTUGUESA  / ANÁLISE TEXTUAL  
• BIOLOGIA CELULAR 

• BIOFÍSICA 
• PSICOLOGIA DA SAÚDE 

• FISIOLOGIA HUMANA 
• ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA TEÓRICO 

• ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER 
• ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO 

• ENSINO CLÍNICO EM SÁUDE MENTAL PRÁTICO 
• ENSINO CLÍNICO EM SÁUDE MENTAL PRÁTICO 
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• ENSINO CLÍNICO V - TEÓRICO 
• ENSINO CLÍNICO VI - PRÁTICO 

• ENSINO CLÍNICO VII - TEÓRICO 
• ÉTICA NA SAÚDE 

• ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE TEÓRICO 

• ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE TEÓRICO 

• ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO TEÓRICO 

• FUNDAMENTOS DE IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA 

• FUNDAMENTOS DA BIOQUÍMICA  /  BIOQUÍMICA 

• RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM 

• GENÉTICA 
• HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

• METODOLOGIA CIENTÍFICA 
• FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 

• SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I 
• SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II 

• SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III 
• TANATOLOGIA 

 

Para que a concretização deste material fosse possível em prol do desenvolvimento acadêmico e do 

respeito aos direitos autorais, a instituição desenvolveu uma parceria inédita com os docentes que se 

tornaram autores dos livros disponibilizados.  

O material didático materializa o compromisso da instituição com a qualidade e o esforço em 

oferecer o que há de melhor em bibliografia universitária e serve para que o aluno possua a bibliografia 

essencial para o estudo de cada disciplina sem ter que recorrer a fotocópias. Dessa forma, não somente o 

aluno porta para cada aula específica o material bibliográfico que lhe é relativo, como também, no conjunto, 

forma uma biblioteca particular, que lhe servirá mesmo depois da conclusão da graduação.  

 

               6.12.2 – ACESSIBILIDADE AO MATERIAL  

Todo o material didático do curso é acessível pelo Leitor Estácio, aplicativo disponível para todos os 

sistemas operacionais (disponível para Google Play, App Store ou Windows Phone Store); que possibilita o 

acesso ao material de qualquer dispositivo: smartphones, tablets e computadores. Com isso, flexibiliza-se 

ainda mais o acesso aos conteúdos, garantindo que o aluno estará com o seu material didático a qualquer 

tempo. O Leitor Estácio possibilita ainda a inclusão de anotações e marcação de páginas importantes, a 



121 
 

possibilidade de impressão do conteúdo desejado e o acesso off-line de qualquer dispositivo Os alunos 

podem acessar o manual de instruções e o FAQ no endereço http://www.estacio.br/materialdigital/  

O material didático adotado neste curso concretiza a metodologia de convergência de acesso ao 

conteúdo, de forma a facilitar a construção do conhecimento e garantir o desenvolvimento de habilidades e 

competências específicas. O  material didático foi concebido de forma a integrar um conjunto de mídias 

compatível com a concepção de educação deste curso e da modalidade EaD, com acessibilidade.  

Assim, o material didático da educação a distância é o apoio efetivo para os conteúdos abordados, e 

pode ser explorado por meio do DOSVOX e do Jaws, e fornece ao aluno condições de acompanhamento da 

programação desenvolvida nas aulas e demais atividades disponibilizadas no AVA. Tem a finalidade de 

subsidiar, pedagogicamente, o trabalho desenvolvido no Ambiente Virtual de Aprendizagem, em 

consonância com o projeto pedagógico do curso, e conduz ao conhecimento dos conceitos fundamentais de 

cada disciplina e respectivos módulos.  

O professor responsável pela disciplina pode ser o autor do material didático, sendo a elaboração ou 

revisão desse material, a primeira etapa do trabalho docente para a elaboração da disciplina. Este material 

tem como finalidade fornecer ao aluno melhores condições de acompanhamento da programação 

desenvolvida nas aulas e, ao mesmo tempo, servir como apoio para o trabalho com o conteúdo online e 

demais atividades realizadas no AVA, onde o aluno encontra o desdobramento do conteúdo de forma 

interativa, com o uso de diversas ferramentas pedagógicas adequadas ao meio em que são veiculadas, 

especialmente pela utilização de objetos de aprendizagem, disponibilizados juntamente com o hipertexto, 

de modo a permitir novas perspectivas de arquitetura da informação na integração entre os outros meios 

que disponibilizam o conteúdo das disciplinas do curso. É oportunizado ao discente formar uma visão plural 

em relação aos estudos realizados.  

A construção do material didático online integra a atuação do docente responsável pela produção 

dos textos originais, o chamado professor conteudista, junto à atuação dos demais atores do processo de 

elaboração dos objetos de aprendizagem, a saber: designers instrucionais, web designers, programadores, 

ilustradores, revisores; todos especializados na concepção técnica de produção de conteúdo online em 

ambientes virtuais de aprendizagem. O referido material é gratuito, quanto ao “Livro Proprietário” este tem 

formato digital e, pode ser acessado em diferentes dispositivos como: tablets, notebooks, desktops e mobile, 

com a possibilidade de impressão e de realização do download do conteúdo que desejar.  

Para os caso especiais, todo o material disponível relacionados com as disciplinas do curso pode ser 

acessado com os seguintes recursos: 

Softwares NVDA ou DOS VOX 

http://www.estacio.br/materialdigital/
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O material didático digital e acessível ao aluno com necessidades especiais, possibilitando-a seu 

conteúdo utilizando os softwares NVDA ou DOS VOX; 

Ferramenta LUPA 

O aluno com deficiência visual poderá utilizar a ferramenta  Ampliação (Lupa), que permite ampliar 

os caracteres do texto a ser lido.  Para tanto, deverá pressionar a tecla de atalho (Ctrl +) para ler o material 

em fonte ampliada.  

Aulas em MP3 

As vídeos aulas tem suas trilhas gravadas em MP3. Ao acessar a Sala de Aula Virtual, o aluno pode 

escolher a aula que deseja acompanhar e para ouvi-la, deve escolher a opção MP3.  

Aulas PPT   

As vídeos aulas das disciplinas também são resumidas em slides PPT no ambiente virtual de 

aprendizagem, junto com os arquivos em MP3. O aluno poderá salvar os arquivos em slides no seu diretório 

pessoal.  

 

Aulas Legendadas 

O aluno com deficiência auditiva possui um recurso denominado Close Caption (CC), o qual 

apresenta as legendas das suas aulas. Caso queira salvar a legenda da aula para estudar em outro momento, 

basta marcar a opção “baixar”.  

 

6.12.3 – SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

A diretoria de tecnologias educacionais da Estácio, composta por 3 gerências (estúdios de gravação, 

fábrica de conteúdo e novas tecnologias educacionais), é responsável pela produção, distribuição e 

publicação de material didático, gerindo assim todo o processo de desenvolvimento e entrega de objetos de 

aprendizagem que compõem o conceito de material didático, como livros, conteúdo digital interativo, 

videoaulas, aplicativos etc. 

A distribuição do material didático ocorre de forma digital, salvo em casos específicos, como 

localidades com dificuldade de acesso à internet e/ou por necessidade particular de uma dada disciplina. A 

publicação do material didático se dá no ambiente virtual de aprendizagem, organizado seguindo a 

arquitetura de informação que estrutura tal ambiente. Nesse sentido, todo material é diretamente associado 
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a uma determinada disciplina ("página da disciplina"), bem como pode ser associado a um determinado 

tópico do conteúdo programático disposto no plano de aula, sempre seguindo a lógica metodológica que 

articula tal associação (como, por exemplo, leitura prévia, conteúdos de aprofundamento, atividades de 

aplicação etc.). 

Ainda, na página inicial do ambiente, há acesso direto a ferramentas complementares de publicação 

de material didático, como bibliotecas virtuais, acervos de materiais próprios, objetos de aprendizagem de 

disciplinas já cursadas, programas de nivelamento, dentre outros.  

Tanto corpo docente quanto discente possuem o mesmo acesso ao ambiente, resguardando-se 

algumas possibilidades exclusivas ao professor, em especial a de enriquecer o material didático institucional 

com recursos educacionais próprios para as turmas sob sua responsabilidade, garantindo-se assim uma 

autonomia ao docente para também utilizar o ambiente virtual como repositório próprio de materiais de 

ensino, possibilitando-se assim a extensão da sala de aula no que tange à oferta de conteúdo específico. 

 

6.13 - ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PLANOS DE ENSINO DAS DISCIPLINAS  

Os professores são orientados a apresentar o Plano de Ensino das disciplinas nas primeiras semanas 

de aula, de modo que o aluno compreenda a contribuição da disciplina para o curso, sua relação com as 

outras disciplinas, e possa acompanhar o total cumprimento do conteúdo programático. A cada finalização 

de semestre, os professores de cada período são convidados, através dos membros do NDE, para que 

procedam às suas considerações sobre a necessidade de atualizações do plano.  

6.14-  ADEQUAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA DA BIBLIOGRAFIA  

Como já mencionado, o curso dever contar sempre com uma biblioteca que ofereça um adequado 

acervo, tanto em relação aos títulos disponíveis quanto ao número de exemplares ofertados. À medida que 

os períodos avançaram, novas aquisições foram efetuadas, para que todas as disciplinas pudessem contar 

com um adequado suporte bibliográfico.  

Os professores da instituição participam ativamente do processo de atualização do acervo, sendo 

convidados, ao final de cada semestre, a indicar as obras necessárias para as disciplinas que ministrarão no 

período seguinte. De posse dessas indicações, a Coordenação encaminha a relação consolidada para a 

direção da instituição, que providencia as compras. 

Além da aquisição global feita ao final de cada semestre, a qualquer tempo pode ser solicitada a 

compra de títulos que sejam lançados e que se revelem enriquecedores para as disciplinas. Basta ao 
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professor interessado encaminhar a solicitação à coordenação do curso, que se incumbe de dar sequência ao 

processo de compra. 

 

6.15 -  INTEGRALIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR  

A carga horária mínima definida para o curso é de 4.324 horas relógio, compostas por 4.152 horas de 

disciplinas obrigatórias (sendo 882 horas de estágio), 72 horas de disciplinas eletivas e 100 horas de 

atividades complementares. A matriz curricular apresenta um total de 59 disciplinas obrigatórias.  

A integralização do currículo deve ocorrer num período mínimo de 10 (dez) semestres letivos e em 

um período máximo de 20 (vinte) semestres letivos. 

COMPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO / HORAS RELÓGIO 

Atividades Complementares 100 

Disciplinas Obrigatórias (Mínimas) 4.152 

Estágio (20%) 882 

Disciplinas Eletivas 72 

Total 4.324 

 

6.16 -  ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES  

 

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs fazem parte da organização curricular do curso de 

Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia, estando voltadas para a ampliação das 

experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos, propiciando uma melhor compreensão das 

relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a integração teoria/prática, a integração 

academia/sociedade e o desenvolvimento das competências profissionais.  

Elas tem, portanto, como objetivos:  

(a) Estimular o exercício do pensamento crítico-reflexivo;  

(b) Promover a articulação teoria-prática;  

(c) Desenvolver o interesse pela prática da pesquisa; (d) Facilitar a interdisciplinaridade; e  
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(e) Atualizar e enriquecer a vivência acadêmica e o currículo.  

As Atividades Acadêmicas Complementares - AACs são definidas com base em quatro eixos:  

(i) Cidadania      

(ii) Científico-acadêmico    

(iii) Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação 

(iv) Sustentabilidade  

O objetivo maior das Atividades Complementares nos cursos superiores de graduação ou graduação 

tecnológica é o de flexibilizar os currículos plenos dos cursos para propiciar aos seus alunos a possibilidade 

de aprofundamento temático, interdisciplinar, profissional, cultural ou artístico.  

A Faculdade Estácio Cotia desenvolveu um Regulamento das Atividades Acadêmicas  

Complementares, o qual tem caráter geral, mas é adaptado ao curso de Bacharelado em Enfermagem, com 

uma carga horária compatível, que é de 100 horas, a qual foi proposta, discutida e implantada após 

propostas levadas às reuniões do NDE e do Colegiado.  

As Atividades Acadêmicas Complementares são planejadas semestralmente pela Coordenação do 

curso, em conjunto com o NDE e o Colegiado. Uma vez definidas como propostas em um cronograma de 

eventos e ações para realização ao longo do semestre, são comunicadas aos alunos. As AACs devem 

possibilitar a frequência, participação ou realização de uma variedade de atividades que estejam 

relacionadas com o exercício do pensamento crítico-reflexivo; articulação teoria-prática; interesse pela 

prática da pesquisa e interdisciplinaridade, promovendo um enriquecimento do conhecimento geral e 

cultural, o que certamente contribuirá para a formação do aluno. 

As Atividades Complementares não se caracterizam como disciplinas, mas são distribuídas ao longo 

da matriz curricular, visando garantir a inter e transdisciplinaridade. As AACs estão pautadas nos quatro 

pilares apontados pela UNESCO para uma nova educação: aprender a ser (desenvolvimento pessoal), 

aprender a conviver (desenvolvimento social), aprender a fazer (competência produtiva), aprender a 

conviver (convivência cognitiva).  

Conforme regulamento específico e de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), as 

AACs são compostas entre outros conteúdos, por: iniciação científica; monitoria; disciplinas de outros 

cursos; conteúdos conexos com os cursos; visitas técnicas; palestras; seminários; encontros técnicos; 

atividades de extensão e de responsabilidade social efetivamente práticas. Cada Atividade Complementar 

deverá ser objeto de validação específica e passará a compor o histórico escolar de cada estudante, 

possibilitando a definição de uma matriz curricular final customizada pelo egresso.  
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A realização das Atividades Complementares faz com que o aluno desenvolva competências 

requeridas no mercado de trabalho, sendo incentivado e orientado pela IES a buscar novos conhecimentos, 

debater e aprofundar temas relacionados à prática das habilitações dos diversos cursos, participando de 

eventos diversos, realizando ações que contribuam para a formação de um perfil profissional 

empreendedor, com iniciativa, capacidade de liderança e com habilidades para gerenciar mudanças, e acima 

de tudo, um perfil profissional autoconfiante, capaz de construir suas próprias oportunidades, requisito este 

indispensável ao profissional atual.  

De acordo com o Regulamento das Atividades Acadêmicas Complementares, o aluno sempre que 

participar de uma atividade deve registrar sua presença. Quando se tratar de uma atividade externa, o 

registro é feito através do comprovante individual assinado pelo Coordenador do Curso. As atividades 

realizadas e as respectivas horas são creditadas individualmente para o aluno no Sistema de Informação 

Acadêmica – SIA. O sistema de contabilização das horas é cumulativo e não há limite de carga horária, já que 

o aluno pode realizar atividades além do que é estabelecido no projeto pedagógico do curso, enriquecendo 

sua formação. Na conclusão do curso, o aluno recebe um Histórico das Atividades Acadêmicas 

Complementares desenvolvidas ao longo do seu percurso acadêmico.  

Dentre as atividades consideradas como Atividades Acaêmicas Complementares podem ser citadas 

como exemplos:  

- Apresentação de seminários, participação em congressos, palestras e workshops, com vistas ao 

incentivo à pesquisa e iniciação.  

- Oficinas práticas e outras atividades práticas, realizadas sob a orientação de professores ou 

profissionais, em projetos realizados na IES ou externamente, a fim de integrar teoria e prática.  

- Visitas a exposições, filmes, vídeos ou festivais para a ampliação do universo cultural e artístico;  

- Atividades que visam ampliar o conhecimento geral e facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou 

no mercado de trabalho, visando aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do 

aluno;  

- Experiências de monitoria;  

- Atividades de extensão, para promover o contato com a realidade social.  

- Participação em campanhas, ações, visitas, entre outros, que tenham como foco, o 

desenvolvimento e a responsabilidade ambiental e ambiental; Direitos Humanos, cidadania.   
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- Atividades voltadas para a prática profissional, que visam desenvolver competências como: 

empreendedorismo, iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças, visando à 

preparação para o mundo do trabalho;  

- Trabalhos voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas pela 

Instituição ou por outras instituições sociais, com vistas ao desenvolvimento da responsabilidade e 

do compromisso social; 

- Liderança e representação estudantil. 

As Atividades Acadêmicas Complementares previstas para o curso viabilizam a integração Ensino, 

Pesquisa e Extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando aos alunos a 

vivência de situações que contribuem para o crescimento dos alunos como cidadãos e profissionais. 

Estamos na sociedade do conhecimento e alguns grandes avanços, novos inventos e descobertas 

progredirão exponencialmente. Estas transformações se tornam uma questão de possibilidades de novos 

caminhos para a Educação, com a crescente e necessária utilização de ferramentas no processo educacional. 

A Instituição estimula a utilização da tecnologia intensamente, na tentativa de incrementar e aperfeiçoar a 

relação teoria- prática, além de observar os dinâmicos avanços tecnológicos, de forma ética e científica, bem 

como sua socialização ampliada, buscando soluções que possibilitem a sua efetiva implementação nos 

diversos e diferentes contextos dos seus cursos.  

As Semanas Acadêmicas são eventos anuais que propiciam uma experiência ímpar para o curso. É 

uma oportunidade de interação social e acadêmica e de cooperação entre alunos, professores, profissionais 

do mundo do trabalho e de instituições ligadas ao campo da Saúde.  

A cada atividade complementar realizada é atribuída uma carga horária pré-definida, conforme a 

duração prevista ou padrão. As atividades são pontuadas de acordo com uma tabela de atividades que 

consta no Manual de Atividades Complementares da instituição, que depois de realizadas e validadas são 

creditadas no histórico do aluno.  

A IES elabora, com periodicidade anual ou semestral, uma tabela das Atividades Acadêmicas 

Complementares possibilitadas pelo regulamento.  São quatros eixos temáticos: Cidadania, Científico-

Acadêmico, Empregabilidade e Sustentabiidade. Cada um dos eixos possibilita a criação pelo coordenador do 

cursos  e docentes de atividades com ênfase a diversidade sociocultural, arte e educação, artes, criatividade 

e inovação, direitos humanos, direitos humanos e cidadania, direitos humanos e responsabilidade social, 

diversidade sociocultural e sensibilidade cultural, educação ambiental, empreendedorismo, história dos 

povos indígenas descriçãoassim como a conversão em carga  e afrodescendentes, meio ambiente, meio 
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ambiente e sustentabilidade, socorros e urgências. Cada ênfase pode então ser desdobrada em 

macroatividades internas ou externas, que envolvem desde visitas técnicas, oficinas acadêmicas, projetos 

científicos, cursos livres, palestras presenciais, debstes, seminários, colóquios, trabalhos extra-classe entre 

outros.  

O aluno terá disponível uma agenda de atividades complementares internas, disponíveis no seu 

Sistema de Informações Acadêmicas, elaboradas pela coordenação do curso (como palestras, seminários, 

aulas magnas, aulas inaugurais, semanas acadêmicas, congressos, etc., voltadas à formação profissional e/ou 

de cunho humanístico, visando à formação geral do aluno) e, ainda, atividades complementares externas, 

promovidas por outras instituições desde que as atividades sejam comprovadas e estejam adequadas à área 

de formação do aluno.  

Ressalta-se que as Atividades Acadêmicas Complementares (AAC) são realizadas pelo curso em 

paralelo à matriz curricular, sem interferir nos horários das disciplinas curriculares e têm como pressuposto 

enriquecer o desenvolvimento acadêmico do aluno com ações que propiciem oportunidades de 

aprofundamento dos conhecimentos, bem como fortalecer o desenvolvimento de habilidades fundamentais 

ao perfil do profissional. Assim, as atividades complementares previstas pelo curso viabilizam a integração 

ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando aos 

alunos a vivência de situações que contribuem para o seu crescimento como cidadãos e profissionais. 

 

6.17 – PROJETOS E ATIVIDADES DE PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

O Curso de Enfermagem segue as Políticas Institucionais da Faculdade Estácio Cotia para a Pesquisa 

e a Extensão. A IES se  propõe a proporcionar aos docentes e discentes de seus cursos de Graduação, bem 

como aos de Pós-graduação, incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de trabalhos de campo, que 

privilegiem a Iniciação Científica e a Extensão Acadêmica, entre outras formas de desenvolvimento do saber. 

Buscará também difundir esse saber entre seus docentes por meio de produções científicas que comprovem 

o caráter relevante da função da pesquisa da comunidade acadêmica. A produção científica 

institucionalizada é um dos requisitos essenciais de uma instituição comprometida, uma vez que a 

democratização do conhecimento faz-se através da difusão deste na sociedade. Se o professor é, 

necessariamente, um comunicador do saber, o pesquisador não pode se bastar com a descoberta desse 

saber, sem que o difunda para a comunidade.  
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As atividades de Pesquisa objetivam a criação e transformação do conhecimento, assim como a 

capacitação de recursos humanos da região para, de acordo com as metas da IES, gerar, difundir e consolidar 

o conhecimento, fundamentado nas questões éticas, ambientais e sociais.  

Nesta perspectiva, a Instituição fundamenta sua política de pesquisa em alguns objetivos, a saber: 

- Considerar a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção de alunos de graduação 

na pesquisa científica;  

- Viabilizar o contato direto dos alunos nas atividades de pesquisa desenvolvidas por professores e 

grupos de pesquisa;  

- Promover a atividade de iniciação científica no espaço acadêmico, contribuindo para que a prática 

em sala de aula promova a aprendizagem de habilidades teóricas e práticas alicerçadas por uma 

convivência social eticamente qualificada;  

- Desenvolver uma prática acadêmica focada na indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 

criando a possibilidade de o aluno vivenciar a construção do conhecimento;  

- Aplicar metodologias problematizadoras que envolvam o aluno com os fundamentos da ciência e 

com as formas de construção dessa ciência, preparando-o para a futura atuação profissional;  

- Considerar a construção do saber científico fundamental na formação de profissionais capazes de 

se posicionar e atender, de forma crítica e autônoma, às demandas do mercado.  

 

6.17.1 – PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)   

A Iniciação Científica da IES constitui-se numa atividade de investigação, realizada por estudantes da 

Graduação, no âmbito de Projeto de Pesquisa, orientado por pesquisador qualificado, e que visa ao 

aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como ao desenvolvimento da mentalidade científica e 

da criatividade, no confronto direto com os problemas oriundos da Pesquisa. Nesse sentido, o Programa de 

Iniciação Científica (PIC) consiste num instrumento de financiamento da Pesquisa, complementar às outras 

formas de fomento, tanto internas quanto externas, permitindo introduzir os estudantes da Graduação à 

Pesquisa Científica e configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.  

O PIC tem como objetivo precípuo inserir os alunos no processo de investigação científica, 

despertando interesse, ativando vocações e mobilizando talentos entre estudantes de graduação, 
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preparando-os para a educação continuada. Além disso, considera alguns objetivos específicos, conforme a 

seguir:  

a) Identificar e apoiar alunos de graduação com potencial para atuação em pesquisa;  

b) Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, em decorrência de 

condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de pesquisa;  

c) Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao aluno orientado, 

contribuindo para a formação de recursos humanos para a pesquisa;  

d) Desenvolver competências visando à continuidade de estudos a nível de pós-graduação lato e stricto 

sensu;  

e) Estimular a produção científica docente;  

f) Estimular pesquisadores a envolverem alunos de graduação em seus projetos de pesquisa, 

intensificando a interação docente-discente na prática investigativa, criando uma cultura acadêmica 

de trabalho coletivo;  

g)  Acumular experiência na orientação de alunos para a pesquisa, de modo a permitir a introdução da 

pesquisa como prática rotineira do Processo de Ensino na formação de todos os alunos;  

h) Propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de pesquisa;  

i) Inserir a Instituição na construção do saber científico conduzindo à sistematização e 

institucionalização da pesquisa;  

j) Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da competência científica no 

país.  

O Programa de Iniciação Científica da Instituição está sob a responsabilidade de um comitê regional 

formado por docentes pesquisadores das unidades do Grupo Estácio de São Paulo, o qual analisa, avalia, 

aprova e encaminha para realização os projetos propostos pelos interessados. O processo é regido por um 

Regulmento Próprio, no qual está contemplada a realização de editais anuais para a inscrição de projetos das  

IES participantes.  

A atividade de Iniciação Científica visa despertar vocação científica e estimular a formação de novos 

pesquisadores, promovendo a participação dos discentes, em atividades institucionais de pesquisa científica.  

Demais Ações de Incentivo à Pesquisa  

Além do Programa de Iniciação Científica acima descrito, a IES busca estimular a produção 

acadêmica, através das seguintes ações que envolvem todos os cursos e áreas de conhecimento da 

Instituição, como:  
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Convênio com a Revista REDE – Centro Universitário Estácio de São Paulo (Estácio São Paulo) 

A Faculdade Estácio Cotia tem firmado um convênio com a revista REDE - ISSN  2316-3701, publicada 

por outra IES do Grupo Estácio, o Centro Universitário Estácio de São Paulo (Estácio São Paulo). A missão da 

revista REDE é contribuir para o diálogo acadêmico-científico com a divulgação de trabalhos inéditos nas 

mais diversas áreas do conhecimento. Ela os publica sob a forma de artigos, cartas ao editor, ensaios, 

entrevistas, pareceres e resenhas de livros. A primeira versão da revista foi lançada em 2014. O formato da 

evista está sendo transformado de impressa para digital, com o atual volume em processo de inserção no 

repositório das publicações do Grupo Estácio.  

Os docentes da Faculdade Estácio Cotia tem assim a oportunidade de publicarem seus trabalhos, que 

podem ser no âmbito da divulgação de pesquisa, estudos de caso, relato de experiências profissionais, 

reflexões teóricas, revisão crítica da literatura e notas técnicas. Os trabalhos são apreciados, primeiramente, 

pela comissão editorial e, se estiverem de acordo com as normas da Revista e forem considerados como 

potencialmente publicáveis, serão obtidos pareceres de consultores ad-hoc. Os autores serão notificados da 

aceitação ou recusa de seus trabalhos.  

Seminários de Pesquisa  

Anualmente, as unidades de São Paulo pertencentes ao Grupo Estácio, através de uma comissão 

formada por docentes com experiência em eventos de comunicação de pesquisas acadêmicas, realiza o 

Seminário Acadêmico e Científico (SIMESP), que engloba todas áreas de conhecimento trabalhadas pelos 

cursos. O evento oorre a cada ano em um das unidades da região. Neste evento é desenvolvida ampla 

programação com apresentações de conferencistas de destaque, entremeadas com salas de comunicação de 

trabalhos e pesquisas. 

Também anualmente, a mantenedora do Grupo Estácio realiza o Seminário de Pesquisa no Rio de 

Janeiro, para o qual os docentes com trabalhos realizados nos últimos dois semestres letivos são convidados 

a se inscreverem e participarem. Neste evento participam também, além dos docentes, alunos orientandos 

em projetos de Iniciação Científica e outros alunos que tem tido bom desempenho em seus respectivos 

cursos. O objetivo é dissimular a importância da pesquisa, estimulando os docentes e discentes.  

Índice de produtividade em pesquisa  

Ainda, para incentivar a produção científica, semestralmente é procedido o cálculo do IPPGR3 (Índice 

de Produtividade em Pesquisa na Graduação nos Últimos 3 anos - calculado a partir dos dados do Currículo 

Lattes), que reflete a regularidade de produção científica dos nossos docentes e incentiva a constante 

produção do conhecimento. O índice é calculado em todas as faculdades, centro universitários e 
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universidades do Grupo Estácio e é uma tradição, no caso da Faculdade Estácio Cotia apresentar uma 

pontuação acima da média Nacional.  

Os sistemas de avaliação da Pesquisa se utilizam de diferentes parâmetros aos quais cada área de 

conhecimento atribui distintas prioridades; em todos os casos a produção bibliográfica se constitui no 

parâmetro referencial. O sistema de indicadores utilizados para avaliação da produtividade em pesquisa na 

graduação na IES foi construído a partir de dois blocos: produção bibliográfica com peso 3 (três) e 

orientações concluídas com peso 1 (um). Desta forma definiu-se o Índice de Produtividade em Pesquisa na 

Graduação. A adesão dos docentes ao currículo Lattes e seu devido cadastro do vínculo profissional com a 

Instituição é parte fundamental para a obtenção da produção científica junto ao sistema da Plataforma 

Lattes. A partir da obtenção desses dados, a IES consegue traçar ações no sentido de incrementar a pesquisa 

e a produção científica dos seus docentes.  

 

6.17.2 – PROJETOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO   

  

Em relação à extensão universitária, a Faculdade Estácio Cotia busca instituir, de forma sistêmica e 

orgânica, atividades e programas de serviços à comunidade externa e interna e objetiva a atuação de 

discentes e docentes junto às demandas da sociedade regional, fortalecendo sua imagem institucional no 

que diz respeito às questões sociais. Para a realização desta proposta, a IES, através das atividades de 

Extensão, considera e assume as seguintes ações preferenciais:  

▪ Atuar na formação do aluno, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade, 

possibilitando a formação do profissional cidadão;  

▪ Desenvolver atividades educativas, culturais, esportivas, artísticas e tecnológicas junto à comunidade 

interna e externa, visando contribuir para a resolução de problemas básicos da população;  

▪ Estabelecer parcerias com empresas e instituições, para a implementação de programas de interesse 

mútuo que gerem contribuições ao desenvolvimento da sociedade;  

▪ Desenvolver mecanismos de integração entre o saber acadêmico e o saber popular, visando a uma 

produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade, com permanente interação entre 

teoria e prática;  

▪ Articular o Ensino e a Pesquisa com as necessidades da comunidade;  

▪ Promover a integração no planejamento e harmonização na execução das atividades de Extensão;  

▪ Otimizar as relações de intercâmbios entre a Faculdade Estácio Cotia e a sociedade, quanto aos 

objetivos institucionais, e  
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▪ Possibilitar ao aluno formação humanizada e aprendizado com base na realidade através da atuação 

voluntária.  

 

A Extensão Acadêmica é um conjunto de atividades com o propósito de estreitar laços entre a 

Instituição e as comunidades ao seu redor, de modo a propiciar o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências, que permitam a complementação da formação dos discentes e o benefício à sociedade que 

acolhe a IES.  

Na forma de cursos são apresentadas oportunidades que atendem, basicamente, a cinco finalidades:  

1. Oferecer ao aluno o acesso a informações que se configurem como fundamentais para o bom 

aproveitamento e ampliação curricular e sejam, ao mesmo tempo, identificadas como carências na formação 

pregressa do aluno. Tais cursos, considerados como de curta duração, são oferecidos pelos docentes da 

instituição e convidados a partir da detecção de tais carências, nos recessos de julho e janeiro de cada ano.  

2. Oferecer ao aluno o acesso a informações que possam ampliar a sua capacidade no desempenho 

de alguma habilidade específica que possa ser requerida na profissão do enfermeiro. Tais cursos, 

considerados como cursos de capacitação, apresentam um caráter mais prático e buscam atender mais 

objetivamente às exigências que a dinâmica das transformações do mercado de trabalho produz e, que, 

justamente em função de tal dinâmica, não poderiam ser previamente já determinadas na estrutura 

curricular. Assim, oferece-se ao alunado uma contínua atualização das capacidades exigidas frente a um 

mercado de trabalho que se altera com grande velocidade.  

3. Oferecer ao corpo discente informações teóricas e práticas que atendam à diversidade de 

possibilidades de atuação no mercado de trabalho que, em função da dinâmica de transformação desse 

mercado, já considerada, tal diversidade não poderia ser contemplada na formação curricular. Tais cursos, 

considerados como cursos de atualização, são oferecidos em carga horária variada, tanto por docentes da 

instituição como por profissionais de capacidade reconhecida.  

4. Oferecer ao aluno cursos que possam enriquecer a formação curricular tanto do ponto de vista 

teórico como prático e que possam ampliar a compreensão de sua profissão, desenvolvendo seus recursos 

para não apenas atuar diante das transformações pelas quais essa profissão atravessa como também 

provocar transformações, na medida em que o aluno apresentará ainda maiores condições de produzir 

críticas e, conseqüentemente, conhecimento. Tais cursos, considerados como os de complementação 

curricular, são oferecidos em carga horária variada, tanto por docentes quanto por profissionais de 

reconhecida importância na área.  
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5. Oferecer ao corpo discente a oportunidade para realizar de projetos sociais de extensão, que 

visam atender a comunidade das classes populares. 

 

6.17.3 – MONITORIAS  

A monitoria é uma atividade auxiliar à docência, exercida por alunos regularmente inscritos No curos 

de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia. Os principais objetivos são contribuir para 

despertar vocações acadêmicas e aprimorar a formação universitária, por meio da participação sistemática e 

orientada de estudantes em atividades de ensino e pesquisa do curso e dinamizar as ações didático-

pedagógicas e educativas na formação acadêmica, no dia-a-dia do curso, por meio do envolvimento de 

estudantes na operacionalização dessas ações. 

  

O programa de monitoria objetiva a preparação do futuro docente e pesquisador, primando pela 

qualidade e contemplando as transformações trazidas pelo progresso dos conhecimentos e pelas exigências 

sociais. Visa também promover a cooperação dos corpos discente e docente, nas atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e impulsionando o enriquecimento 

da vida acadêmica dos alunos.  

Semestralmente é publicado um edital com as vagas de monitorias para os cursos da IES.  É da 

competência do NDE e Colegiado do Curso de Enfermagem a definição das disciplinas nas quais elas serão 

aplicadas.  Todos os alunos regularmente matriculados no curso de Enfermagem poderão se candidatar às 

vagas existentes. Os alunos selecionados para a monitoria também fazem jus a bolsas que correspondem a 

um percentual da mensalidade.  

As atividades indicadas prioritariamente aos monitores são:  

▪ Dar atendimento de apoio a grupos de estudos, sob a orientação do docente da disciplina 

para a qual foi selecionado, com a finalidade de recuperar conteúdos já dados em sala de 

aula e não absorvidos por tais grupos;  

▪ Auxiliar o professor na orientação aos alunos para a realização de trabalhos práticos;  

▪ Fazer pesquisa e catalogação bibliográfica, para dar suporte teórico às atividades de ensino 

das disciplinas para as quais foram selecionados;  

▪ Participar na formulação e execução de projetos de pesquisa, sob a orientação dos docentes-

pesquisadores das disciplinas para as quais foram selecionados.  
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As atividades vedadas aos monitores são:  

▪ Substituir docentes em aulas teóricas ou práticas, independentemente da presença ou não 

do professor;  

▪ Corrigir provas, exercícios ou realizar outras atividades avaliatórias de desempenho 

acadêmico;  

▪ Exercer tarefas administrativas ou realizar quaisquer outras atividades que fujam ao 

propósito de tornar mais sólida a formação de estudantes especialmente motivados para o 

trabalho acadêmico.  

A frequência, dedicação e eficiência dos monitores serão acompanhadas pelo Professor da disciplina 

e pela coordenação do Curso. Outras informações sobre os critérios e as condições de funcionamento da 

Monitoria estão nas normas definidas pelo seu regulamento aprovado pelo CONSEPE da Faculdade Estácio 

Cotia.  

6.18 – ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

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

acadêmico-profissional dos alunos do curso de Bacharelado em Enfermagem. A concepção de Estágio está 

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

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

profissional. O estágio integra o itinerário formativo do aluno e faz parte do PPC. O estágio, como atividade 

prevista na dinâmica curricular do curso, torna-se indispensável à integralização curricular, com carga 

horária específica, realizado na própria Instituição ou em locais de interesse institucional com fins de 

aprendizagem profissional, social e cultural, em situações reais, durante o qual se dá a participação do 

estudante-estagiário em atividades de trabalho, vinculadas a sua área de formação acadêmico-profissional.  

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

a) O aprimoramento discente;  

b) A preparação profissional;  

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

     integral do futuro profissional;  

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

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

critérios de acordo com o disposto nas DCNs, construído e discutido pelo NDE, encaminhado e aprovado 

pelos respectivos colegiados e homologados pelo Conselho Superior da Instituição. O planejamento dos 

estágios e das práticas dos cursos é organizado para que estas atividades sejam entendidas como eixo 

articulador do conhecimento e vivências da dinamicidade da realidade. Portanto, funcionam como momento 

de articulação teórico-prático entre os conhecimentos recebidos em sala de aula e situações da prática 

profissional específica.  

O Estágio Curricular Supervisionado é uma atividade obrigatória para a formação do Enfermeiro 

visando à complementação do ensino e da aprendizagem, facilitando sua inserção no mundo do trabalho, 

bem como orientando-o na escolha de sua especialização profissional.  

O objetivo principal do Estágio Curricular Supervisionado é a articulação teoria e prática, visando o 

desenvolvimento de competências profissionais, através da utilização de estratégias pedagógicas que 

articulem o saber com o fazer nos diferentes níveis de atenção à saúde. Esta vivência é necessária à 

assistência de enfermagem aos clientes no processo saúde-doença e de acordo com seu ciclo vital (criança, 

adolescente, adulto e idoso).  

São considerados como campo de estágio as instituições públicas e privadas de assistência à saúde, 

conveniadas com a Faculdade Estácio Cotia, que atendam aos diferentes níveis de complexidade. Os estágios 

curriculares supervisionados deverão ser  desenvolvidos em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, 

rede básica de serviços de saúde e comunidades, obrigatoriamente. As disciplinas de estágio são oferecidas 

nos dois últimos semestres do Curso de Bacharelado em Enfermagem e contemplam atividades assistenciais 

e de pesquisa, que contribuem efetivamente para a formação profissional. Para garantir um padrão único 

das práticas de estágio, existe o Manual do Estágio Supervisionado, que é entregue aos alunos e docentes 

doo curso. 

A carga horária total de Estágio Curricular Supervisionado é de 882 horas, distribuídas no 9º e 10º 

períodos, com a seguinte distribuição:  

Período Disciplina de Estágio 
Carga Horária 

Relógio 

 

9º 

SDE0953 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Coletiva 180 h 

SDE0955 – Estágio Curr. Supervisionado em Sáude da Criança e Adolescente 126 h 

SDE0956 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde da Mulher 180 h 
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Total Período 486 h 

 

 

10º 

SDE0949 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Cliente Cirurugico 72 h 

SDE0950 – Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Cliente Mental  72 h 

SDE0951 – Estágio Curricular Supervisionado Cliente Alta Complexidade 54 h 

SDE0952 – Estágio Curricular Supervisionado em Gerência 72 h 

SDE0954 – Estágio Curr. Supervisionado em Saúde do Adulto e Idoso 126 h 

Total Período 396 h 

 

Carga Horária Total de Estágio Supervisionado 
Horas 

Corridas 
1078 h 

Horas 
Relógio 

882 h 

 

6.19 – INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – Relação Aluno-Docente  

O curso de Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia, pautado nas orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, proporciona ao aluno atividades curriculares e extracurriculares as quais possibilitam 

uma formação ampla, estando os alunos aptos intervirem em todos os níveis de atenção à saúde.  

Para isto a IES estabelece convênios formais com a rede municipal, estadual e privada, e com 

estabelecimentos de terceiro setor com o objetivo de atender todas as esferas do campo da saúde sejam; 

unidades de baixa, média ou alta complexidade.  

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

acadêmico de Bacharelado em Enfermagem, é estabelecida uma proporção limite de estudantes para cada 

supervisor por turno prático de estágio. Todos os locais em que as atividades práticas são realizadas existirá 

um convênio da Instituição para desenvolvimento de tal finalidade, contemplando profissionais preparados 

para atenderem as necessidades pedagógicas.  

Mediante uma rede de campos de prática e de estágio, teremos alunos realizando práticas e estágio 

supervisionados, ou seja, acompanhados pelos professores das disciplinas aplicadas.   

Para as atividades práticas, especialmente para as disciplinas de Ensino Clínico, os alunos serão 

acompanhados pelos professores por supervisão direta, durante a integralidade do período em que 

estiverem em campos de prática. Os alunos só podem matricular-se nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado se forem aprovados nas disciplinas de Ensino Clínico, uma vez que, dessa forma, os alunos só 
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chegam à etapa do Estágio no momento em que possuem maturidade acadêmica para cursá-lo, já tendo 

desenvolvido uma série de atividades práticas auxiliados e supervisionados diretamente pelo docente. No 

estágio, é chegado o momento do aluno desenvolver sua autonomia e suas habilidades. Nessa etapa, ele 

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

da instituição (supervisor).  

O quantitativo de alunos por professor na disciplinas do Estágio é variável de acordo com os níveis 

de complexidade dos campos de prática e de acordo com as exigências específicas de cada estabelecimento 

de saúde e também de acordo com o total de alunos matriculados no período do curso onde o estágio é 

obrigatório. 

 

6.20 – ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA A SAÚDE   

 

O curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia apresenta currículo distribuído 

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

enfermeiros faz-se necessária à ocorrência de experiência prática proporcionada, além dos estágios 

obrigatórios, pelos demais conteúdos curriculares, com iniciação precoce à prática como preconizam as 

DCN´s do curso.  

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

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

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

esses espaços servem de apoio ao ensino e às atividades de extensão do Curso de Enfermagem, sendo parte 

integrante do Projeto Pedagógico do Curso.  

Esses laboratórios também apoiam as atividades de prática assistida dos alunos, no âmbito das 

várias disciplinas relacionadas à prática da Enfermagem, proporciona aos acadêmicos o desenvolvimento de 

competências necessárias à sua formação profissional, através da experiência prática no contexto de 

atividades de observação, atendimento e prática supervisionada, bem como oferece ao discente a 

oportunidade de utilizar diversas técnicas nas várias áreas da Enfermagem e de realizar suas avaliações e 

intervenções em um ambiente de discussão acadêmica, com extensão dos serviços à comunidade, 

inteiramente gratuitos, já que esses espaços oferecem serviços assistenciais, com equipamentos modernos 

em um amplo espaço com instalações apropriadas aos seus pacientes.  
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Além dos espaços para atividades práticas no próprio espaço físico da Faculdade Estácio Cotia, é 

indispensável a inserção dos discentes em outros cenários que garantam o enfoque integral à saúde, o que 

ocorre através dos convênios estabelecidos entre a instituição e diversos estabelecimentos de saúde da 

região de abrangência da IES,  com ênfase em locais que atendem ao Sistema Único de Saúde.  

Essas atividades práticas de ensino acontecem, conforme a matriz curricular, desde o início do curso. 

Já no primeiro período os alunos possuem três disciplinas com carga horária prática, média que se mantém 

até a metade do curso e se amplia a partir desta. No total os alunos precisam cumprir 2016 horas práticas, 

evidenciando o amplo enfoque dado às atividades práticas nas principais áreas de atuação do enfermeiro, 

em todos os níveis da hierarquização dos serviços de saúde.  

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

senso crítico, investigador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária para empreender 

contínua formação nas suas práxis profissionais. Destaca-se também, que os pressupostos metodológicos 

para o ensino de Enfermagem indicam o desafio e o compromisso de garantir estágios supervisionados 

voltados à compreensão do processo saúde-doença, na unidade dos conhecimentos biológicos, 

biotecnológicos, humanos, sociais e psíquicos.  

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

prático de acordo com as linhas de ensino. Contando com carga prática de 40% em unidades de saúde, 30% 

de consultório/práticas alternativas e 30% de laboratório, estas disciplinas facilitam o aprendizado e 

proporcionam imersão prática do aluno em questões reais, permitindo o desenvolvimento de habilidades e 

incitando o raciocínio crítico, lógico e de enfermagem. As frentes do ECP são Saúde Coletiva (4º período), 

Saúde do Adulto (5º período), Saúde da Mulher e Saúde da criança e Adolescente (6º período), Saúde 

Mental e Cirurgia e Central de Material (7º período) e, por fim, Alta Complexidade (8º período). 

6.21 – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO   

Ao longo de todo o curso, os alunos são incentivados a construir uma postura investigativa sobre o 

cotidiano educacional em todas as disciplinas, com o objetivo de formar profissionais críticos, reflexivos e 

responsáveis pela transformação permanente da prática de Enfermagem. Busca-se, portanto, uma 

articulação entre as disciplinas que constituem a fundamentação para o desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa em grupo, e as outras disciplinas do currículo, o que se traduz nos trabalhos de pesquisa ao longo 

do curso e finalmente no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.  

As disciplinas específicas para a construção da postur dos alunos em termos da pesquisa são: 

Metodologia Científica (quinto período), Projeto de TCC em Enfermagem (nono período) e TCC em 

Enfermagem. Estas disciplinas foram organizadas em um grau crescente de complexidade e representam 
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momentos específicos e de reflexão para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. A disciplina de 

Metodologia Científica, busca propiciar noções sobre o entendimento do método científico e tem como 

objetivos fazer o aluno compreender o aprendizado no ensino superior como uma atividade que o tornará 

um profissional competente e plenamente habilitado para exerer suas atividades. Ensina a fazer produção 

do conhecimento; desenvolver habilidades de estudo e de pesquisa que contribuam para a formação da 

atitude científica com base em normas técnicas e orientações acadêmicas; reconhecer a importância e a 

aplicabilidade da ciência e do método científico identificar a pesquisa como princípio científico e educativo 

que possibilita o desenvolvimento do espírito crítico e criativo e direcionar para a produção e comunicação 

científicas. Essa disciplina é introdutória, mas não a única, já que os trabalhos solicitados nas demais 

disciplinas devem ser elaborados sob o cunho científico, sob a orientação docente, a levar o aluno às noções 

sobre o entendimento do método científico, perpassando pelas formas de conhecimento, normas da ABNT 

e, especialmente, a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre os aspectos éticos 

da pesquisa envolvendo seres humanos.  

O Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, que é desenvolvido no 9º Período, apresenta ao aluno 

as etapas de um projeto de pesquisa e os componentes básicos de sua estrutura, objetivando 

instrumentalizá-lo teoricamente para a elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso. Além 

disso, busca aproximá-lo de estudos desenvolvidos na área de Enfermagem com as abordagens quantitativa 

e qualitativa, estimulando a prática de consumo de pesquisas. Considera-se necessário associar ao programa 

dessa disciplina, a contextualização e o aprofundamento do conteúdo relacionado a Resolução 196/1996 do 

Conselho Nacional de Saúde que trata de pesquisa que envolvem seres humanos, em especial aos conceitos 

da bioética, fundamentais para as pesquisas desenvolvidas na Enfermagem. A disciplina de Projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso possui como objetivo elaborar o projeto de trabalho de conclusão de curso 

dentro da linha de pesquisa escolhida. 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso em Enfermagem, no décimo período, possui como 

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

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

no desenvolvimento do TCC, por um professor orientador, definido por afinidade temática, e apresentam 

seus TCC´s para uma banca examinadora ao final do semestre. As três disciplinas, portanto, tem como 

objetivo desenvolver competências necessárias para que o aluno possa realizar o trabalho de conclusão de 

curso, construindo no discente uma postura investigativa diante dos problemas de Enfermagem, com 

interesse pela pesquisa e pela construção de novos conhecimentos. As normas que regem o funcionamento 

desta atividade acadêmica encontram-se discriminadas no Regulamento dos Trabalhos de Conclusão 

Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharelado em Enfermagem. 
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Para que ocorra uma continuidade no histórico de pesquisa e na produção de conhecimento pelos 

docente e alunos do curso de Enfermagem, foram definidas as seguintes linhas de pesquisa que devem ser 

escolhidas para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso:  

✓ Educação em Enfermagem;  
✓ Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem;  
✓ Gerência em Enfermagem;  
✓ História da Enfermagem;  
✓ O Cuidar no Processo Saúde-doença nas diferentes fases do ciclo vital;  
✓ Relacionamento e Comunicação em Enfermagem;  
✓ Saúde da Família;  
✓ Saúde e Sociedade.  

 

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

reflexiva do cuidar em enfermagem e a adoção de problemas de pesquisas oriundos da prática, na tentativa 

de buscar respostas para intervir com resolutividade nesses problemas, mediante transferência de 

resultados de pesquisa para a prática, tal como preconiza o movimento que defende a pesquisa translacional 

(PADILHA, 2011).  

O reconhecimento da necessidade e importância de transferência de resultados de pesquisa, 

encontra-se explicitado na Resolução CNE/CES Nº 3, de 7 de Novembro de 2001 (BRASIL, 2001), que institui 

as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. No seu art. 14, declara que a 

estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem deverá assegurar “I – a articulação entre o ensino, 

pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve a construção do 

perfil almejado, estimulando a realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o 

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

As ementas das linhas de pesquisa são: 

Educação em Enfermagem 

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

ensinar e aprender como práticas interdisciplinares e suas influências na formação do enfermeiro, para o 

ensino e assistência, numa visão humanista, didático-pedagógica, reflexiva e ética, no que abrange a 

formação por competências. 
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Ética, Bioética e Legislação em Enfermagem  

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

direitos e responsabilidades profissionais em Saúde e Enfermagem. Conhecimento das implicações Éticas, 

Bioéticas e Legislação do exercício profissional da Enfermagem com suas respectivas implicações e 

questionamentos éticos, de valores e de moral.  

 

Gerência em Enfermagem 

Princípios fundamentais da administração. Estrutura organizacional na enfermagem, liderança e 

processo decisório. Gestão da informação desenvolvendo as competências partindo das práticas reflexivas, 

centrando as atenções ao ciclo de envolvimento através da ética processual. Dimensão da função gerencial 

em enfermagem com visão sistêmica da organização e suas ações a partir da filosofia, missão e objetivos da 

organização.  

 

História da Enfermagem 

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

do cuidar/cuidado e da profissão da Enfermagem através de sua evolução histórica e social quanto às suas 

origens através dos tempos, voltada para o desenvolvimento crítico e reflexivo na construção histórica e 

investigativa do saber na área da Enfermagem. 

 

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

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

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

teóricas; Desenvolvimento, aprofundamento e atualização das técnicas e procedimentos do cuidar/cuidado 

em enfermagem; visando o fortalecimento do potencial de resiliência de indivíduos e grupos; Validação de 

diagnósticos de enfermagem como base para a sistematização do cuidado. 
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Relacionamento e Comunicação em Enfermagem 

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

profissional; fatores econômicos, sociais e ideológicos que interferem no fazer ético; os direitos do cidadão 

na trajetória vital. O corpo como categoria analítica do cuidar e ensinar na enfermagem; procedimentos 

teóricos, clínicos e interativos e reabilitação preventiva; enfermagem como arte, prática e ciência na 

construção do conhecimento, os relacionamentos intrapessoais, interpessoais, interprofissionais e 

terapêuticos. 

 

Saúde da Família 

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

educativo, promoção da saúde, assistencial, prevenção doença/recuperação da saúde, administrativa, de 

pesquisa e ética. Atuação em equipe inter/multidisciplinar, no ciclo de vida e na interação familiar, focado 

no indivíduo saudável, com intuito de promoção da saúde e interação frente aos riscos em saúde.  

 

Saúde e Sociedade 

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

político, econômico, educativo e sócio-ambiental, desenvolvidas através dos tempos para transformar o 

cenário de saúde da população. Conceituação de saúde-doença, cidadania e direitos sociais, políticas 

públicas e movimentos sociais voltados para o impacto na saúde do indivíduo e da população. 

 

6.22 – APOIO PEDAGÓGICO E NIVELAMENTO ACADÊMICO   

 

A coordenação de curso e o corpo docente, especialmente os professores de tempo integral e 

parcial, possuem carga horária para atendimento e apoio aos discentes. Além deste atendimento direto ao 

estudante, a Faculdade Estáccio Cotia oferece programas básicos de apoio ao discente:  

▪ AMBIENTAÇÃO – A IES desenvolve atividades de recepção aos discentes, especialmente, aos 

calouros, com o objetivo de ambientá-los na Instituição e integrá-los com os acadêmicos em curso. 

Ao desenvolver as atividades de recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações sociais, a 

fim de evitar ações agressivas e acidentes.  
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▪ NIVELAMENTO – tem como objetivos revisar conteúdos necessários ao bom desempenho 

acadêmico do aluno, oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala de 

aula e integrar o discente na comunidade acadêmica. A finalidade deste programa é suprir 

conhecimentos prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a IES 

oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português. A Instituição também propicia cursos de 

nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos são 

propostos, de acordo com as necessidades detectadas pelos docentes e Coordenação do Curso.  

▪ NOVA CHANCE - O Nova Chance é um programa de reforço que dá oportunidade ao calouro que 

obtiver nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar por meio de videoaulas que retomam o 

conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à 

primeira nota e dividida por 2 (dois). Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito importante para o 

calouro, pois além de evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza possíveis lacunas que 

precisam ser preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas outras avaliações. Além 

disso, o calouro encontra-se num processo de ambientação e adaptação ao contexto universitário. 

Se a nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação é muito preocupante e pode indicar 

que o aluno perdeu algumas aulas, não estudou adequadamente ou teve outras dificuldades. Nesse 

caso, nada melhor do que uma Nova Chance para o aluno estudar mais e avaliar o que aprendeu, 

evitando evasão ou reprovação. Por intermédio de um melhor desempenho nas avaliações, espera-

se alcançar também melhor rendimento dos alunos em sala de aula, bem como promover práticas 

pedagógicas inovadoras auxiliadas pelos recursos tecnológicos advindos da EaD;  

▪ PROJETO AVALIANDO O APRENDIZADO - são exercícios na forma de simulados. Ele é oferecido 

online e deve ser acessado pelo aluno, com login e senha do SIA, por meio do link 

http://simulado.estacio.br/alunos/a qualquer hora, de qualquer computador, na semana para a qual 

foi agendado. São cinco (5) questões para o simulado de cada disciplina, geradas aleatoriamente, a 

partir dos conteúdos das aulas já ministradas, valendo um décimo (0,1) cada acerto. O somatório dos 

pontos, ao longo do semestre, valerá até dois (2) pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 

10 pontos. Os exercícios ou simulados do Avaliando o Aprendizado ocorrem quatro vezes no 

semestre, organizados em ciclos que acontecem na terceira semana de cada mês Os exercícios ou 

simulados do Avaliando o Aprendizado poderão ser feitos apenas nas semanas agendadas. O 

professor, o coordenador de curso e os gestores têm a oportunidade de acessar relatórios que 

informam o desempenho de seus alunos, turmas e cursos, além de identificar questões com maior 

ou menor índice de acerto e temas do conteúdo que precisam ser retomados ou trabalhados. Os 

simulados on-line se constituem, também, em alternativa de estudo e preparação para AV1, AV2 e 
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AV3. Ao responder a questões que compõem o banco que alimenta as avaliações da disciplina, o 

aluno tem a oportunidade de estudar conteúdos relevantes e se preparar para as provas por meio 

da resolução das questões. Desse modo, são fortalecidos hábitos de estudo que contribuem para 

implantação de uma cultura de avaliação.  

▪ PREPARA AV- Sabe-se que a entrada do aluno no Ensino Superior é marcada por desafios 

relacionados com a ambientação no meio acadêmico, mudança de rotina, novos conhecimentos, 

novas linguagens e formas de aprendizagem, entre outros. Essa realidade pode se tornar mais aguda 

quando o calouro encontra dificuldades para estudar e retomar o conteúdo das disciplinas, obtendo 

desempenho ruim nas avaliações iniciais. Tudo isso aponta para a necessidade de oferecer 

alternativas de acompanhamento ao aluno na sua preparação para a avaliação. Nesse sentido, o 

Projeto PreparAV1 procura responder ao desafio de ajudar aos alunos que já nos exercícios do 

Avaliando o Aprendizado – Presencial apresentam desempenho insatisfatório, além daqueles que 

nem mesmo se valem dos simulados para estudar e se preparar para a AV1. Assim, o PreparAV1 

consiste numa oferta de reforço aos calouros visando à retomada de conteúdo das primeiras 

semanas de aula e, consequentemente, melhor desempenho na AV1. O reforço se dará por meio de 

aula teletransmitida ao vivo, acompanhada da realização de um chat para envio de dúvidas e 

mensagens dos alunos. O professor que conduz a aula apresenta uma revisão geral dos conteúdos 

críticos para a AV1 e, com a mediação de outro docente no chat, responde às perguntas dos alunos. 

Somado ao trabalho presencial do professor da disciplina em sala de aula, o PreparAV1 e o 

PreparAV2 tornam-se, então, mais um recurso à disposição do aluno no processo ensino-

aprendizado, valendo-se de metodologia e tecnologia inovadoras. O projeto atende à necessidade 

de acompanhamento pedagógico do aluno ingressante com notória dificuldade na aprendizagem e 

preparação para as avaliações.  

▪ COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR – os cursos livres devem ser vistos como fator determinante para 

o futuro daqueles que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho, bem como aos que 

buscam aperfeiçoamento, proporcionando chances reais de crescimento nas corporações, além de 

representar a possibilidade de complementar os conhecimentos.  

▪ DEPENDÊNCIA – É um Projeto que oferece ao aluno a oportunidade de reverter reprovações por 

nota em prazo mais curto e por um custo menor do que o exigido pela repetência da disciplina em 

um semestre letivo regular. Assim, Dependência é caracterizada como recuperação acadêmica 

paralela que dá oportunidade ao aluno reprovado numa disciplina de cursá-la novamente e estudar 

por meio de conteúdo on-line e videoaulas que retomam os conteúdos, a fim de realizar outra 

avaliação (AVDP) que substituirá a nota final.  
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6.22.1 – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

Dentro de uma dimensão preventiva, a Faculdade Estácio Cotia, em convêncio com a IES 

comodatária – Faculdade Estácio Europan, proporciona aos alunos, docentes e demais colaboradores, 

através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP, atendimento especial, voltado para identificar e 

encaminhar de modo sistêmico problemas relacionados aos processos de ensino (docentes) e aprendizagem 

(alunos). Este Núcleo de Apoio Psicopedagógico conta com a dedicação de um docente, em regime parcial 

para atender alunos que se manisfestam em sala de aula ou demonstram pelo seu aproveitamento 

acadêmico, problemas de entendimento dos processos do ensino superior e que levam, na maioria dos casos 

a evasão. O NAP tem como concepção apresentar a IES como um espaço prazeroso de mediação entre o 

ensinar e o aprender, a teorização e a prática do conhecimento e a sua própria produção produção, realizada 

pelo processo de pesquisa.  

6.22.2 – PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO AUTISTA  

Apesar da relevante importância do planeamento físico para o processo de inclusão social e ou 

educacional, não se pode atribuir menor valor ou intensidade aos movimentos de atendimento as demandas 

psicoafetivas e sociais. Isso porque são diversas as limitações não-físicas que comprometem o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social de uma pessoa. Nesse contexto, cabe ressaltar o Transtorno 

Invasivo do Desenvolvimento (TID) que compromete a socialização, comunicação e afetividade do sujeito. 

Apesar de uma síndrome pouco conhecida. estima-se que 2 milhões de brasileiros tenham o diagnóstico de 

autismo. Pessoas que foram por muito tempo negadas e impedidas de participarem de qualquer movimento 

social e escolar. Até que em 27 de dezembro de 2012 foi instituída a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei N° 12.764). Desde então a pessoa com 

transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. E, entre 

outras garantias, é garantida a educação e a profissionalização de qualquer pessoa com esse diagnóstico. No 

parágrafo único do artigo 3° da mesma lei é assegurado que "Em casos de comprovada necessidade, a 

pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do 

inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante especializado". Logo, fica assegurada assim a atenção 

educacional individualizada a qualquer sujeito com autismo, ao passo em que é legítima sua permanência 

em qualquer classe regular de ensino. Para atender a esses dispositivos, o setor de Apoio Psicopedagógico 

da Instituição configura-se como o responsável para orientação e capacitação de docentes e colaboradores 

técnico-administrativos para o atendimento aos discentes portadores do espectro autista, assim como para 

atendimento individualizado às necessidades desses alunos. Nele os alunos identificados com necessidades 

educacionais especiais e/ou deficiências são acolhidos e o profissional responsável pelo referido núcleo 

busca compreender as demandas para que o processo educacional possa ocorrer de forma satisfatória, 
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atendendo as particularidades da pessoa com deficiência e/ou necessidades educacionais especiais. Ainda 

no caso de pessoas com deficiência, e nesse caso em especial a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

o docente responsável pelo referido núcleo, busca instituições que também possam oferecer apoio à pessoa 

com TEA a fim aprimorar suas competências e habilidades a fim de integralizar o ensino superior dentro dos 

padrões estabelecidos por lei. 

Assim, no que se refere ao atendimento de alunos com Transtorno do Espectro Autista, num 

primeiro momento, através do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, a IES se propõe a:  

▪ Olhar a individualidade e a particularidade de cada aluno;  

▪ Estabelecer juntamente com os demais alunos, padrões de comportamentos e condutas 

para uma melhor convivência coletiva;  

▪ Sempre procurar desenvolver uma ação positiva com o aluno que apresenta uma conduta 

não adaptativa, recebendo sempre com simpatia conversando com ele em momentos 

apropriados reconhecendo explicitamente seus ganhos e seus avanças e procurando 

identificar seus interesses e motivações;  

▪ Estabelecer a cooperação dos demais alunos em atividades e treinamento de habilidades 

sociais;  

▪ Recorrer à assistência de membros da equipe técnica e de outros profissionais da 

comunidade, no caso de situações de crise, buscando o suporte necessário para administrá-

las;  

▪ Estabelecer a normatização de procedimentos a serem rapidamente adotados, para lidar 

eficientemente com comportamentos particularmente difíceis;  

▪ Orientar os alunos sobre como agir para gerenciar o relacionamento com os colegas que 

apresentam condutas não adaptativas, ensinando-os como responder a situações 

específicas.  

6.23 – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da 

capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades 

observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados 

os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma 

reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o 

suprimento de suas dificuldades.  
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Outro aspecto relevante é o princípio da auto-avaliação como instrumento que favorece o exercício 

de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia 

intelectual e uma visão real de sua própria formação.  

Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso formativo 

do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação:  

A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram, o que já trazem 

na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e suas expectativas em relação ao curso. A 

avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos professores, através de observações e registros.  

A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos 

alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos alunos 

individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias de intervenções 

pedagógicas diferentes.  

A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas diferentes 

disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação não tem como 

objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, sobretudo, 

fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão a cerca do melhor caminho a 

ser construído para a formação do perfil profissional desejado.  

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se 

possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando 

resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como um processo indispensável para o 

replanejamento das ações educativas.  

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas 

faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas 

institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos.  

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em notas, de 

forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da instituição, de acordo com as seguintes normas:  

Avaliação – Disciplinas Presenciais 

O processo de avaliação oficial do Curso de Bacharel em Enfermagem será composto de três etapas, 

Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).  
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As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de 

projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as 

especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir a compor o grau final de 

cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às 

avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou 

práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da 

composição do grau final.  

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

estruturadas.  

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

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 

1. Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética entre os graus das 

avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação 

(AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.  

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

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

O professor também poderá disponibilizar de trabalhos intra e extra-classe para agregar valor em 

suas avaliações. Trabalhos como seminários intra-classe ou aulas de campo mediante os relatórios e escopo 

de metodologias e projetos aplicados nestas aulas são alguns exemplos que caracterizam a metodologia do 

curso de Enfermagem. O aluno, após ter sido ministrado todo conteúdo teórico em sala poderá ter 

atividades estruturadas, previstas na matriz curricular, onde aplicará seus conhecimentos na construção de 

metodologias de trabalhos ou confecção de projetos visando, por exemplo, a solução de algum impacto 

observado em campo.  

Há um grupo de disciplinas denominadas teórico-práticas, cuja AV2 é composta por prova e trabalho 

prático. Assim, o professor aplica avaliação valendo 10 (dez) pontos e também passa aos alunos um trabalho 

valendo 10 (dez) pontos. A nota final do aluno será a média simples da nota da prova e do trabalho. Há ainda 

um rol de disciplinas práticas, cuja avaliação AV2 é medida pela aplicação de um trabalho pratico, em acordo 

com o conteúdo ministrado, de forma que o aluno possa aplicar a matéria apreendida.  

Avaliação -  Disciplinas Online   
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A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da 

capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades 

observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados 

os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma 

reorientação no processo de formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o 

suprimento de suas dificuldades.  

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para que se 

possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional, tentando 

resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como um processo indispensável para o 

replanejamento das ações educativas. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas 

faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas 

institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos alunos.  

1 – Avaliação formativa  

A avaliação formativa e continuada consiste em uma prática educativa contextualizada, flexível, 

interativa, presente ao longo do curso, de maneira contínua e dialógica12. Nesse sentido, avalia-se o 

conteúdo e sua forma de exposição, profundidade, tratamento e desdobramento, a partir de indicadores 

relacionados à concepção das tarefas/atividades/simulações solicitadas ao aluno e à experiência na ação 

colaborativa, sempre tendo por norte a autonomia e a cooperação como princípios básicos da educação.  

Como o ato de avaliar não se limita a testar, medir e quantificar, a avaliação formativa será realizada 

ao longo do processo, observado o desempenho revelado pelos alunos nas diferentes ações solicitadas, e tal 

percepção é compreendida como parte do processo de aprendizagem. Dessa forma, para se estabelecer um 

diagnóstico acerca da formação do discente, serão observados os trabalhos a serem desenvolvidos na sala 

de aula virtual, envolvendo fórum de dúvidas, ambiente de tutoria, atividades, leituras e exercícios sob a 

orientação dos tutores a distância (online), que registram e acompanham as atividades realizadas pelos 

alunos, a fim de melhor planejar suas ações e promover estratégias de intervenções pedagógicas.  

O desempenho e o progresso do aluno são acompanhados continuamente pelo tutor a distância e, 

através dos relatórios gerenciais de desempenho, pelo coordenador do curso. Tal diagnóstico permite rever 

a abordagem dos conteúdos, a seleção do material didático, a composição/concepção da avaliação somativa 

e, inclusive, a necessidade de ampliar o programa de reforço acadêmico. 
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Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício 

de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia 

intelectual e uma visão real de sua própria formação.  

Nesse sentido, foram desenvolvidas diversas atividades entremeadas ao conteúdo online para 

verificação da aprendizagem, de forma a permitir ao aluno verificar seu desempenho acadêmico nas 

temáticas abordadas no conteúdo. Todas as atividades/exercícios possuem opção de “gabarito”. Em outras 

palavras, o aluno é estimulado a verificar sua aprendizagem e, ao final de cada atividade, tem à disposição a 

possibilidade de verificar o padrão de resposta esperado e os comentários do professor conteudista, 

responsável pela proposta de verificação de conteúdo.  

2 – Avaliação somativa  

No que tange a avaliação somativa, a avaliação da aprendizagem dos alunos nas disciplinas ocorrerá 

através das provas presenciais AV e AVS, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  

As avaliações somativas são realizadas de forma presencial (provas), elaboradas para cada disciplina 

do curso em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente realiza as provas AV e/ou AVS.  

As avaliações presenciais são compostas por questões dissertativas e objetivas de múltipla escolha. 

As questões dissertativas privilegiam o desenvolvimento de competências e habilidades, bem como a 

capacidade de construir conhecimentos teóricos, técnicos e aplicados. Essas avaliações são corrigidas pelos 

tutores a distância alocados nas disciplinas/turmas do curso.  

A partir do momento em que o aluno conclui sua avaliação (prova), o sistema gera automaticamente 

uma transferência de dados para o SIA, no qual cada tutor a distância, responsável pela disciplina/turma, 

possui um perfil de usuário-gestor. Sendo assim, cada tutor a distância tem acesso à avaliação dos alunos de 

suas turmas, podendo gerar estatísticas de aproveitamento por questão e por turma. 

Caso o aluno não obtenha o aproveitamento acadêmico necessário para a aprovação na AV, poderá 

realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que tem por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a 

divulgação e o feedback de sua nota na AV. Inclusive, antes de realizar a AVS o aluno poderá rever as aulas e 

interagir no fórum de dúvidas para essa etapa avaliativa. Poderá ainda sanar suas dúvidas pela ferramenta 

Central de Mensagens que permite contato direto com o tutor online.  

As provas de AV e AVS são realizadas presencialmente, no campus do aluno, nos laboratórios de 

informática. Dessa maneira, cada aluno pode agendar previamente a data, hora e local que deseja realizar 

sua avaliação, garantindo-se assim a possibilidade de abranger todo o corpo discente de maneira 

individualizada.  



152 
 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Este 

resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de participação (quando 

houver). Caso o aluno realize as duas provas presencias (AV e AVS) será considerada, para a avaliação da 

aprendizagem na disciplina, a maior nota obtida. 

- Avaliação Parcial (AP): há ainda a aplicação de uma avaliação parcial, após a quinta aula, no 

ambiente virtual da aprendizagem, para que os alunos possam se autoavaliar e verificar, ao longo do 

processo de ensino, o seu processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, favorecendo o 

exercício da análise crítica, da percepção do seu crescimento, permitindo a aquisição de uma autonomia 

intelectual e uma visão real de sua própria formação. A AP é composta por 10 questões (10 questões 

objetivas).  

A avaliação parcial - AP, terá grau até 2,0 pontos extras. Esta será acrescida à média geral desde que 

tenha obtido nota igual ou superior a quatro (4,0) na AV. Cabe ressaltar que a média final está limitada a dez 

(10,0) pontos máximos.  

Os resultados da AP são analisados pelo coordenador de curso, professor conteudista e tutores a 

distância para o planejamento de ações pedagógicas, tanto no que concerne às ações de recuperação 

paralela dos discentes, quanto aos aspectos de melhoria do material didático, dos planos de ensino, dos 

conteúdos e das questões das avaliações. Tal diagnóstico permite rever a abordagem dos conteúdos, a 

seleção do material didático, a composição/concepção da avaliação presencial e, inclusive, a necessidade de 

ampliar o programa de reforço acadêmico ou nivelamento.  

 

6.23.1 – EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES – ENADE 

A Faculdade Estácio Cotia, desde 2013, possui uma política institucional para promoção do CPC e 

Enade que tem por objetivo estabelecer parâmetros de qualidade para promoção de bons resultados no 

ENADE e CPC nos cursos de graduação e foi estruturada e organizada em quatro fases: 

1. Planejamento/Lançamento de dados: esta fase é obrigatória para qualquer IES no país e tem por 

foco levantar informações pertinentes da comunidade acadêmica para o INEP. 

2. Sensibilização/Divulgação: momento de sensibilizar e divulgar o ENADE/CPC para toda comunidade 

acadêmica em parceria com todo o núcleo acadêmico, entre eles estão a Pró-Reitoria de graduação, 

regulatório, coordenadores de cursos, secretaria, atendimento, de forma que possamos pensar e 

propor ações para a sua promoção; 

3. Formação: São desenvolvidas ações que buscam garantir bons resultados para o ENADE como, por 

exemplo, cruzar as informações do PPC + diretrizes curriculares do curso + diretrizes de prova do 



153 
 

Enade, 2 simulados no ano de forma a perceber onde estão as fragilidades do grupo e propor cursos 

de formação com resolução de questões; 

4. Meta avaliação: Avaliar o processo a fim de aprimorá-lo e garantir melhores resultados. 

 

O ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) tem o objetivo de aferir o rendimento 

dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 

competências. 

A grande vantagem do exame é permitir ao estudante demonstrar que possui as qualidades 

necessárias ao bom exercício profissional. Isso ocorre porque o exame avalia habilidades e competências, e 

não a mera capacidade de decorar a matéria. O modelo da avaliação é desenvolvido com ênfase na aferição 

das estruturas mentais com as quais construímos continuamente o conhecimento. A prova é interdisciplinar 

e contextualizada. Permite ao estudante revelar que possui, além de informação, também capacidade de 

raciocínio, compreensão, síntese e argumentação. 

E foi com esta visão que a Faculdade Estácio Cotia elaborou e vem implementando ações que se 

destinam a estabelecer diretrizes permanentes norteando as atividades propulsoras dos seus diversos cursos 

com vistas ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE. 

O Desafio ENADE é uma dessas ações. Tem como propósito preparar os acadêmicos desta instituição 

para os desafios da avaliação nacional por meio de questões de formação geral e específica utilizadas em 

exames passados. Para captar autenticidade da aprendizagem e orientar os resultados para o 

aperfeiçoamento dos alunos, é fundamental ressaltar a criatividade e a sensibilidade de enfoques da 

avaliação. Para tanto, torna-se fundamental que o aluno tenha plena ciência do tipo de avaliação a que vai 

ser submetido e quais as competências e habilidades que se espera dele. O Desafio ENADE é destinado a 

todos elegíveis ao ENADE do ciclo vigente, bem como os prováveis elegíveis dos próximos ciclos, o que 

reafirma o compromisso da Faculdade Estácio Cotia em oportunizar aos alunos melhor desempenho no 

processo ensino-aprendizagem. 

Como resultado das avaliações verificou-se a necessidade de realização de ajustes em alguns 

processos inerentes ao desenvolvimento das atividades pedagógicas e de apoio aos discentes, considerando 

que foram avaliados os componentes curriculares apresentados pelo curso; a qualidade acadêmica e 

profissional do corpo docente; a estrutura pedagógica da instituição, o conteúdo do material didático 

fornecido, os recursos audiovisuais disponibilizados para as atividades de sala de aula; a variedade, 

quantidade e qualidade dos livros disponibilizados pela biblioteca; as atividades complementares 
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desenvolvidas, bem como o próprio acompanhamento ofertado pela coordenação do Curso e coordenação 

acadêmica. 

Os instrumentos de avaliação identificaram a necessidade de promover uma maior realização de 

eventos internos e externos à Faculdade Estácio Cotia, tais como visitas técnicas e momentos de imersão 

profissional e um esforço de nivelamento dos conteúdos de alguns componentes curriculares. 

Para estas necessidades, a Faculdade Estácio Cotia implementou as seguintes ações, de forma a 

potencializar a realização do Projeto Pedagógico do Curso em sua plenitude: 

• Criação de uma agenda semestral de visitas técnicas e palestras com profissionais de destaque, 

ampliando a articulação do curso; 

• Estabelecimento de uma agenda semestral de atividades extensionistas direcionadas ao 

desenvolvimento de competências profissionais dos alunos. 

• Ampliação do número de docentes do curso mestres e doutores e com regime de trabalho parcial e 

integral;  

• Maior comunicação aos professores e estudantes dos programas de iniciação científica e extensão 

ofertados pela Faculdade Estácio Cotia, incentivando maior participação;  

• Incentivos à ampliação do número de produção científica e técnica pelos docentes e discentes;  

• Criar mecanismos para maior comunicação e acompanhamento dos egressos;  

• Avançar com relação aos acervos das bibliografias básicas e complementares dos diversos 

componentes curriculares e, também, reforçar uma maior utilização da biblioteca virtual por parte 

dos estudantes. 

 

6.24 - AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO  

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 10.861, de 14/04/2004, 

destacou a avaliação institucional como um processo permanente, planejado, conduzido e realizado de 

modo a transformar resultados em subsídios capazes de promover mudanças.  

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada foi constituída pela 

Faculdade Estácio Cotia a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o objetivo de coordenar e articular o 

processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais do processo de avaliação.  

Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar a estrutura organizacional descentralizada da 

Instituição, estabelecendo autonomia administrativa para os gestores do campus, de cursos e dos diferentes 
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segmentos por meio de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, 

compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, autonomia e permanente busca de 

aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e serviços. A metodologia de trabalho respeita, 

assim, a cultura organizacional, proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a interrelação 

das dez dimensões definidas na legislação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma avaliação interna com todos 

os alunos, professores, coordenadores e colaboradores administrativos. A partir dos resultados obtidos, que 

depois de tabuldados, validados e homologados ficam disponíveis no Sistema de Informações Acadêmicas 

para conhecimento de toda a comunidade acadêmica. Desse modo, os gestores e coordenadores podem 

preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo comparativo de linha histórica referente ao 

desempenho dos professores, à avaliação das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – 

inclusive acervo bibliográfico.  

Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do processo de auto-avaliação cabe a coordenação 

do curso:   

a) Sensibilizar alunos e professores.  

b) Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna.  

c) Analisar o resultado da avaliação de cada docente e discutir com o mesmo o projeto de superação, 

quando necessário.  

d) Analisar com o NDE os resultados da avaliação interna (CPA) e externa: ENADE e avaliações in  

loco.  

e) Propor e implementar ações de melhoria  

f) Divulgar as ações decorrentes da avaliação  

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas e objetivos por eles 

definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e externa servem de subsídio para a 

implementação de ações de melhoria voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à 

pesquisa, à extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e manutenção 

da infraestrutura e dos recursos materiais.  

A Comissão Própria de Autoavaliação da Faculdade Estácio Cotia é composta por um responsável 

coordenador, um representante do corpo docente, um representante do discente e um representante do 

corpo-técnico-administrativo, completado com um representante da sociedade civil. Esta CPA realiza 
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semestralmente avaliações não só do corpo docente, mas também das condições de ensino, instalações, 

corpo técnico-administrativo, etc. Tem por objetivo básico encontrar pontos passíveis de melhoria em toda a 

instituição, de forma a permitir o desenvolvimento contínuo da mesma. 

Cabe também traçar um paralelo, destacando que além do sistema de auto-avaliação institucional, 

os coordenadores, através das reuniões periódicas com os representantes de turmas, colegiado de curso e 

reuniões pedagógicas, conseguem detectar situações para promover a auto-avaliação do curso de forma 

contínua e somativa.  

O processo de auto avaliação possui dimensões muito amplas, sendo seus principais objetivos 

planejar, organizar, sensibilizar a comunidade acadêmica, fornecer assessoramento aos diferentes setores da 

Instituição e refletir sobre as melhorias no processo interno de autoavaliação para um novo planejamento. 

Visa ainda as orientações diretrizes reguladoras do ensino superior que são regularmente emanadas do 

Ministério da Educação.  

Deve ser atividade constante dos envolvidos com a gestão do curso e da IES processar relatórios de 

acompanhamento e avaliação do desempenho no âmbito da IES em relação às ações, programas e 

atividades previstas no PDI. O processo de autoavaliação institucional está articulado ao conjunto de 

objetivos propostos pela IES e à necessidade de programar solidamente as atividades de ensino, 

pesquisa/educação investigativa, extensão e gestão, e ao aprimoramento de suas ações, no sentido de 

ocupar o espaço que cabe à IES nos contextos social, econômico e político.  

A operacionalização do processo de autoavaliação contempla o tratamento das informações 

oriundas da comunidade interna e externa, favorecendo a convergência dos dados em torno de objetivos 

comuns, bem como a busca compartilhada de soluções para os problemas apresentados.  

A aplicação de instrumentos de coleta de dados é realizada eletronicamente, via internet, por meio 

do SIA – Sistema de Informações Acadêmicas. O instrumento é aplicado conforme o Calendário Acadêmico 

da IES e os alunos podem fazê-lo de casa, via Internet, ou nos laboratórios de informática da Instituição. O 

processo é de responsabilidade da Gestão Acadêmica e executado pela CPA.  

A metodologia proposta orienta o processo quanto às decisões do planejamento e replanejamento 

da IES de forma flexível para, diante de situações concretas, assumir novos contornos. As técnicas para 

coleta de dados são: seminários, painéis de discussão, reuniões técnicas e sessões de trabalho, dentre 

outras. Além dos procedimentos relatados, anualmente, a IES propicia um período previsto, no calendário 

acadêmico em que discentes, docentes, corpo técnico-administrativo e comunidade externa avaliam as 

dimensões previstas no projeto de avaliação institucional.  
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O Questionário Eletrônico prevê itens de avaliação ou quesitos, divididos em blocos de avaliação, 

com questões que se referem à avaliação institucional (infraestrutura e serviços); quesitos que se destinam à 

avaliação dos cursos, quesitos referentes à disciplina do curso e ao trabalho do professor, do coordenador e 

dos Gestores da IES. Na consolidação dos dados, as notas são agregadas em médias por setores, por turma, 

por professor e por curso.  

Esta avaliação seriada possibilita construir o acompanhamento do desempenho docente, da 

adequação das disciplinas na proposta curricular, do PPC, e da qualidade dos serviços e da infraestrutura do 

campus, por meio dos índices de satisfação demonstrados por alunos e professores. Este modelo de 

autoavaliação de cunho descritivo possibilita a utilização do binômio: qualitativo e quantitativo, sem 

preponderância de uma ou outra.  

O resultado das avaliações subsidia as ações e as tomadas de decisões dos gestores, entre outros, da 

apresentação de dados específicos que permitam indicar ações de capacitação docente; propostas para os 

projetos pedagógicos e oportunidades/necessidades de melhoria de serviços e infraestrutura. 

A evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação Institucional  

O Programa de Avaliação Institucional da Faculdade Estácio Cotia atende às três esferas: docentes, 

discentes e estrutura funcional da IES. Os resultados da avaliação permitem a oportunidade de reflexão 

crítica e propositiva, detecção de limitações e fragilidades, proporcionando, assim, que ações dinâmicas 

sejam fomentadas para o desenvolvimento institucional.  

Os resultados da avaliação interna são estudados e analisados pela CPA, coordenação de cursos e a 

direção da IES, para a identificação das fragilidades da Instituição. O principal objetivo dessas análises é a 

busca por oportunidades de melhoria e crescimento da percepção de qualidade dos serviços prestados pela 

IES. Destaca-se que, além dos resultados da Avaliação Interna semestral, a IES investe na Pesquisa de 

Satisfação dos Alunos (PESA), realizada anualmente por empresa terceirizada.  

As potencialidades e fragilidades apontadas nos processos de avaliação interna e externa e no PESA 

são utilizadas para que ações sejam fomentadas com vistas à regularização dos procedimentos para atender 

às demandas oriundas das avaliações.  

Após a divulgação dos resultados das referidas avaliações, é realizado um estudo através de 

ferramentas estatísticas e de análise de problemas, com foco na qualidade. São elaborados planos de ação 

com metas e prazos para ambas as pesquisas, visando eliminar e/ou mitigar os pontos de insatisfação 

apontados no Relatório da Avaliação Institucional e no PESA (Pesquisa de Satisfação dos Alunos), como as 

ações já elencadas acima.  
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Desta forma, atendendo às diretrizes do SINAES – Sistema de Avaliação do Ensino Superior – e 

atenta à dinâmica interna da Instituição, a Comissão Própria de Avaliação - CPA, ao longo do processo 

avaliativo, incorporou novos objetivos e manteve-se vigilante no acompanhamento das demandas e metas a 

serem alcançadas, definidas nas ações de melhoria propostas. 

O Curso de Bacherel em Enfermagem se utilizará de uma metodologia de melhoria diretamente 

ligada ao resultado da avaliação dos professores do curso que, quando avaliados pelos alunos com nota 

inferior a 8,0 (oito) – a nota máxima é 10 (dez) – são chamados pelo coordenador de curso para uma 

avaliação de suas fragilidades e potencialidades, a fim de melhorar o processo de ensino. 

 

6.25 – EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

A Faculdade Estácio Cotia, através do convênio de cooperação técnico-científico celebrado entre a 

SESES – Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. e a sua mantenedora,  IREP – Sociedade de Ensino 

Superior, Médio e Fundamental Ltda assinado em 29/06/2012 e seu aditivo em 01/09/2015 estabelecem os 

termos e condições segundo os quais se criará, por suas instituições mantidas, sistemática de cooperação 

técnica, científica, acadêmica, administrativa e de apoio operacional entre elas, voltadas para o 

desenvolvimento científica, a pesquisa, a capacitação tecnológica, desenvolvimento de programas 

educacionais e pedagógicos, na modalidade de ensino à distância.  

 

A oferta integral ou parcial de disciplinas na modalidade à distância, portanto, será ofertado pela 

Universidade Estácio de Sá – UNESA o que requer equipes multidisciplinares para que seja possível 

estruturar sua concepção de educação, seus processos de ensino e de aprendizagem e seu funcionamento 

acadêmico-administrativo e a produção do conteúdo e objetos de aprendizagem. 

A Faculdade Estácio Cotia é responsável pela estruturação do polo de apoio presencial que dará 

suporte técnico aos discentes presenciais através dos tutores presenciais, cujo papel será o de esclarecer 

dúvidas relacionadas a metodologia EAD, ao SAVA e ao sistema acadêmico e realizar mediação pedagógica 

nos momentos síncronos e assíncronos.  

Na Universidade Estácio de Sá - UNESA, as equipes multidisciplinares são responsáveis pela criação, 

produção, controle, qualidade, operacionalização da oferta dos elementos que compõe o ambiente virtual 
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de aprendizagem (SAVA), garantindo a sustentabilidade com responsabilidade social do curso. Portanto 

estarão contemplados os diversos profissionais que atuam neste sentido: 

a. Equipe Responsável pela Concepção/Criação do Curso – Coordenador do Curso: Profissional 

que atua na gestão do curso, na relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar e a 

representatividade nos colegiados superiores.  

b. Núcleo Docente Estruturante – NDE: Composto por docentes do curso e pelo Coordenador e 

atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, considerando o sistema de avaliação 

interna e externa, a legislação em vigor, adequação ao perfil do egresso bem como as demandas do novo 

mercado de trabalho.  

c. Docente Conteudista: O docente conteudista é um professor com aderência acadêmica à 

disciplina, formação na área e titulação compatíveis para a execução do trabalho de elaboração dos originais 

dos Planos de Ensino (PE) e Planos de Aula (PAs) da disciplina sob sua responsabilidade.  

d. Docente da Aula Disponibilizada Via Web: O professor da aula disponibilizada via web é um 

docente de sólida formação acadêmica que ministra/grava aulas das disciplinas, utilizando os estúdios da 

Universidade Estácio de Sá.  

e. Tutor: O tutor é um ator importante e indispensável na rede de comunicação que vincula os 

alunos às disciplinas e à Instituição de Ensino, pois, além de manter a motivação dos alunos, possibilita a 

retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo. Precisa ter conhecimento do conteúdo da 

disciplina e, do PPC. Além de domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação docente em 

suas diversas formas e estilos.  

f. Equipe de Produção de Conteúdo: Responsável pelo desenvolvimento e produção de 

conteúdo online, responsável pela transformação dos originais oriundos do professor conteudista em 

conteúdo interativo, dialógico, com amplo emprego de tecnologia e objetos de aprendizagem, todos aliados 

a uma metodologia de desenho didático proprietária.  

g. Gestor da Área de Produção de Conteúdo – Suporte ao Ensino:  Responsável pela gestão do 

desenvolvimento e produção de conteúdo na modalidade EaD, tem por função capacitar, organizar e gerir a 

equipe de produção alocada para este curso. Com experiência em produção de material 

instrucional/educacional, o gestor da área interage com todos as equipes envolvidas, estabelecendo o plano 

de execução da produção de conteúdo e da gestão do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);  

h. Analista de Projeto Educacional: Profissional que orienta a confecção da metodologia de 

entrega de originais, interagindo com o coordenador pedagógico do curso, para seleção e capacitação de 
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conteudistas e responder pela adequação do planejamento do curso. Nessa dimensão é o responsável pela 

oferta do currículo do curso, da atualização das disciplinas e da gestão do curso no que tange à oferta de 

conteúdo.  

i. Designer Educacional: Profissional elabora e executa o planejamento didático dos cursos e 

disciplinas on-line, em parceria com a equipe acadêmica, assim como responde pela elaboração dos mapas 

conceituais, elaboração dos hipertextos e orientação do desenvolvimento dos recursos multimídia. 

Webdesigner - Responsável pelo projeto de design gráfico, assim como pela programação HTML, flash, 

recursos imagéticos e utilização e orientação da produção de recursos multimídia na execução do 

planejamento didático estabelecido pelo designer instrucional. – Programador - Profissional que se 

responsabiliza pelos processos tecnológicos no AVA e respectiva interface com o Sistema de Informação 

Acadêmico (SIA).  

j. Revisor: Compete a este profissional a revisão linguística dos materiais didáticos veiculados 

no AVA, tendo por referência, além da correção gramatical, a pertinência do gênero discursivo em questão, 

tendo em vista suas coerções (dialogia, continuidade lógica, coesão, coerência etc.).  

k. Especialista em Avaliação: Responsável pela orientação presencial dos professores 

conteudistas que desenvolverão os itens de teste para o sistema de avaliação. Responde pela observação 

das normas regimentais referentes à avaliação.  

l. Equipe Responsável Pela Aula disponibilizada Via Web: O estúdio centraliza a produção e 

transmissão às aulas disponibilizadas via web para todos os polos de apoio presencial e para o AVA. Nele 

trabalham cinegrafistas, editores e assistente de produção.  

m. Gestor dos Estúdios: Profissional que gerencia o pessoal lotado nos estúdios e equipes de 

apoio, bem como organizar e gerir a agenda de alocação de docentes para as aulas, além de supervisionar o 

processo de geração e acondicionamento das aulas disponibilizadas via web no AVA.  

n. Editor: Profissional responsável pela seleção e cadastro de URL nos sistemas integrados de 

transmissão via web, bem como pela edição, corte, legendas, sonorização e finalização de gravações 

realizadas no estúdio em que está alocado.  

o. Cinegrafista: Responsável pela captação em vídeo das aulas, pela orientação espacial do 

professor no momento da captação e pela orientação ao editor de eventuais necessidades de mudança de 

câmera/enquadramento. Assistente de Produção - Profissional responsável por assessorar o editor em todo 

o evento de captação de vídeo. A descrição das competências e as atribuições na íntegra da equipe 

Multidisciplinar estão pormenorizadas no PPC do curso. 
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A equipe trabalha com o modelo de gestão orientado para resultados e focado na busca da 

qualidade do ensino e resultados positivos para a instituição. O sistema de gestão e avaliação de 

desempenho foi implementado por meio da criação de Processos Operacionais Padronizados como 

formalização dos processos de trabalho. Também os Planos de Ação são realizados anualmente, baseado em 

indicadores acadêmicos, operacionais e financeiros e atribuídos a todos os envolvidos no processo. Além 

disso, a Faculdade Estácio Cotia conta com sistemas de gestão: SGP - Sistema de Gestão de Padronização da 

Estácio, onde todos os procedimentos podem ser consultados. 

 

6.26 - FORMAS DE INGRESSO  

 

As formas de acesso ao Curso de Bacharelado em Enfermagem são:  

Vestibular: Nesta forma de ingresso, o candidato fará uma prova de redação e de conhecimentos 

gerais, com questões discursivas e de múltipla escolha, elaboradas com base nos conteúdos do ensino 

médio, constantes do manual do candidato.  

Processo Seletivo Simplificado: O Processo Seletivo é uma das formas de ingresso diferenciada ao 

curso superior. O candidato será avaliado por uma Redação (eliminatória) e pela análise quantitativa do seu 

Histórico Escolar, obtendo uma nota final igual à soma dos valores alcançados nas duas avaliações. Os cursos 

oferecidos e a respectiva legislação, além de todas as normas do concurso e calendário do evento, são 

disponibilizados no Manual do Candidato, a cada vestibular. 

Matrícula sem vestibular (MSV): Esta forma de ingresso está disponível para candidatos que já 

possuem diploma de nível superior e desejam ingressar em qualquer outro curso de graduação. A 

modalidade depende da existência de vagas não preenchidas, remanescentes do vestibular.  

Transferência Externa: É a passagem do vínculo do estudante regularmente matriculado em uma 

instituição de ensino superior para outra, com a finalidade de prosseguimento dos estudos no mesmo curso 

de origem ou na mesma área de conhecimento. A Faculdade Estácio Cotia aceita alunos provenientes de 

outras instituições de ensino superior, via processo seletivo, conforme edital publicado, no limite das vagas 

existentes, fazendo as adaptações curriculares quando necessário.  

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio: Nesta modalidade de ingresso, é admitido para os 

candidatos que foram submetidos à avaliação do ENEM com aproveitamento superior a 60%, ingressar em 

curso de graduação sem fazer vestibular.  
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ProUni – Programa Universidade para Todos: A Faculdade Estácio Cotia participa do ProUni, que foi 

criado pela MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior, oferecendo, 

em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa. 

FIES: Financiamento estudantil concedido ao aluno regularmente matriculado em curso de 

graduação não gratuito, desde que devidamente cadastrado e que tenha desempenho acadêmico que 

atenda as normas legais do programa. 
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7. CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente do Curso de Bacharel em Enfermagem atualmente é formado por 8 (oito)  

docentes, dos quais 50% possuem titulação stricto sensu, o que garante a qualidade dos processos de 

ensino-aprendizagem propostos pelo Projeto Pedagógico do Curso. Entre os 4 (quatro) docentes com 

tituação stricto sensu, 2 (dois) possuem a titulação máxima de doutorado e outros 2 (dois) a titulação de 

mestre. 

 50% dos docentes atuais do curso dedicam parte de sua carga horária também para atividades 

extra-classe, atuando como: coordenadores de projetos; membros de comissões; atendimento aos alunos; 

realização de orientações pedagógicas; elaboração e implementação de atividades complementares, dentre 

outras. Esta carga horária é remunerada conforme o tipo de atividade desenvolvida, sendo função do 

coordenador de curso incentivar a participação do corpo docente nos diversos projetos, programas e 

atividades acadêmicas, permitindo a plena integração de alunos e professores na vida acadêmica. Tal 

atuação dos professores em atividades extra-classe contribui para a definição dos seus regimes de trabalho.  

Quanto ao regime de trabalho do curso de Enfermagem, 50% do corpo docente possuem dedicação 

integral,  37.5% tem decicação parcial e 12,5% - no caso uma única docente, é classificada como horista, 

embora em semestres anteriores tivesse dedicação integral.  

 

Nome  Titulação Regime de 
Trabalho 

Alessandra Pereira Majer Doutor Integral 

Paula Cristina Groff Gonzales Mestre Parcial 

Elias de França Mestre Integral 

Ana Maria dos Silva Albuquerque Especialista Integral 

Ivone Zahnn Sampaio Especialista Parcial 

Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv Especialista Parcial 

Luciana Aparecida Reis Doutor Horista 

Viviane Margareth de Oliveira Santos Especialista Horista 
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QUADRO RESUMO 

Especialista 3 50,0% 

Mestre 3 50,0% 

Doutor 2 25,0% 

 

Parcial 4 37,5% 

Integral 7 37,5% 

 

7.1 – EXPERIÊNCIA DO CORPO DOCENTE   

 

O corpo docente do curso apresenta, considerando o total de 8 docentes, média de 8.5 (oito e meio) 

anos de experiência com a docência do ensino superior, sendo que 7 docentes têm 4 (quatro) anos ou mais 

de experiência, conforme detalhado no quadro a seguir. Além disso, 100% do corpo docente do curso possui 

4 anos ou mais de experiência profissional, sendo que a média é de 15 anos de atuação no mercado de 

trabalho, o que corrobora a política da instituição de buscar excelência no seu processo de ensino pela 

combinação da trajetória acadêmica e a trajetória profissional dos seus professores. 

 

Docente 

Tempo de experiência no 

magistério superior (anos / 

meses) 

Tempo de trabalho na profissão, 

excluindo o magistério (anos / 

meses) 

Alessandra Pereira Majer 10 - 

Ana Maria dos Santos S. Albuquerque 2 20 

Elias de França 5 5 

Luciana Aparecida Reis 18 8 

Paula Cristina Groff Gonzales 18 - 

Ellen Oliveira Narciso Pitlovanciv 12 20 

Ivone Zahnn Sampaio 8 15 

Viviane Margareth Oliveira Santos 15 20 
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7.2 ÁREAS DE FORMAÇÃO POR DOCENTE 

 

 

Docente 

 

Graduação 

 

Especialização 

 

Mestrado 

 

Doutorado 

 
Alessandra Pereira 
Majer 

 
Ciências 
Biológicas 
(Licenciatura) 

   
Ciências  
(Zoologia)  

 
1. Ecologia 
2.Oceanografia      
    Química (PósDoc)            

Ana Maria dos 
Santos S. 
Albuquerque 

Enfermagem UTI Pediátrica  e 

Neonatal  

  

 
Elias de França 
 

 
Educação Física 

  
Educação Física 

em andamento 

Educação Física 

 
Luciana Aparecida 
Reis 

 
Enfermagem 

 
Enfermagem – 
Cuidados Intensivos 

 
Ciências 
Nefrologia 

 
Ciências 
Nefrologia 

 
Paula Cristina Groff 
Gonzales 
 

 
1.Fisioterapia 
2.Enfermagem 

 
1.Psico-Terapêutica 
2.Saúde em Estética  

Ciências da Saúde 
Saúde Materno 
Infantil 

 

 
Ellen Oliveira 
Narciso Pitlovanciv 

 
Enfermagem / 
Obstetrícia 

Enfermagem em 
Terapia Intensiva. 
Adm. Hospitalar 

 
Nefrologia 

 

Ivone Zahnn 
Sampaio 

Enfermagem 
1.Saúde Pública 
2.Saúde da Família 

  

Viviane Margareth 
Oliveira Santos 

Psicologia Terapia Familiar   

 

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais, a Faculdade Estácio Cotia considera muito 

relavante a aderência do corpo docene à área de conhecimento do curso  e respectivas disciplinas. Por esta 

razão, e levando em conta que essa diretriz proporciona qualidade e uma boa formação aos alunos, apenas 

contrata e aloca nas disciplinas docentes compatíveis, tanto pela formação acadêmica quanto pela 

experiência profissional.  
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7.3 - RELAÇÃO DE DISCIPLINAS E DOCENTES (1) 

 

 

 

 

 

Período
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Modalidade Nome Docente CPF Titulação

1 SDE0002 ANATOMIA SISTÊMICA Presencial PAULA CRISTINA GROFF GONZALES 139.705.238-42 MESTRE

1 SDE0024 BIOQUÍMICA Presencial ELIAS DE FRANÇA 356.066.138-24 MESTRE

1 SDE0906 BIOLOGIA CELULAR Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

1 SDE0922 GENÉTICA Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

1 SDE0011 HISTÓRIA DA ENFERMAGEM Online (EAD) EAD EAD EAD

1 CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA Online (EAD) EAD EAD EAD

2 SDE0923 IMUNOLOGIA BÁSICA Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

2 SDE3483 MICROBIOLOGIA Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

2 SDE0097 FISIOLOGIA HUMANA Presencial ELIAS DE FRANÇA 356.066.138-24 MESTRE

2 SDE0028 HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA Presencial ELIAS DE FRANÇA 356.066.138-24 MESTRE

2 SDE0083 ÉTICA NA SAÚDE Online (EAD) EAD EAD EAD

2 GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL Online (EAD) EAD EAD EAD

3 SDE0896 ANATOMIA CLÍNICA Presencial PAULA CRISTINA GROFF GONZALES 139.705.238-42 MESTRE

3 SDE0019 RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

3 SDE0035 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

3 SDE0072 ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

3 SDE0245 FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA Online (EAD) EAD EAD EAD

4 SDE0286 FARMACOLOGIA GERAL Presencial LUCIANA APARECIDA REIS 833.136.996-34 DOUTORA

4 SDE0177 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II Presencial PAULA CRISTINA GROFF GONZALES 139.705.238-42 MESTRE

4 SDE0289 PATOLOGIA GERAL Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

4 SDE3620 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA TEÓRICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

4 SDE3621 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA PRÁTICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

4 SDE0023 BIOFÍSICA Online (EAD) EAD EAD EAD

4 SDE3487 LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM Online (EAD) EAD EAD EAD
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7.3 - RELAÇÃO DE DISCIPLINAS E DOCENTES (2) 

 

 

 

 

Período
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Modalidade Nome Docente CPF Titulação

5 SDE3624 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO TEÓRICO Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

5 SDE3625 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO IDOSO PRÁTICO Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

5 SDE0287 PARASITOLOGIA Presencial ALESSANDRA PEREIRA MAJER 283.702.718-98 DOUTORA

5 SDE0178 SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III Presencial ELLEN DE O. N. PITLOVANCIV 061.684.678-90 ESPECIALISTA

5 SDE0246 FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA Online (EAD) EAD EAD EAD

5 SDE0160 PSICOLOGIA DA SAÚDE Online (EAD) EAD EAD EAD

5 CEL0017 METODOLOGIA CIENTÍFICA Online (EAD) EAD EAD EAD

6 SDE3626 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOL. TEÓRICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

6 SDE3627 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA CRIANÇA E ADOL. PRÁTICO Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

6 SDE3628 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER TEÓRICO Presencial PAULA CRISTINA GROFF GONZALES 139.705.238-42 MESTRE

6 SDE3629 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER PRÁTICO Presencial PAULA CRISTINA GROFF GONZALES 139.705.238-42 MESTRE

6 SDE0283 FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE Online (EAD) EAD EAD EAD

6 SDE0071 EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM Online (EAD) EAD EAD EAD

6 CEL0101 TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO Online (EAD) EAD EAD EAD

7 SDE3630 ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA TEÓRICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA

7 SDE3631 ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA PRÁTICO Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

7 SDE3632 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL TEÓRICO Presencial LUCIANA APARECIDA REIS 833.136.996-34 Presencial

7 SDE3633 ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL PRÁTICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 Presencial

7 SDE0025 ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL Online (EAD) EAD EAD EAD

7 SDE0132 NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM Online (EAD) EAD EAD EAD

8 SDE3634 ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE TEÓRICO Presencial LUCIANA APARECIDA REIS Presencial

8 SDE3635 ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE PRÁTICO Presencial ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 Presencial

8 SDE0230 TANATOLOGIA Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 Presencial

8 SDE0133 ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE Online (EAD) EAD EAD EAD

8 SDE0174 SAÚDE DO TRABALHADOR Online (EAD) EAD EAD EAD



168 
 

7.3 - RELAÇÃO DE DISCIPLINAS E DOCENTES (3) 

 

 

 

 

Período
Código da

Disciplina
Nome da Disciplina Modalidade Nome Docente CPF Titulação

9 SDE0196 PROJETO DE TCC EM ENFERMAGEM Presencial LUCIANA APARECIDA REIS 833.136.996-34 DOUTORA

9 SDE0953 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE COLETIVA Presencial ELLEN DE OLIVEIRA NARCISO PITLOVANCIV 061.684.678-90 ESPECIALISTA

9 SDE0955 ESTÁGIO CUR. SUPERV. EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOL Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

9 SDE0956 ESTÁG. SUPERVIS. EM SAÚDE DA MULHER Presencial ELLEN DE OLIVEIRA NARCISO PITLOVANCIV 061.684.678-90 ESPECIALISTA

9 GST0034 COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS Online (EAD) EAD EAD EAD

9 CCJ0058 DIREITOS HUMANOS Online (EAD) EAD EAD EAD

9 CEL0032 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES Online (EAD) EAD EAD EAD

9 GST0395 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES Presencial VIVIANE MARGARETH DE OLIVEIRA SANTOS 194.598.598-44 ESPECIALISTA

10 SDE0198 TCC EM ENFERMAGEM Presencial LUCIANA APARECIDA REIS 833.136.996-34 DOUTORA

10 SDE0954 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO Presencial ELLEN DE OLIVEIRA NARCISO PITLOVANCIV 061.684.678-90 ESPECIALISTA

10 SDE0949 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO SAÚDE CLIENTE CIRÚRGICO Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

10 SDE0950 ESTÁGIO. C. SUPERVISIONADO EM CLIENTE SAÚDE MENTAL Presencial IVONE ZAHN SAMPAIO 098.019.537-30 ESPECIALISTA

10 SDE0952 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GERÊNCIA Presencial ELLEN DE OLIVEIRA NARCISO PITLOVANCIV 061.684.678-90 Presencial

10 CCE0489 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Online (EAD) EAD EAD EAD

10 SDE3476 AUDITORIA EM ENFERMAGEM Online (EAD) EAD EAD EAD

10 SDE0944 ASSISTÊNCIA EM ENFERMAGEM ONCOLÓGICA Online (EAD) EAD EAD EAD

10 SDE0945 ASSISTÊNCIA DE ENF. EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA Online (EAD) EAD EAD EAD

10 SDE0947 ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTR. DE INFECÇÃO HOSP. Online (EAD) EAD EAD EAD

10 SDE0951 ESTÁGIO SUPERVISONADO EM CLIENTE DE ALTA COMPLEXIDADE Estágio ANA MARIA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE 720.446.596-20 ESPECIALISTA
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7.4 - TUTORES A DISTÂNCIA E TUTORES PRESENCIAIS  

 

Considerando a oferta de até 20% da carga horária do curso na modalidade a distância, foi firmado 

um Convênio de Cooperação Técnico-Cientifica entre a IREP, mantenedora da Faculdade Estácio Cotia 

instituição e a UNESA – Universidade Estácio de Sá, onde ficou estabelecido, a troca de tecnologia e de 

intercambio de know-how e expertise entre as IES, que envolve, entre outras questões, que:  

▪ as aulas e a metodologia de ensino são atribuições da UNESA;  

▪ o corpo docente (incluindo tutores) dos 20% EAD são aqueles do quadro da UNESA;  

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o plano de ensino da 

disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da 

ação docente nesta modalidade de ensino. Ele é responsável pela condução didática da(s) disciplina(s). 

Nesse sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que vincula os alunos ao curso e a 

Faculdade Estácio Cotia, possibilitando a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo, 

com vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, através do desdobramento do conteúdo e da 

mediação pedagógica entre o conhecimento teórico, sua aplicação prática e as particularidades desse 

conhecimento na formação acadêmico-profissional do aluno.  

Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo de 

aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando sempre orientá-lo 

quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo cooperativo e colaborativo e à 

melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo a partir dos conteúdos e das experiências 

apresentados, coordenados e orientados pelo coordenador de curso. 

Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância o fórum de discussão como principal 

interface na (re)construção do conhecimento, por ser um espaço concebido para promover 

questionamentos e provocações entre os alunos, sob a égide da cooperação e da colaboração em prol da 

aprendizagem. Nesse sentido a mediação no fórum é concebida a partir de discussões e temas abordados 

nas aulas, com regras de participação, sob um viés de transversalidade em relação ao conteúdo das aulas. O 

tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos desdobramentos ao(s) 

questionamento(s) temático(s) a partir da postagem dos alunos. A participação dos alunos nos fóruns 

temáticos compõe parte da nota das avaliações formativas.  

No fórum de discussão de cada turma, o tutor a distância atua no sentido de valorizar o 

conhecimento e a experiência do discente, estabelecendo uma postura de mediação voltada para o respeito 

às individualidades de cada aluno e para desenvolver as limitações e reconhecer as particularidades 
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regionais. A mediação também ocorre em outras ferramentas: as Anotações, Trabalhos a Concluir e a Central 

de Mensagem.  

Na ferramenta Anotações, o tutor a distância atua a partir da observação dos registros produzidos 

pelos alunos relativos ao conteúdo das aulas, sejam esses registros criados por solicitação do professor, seja 

por uso autônomo do aluno como auxiliar no processo de aprendizagem.  

A ferramenta Trabalhos a concluir constitui uma interface do AVA com o intuito de cadastrar 

atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua dinâmica permite a disponibilização da tarefa 

pelo tutor a distância e postagem pelo aluno  

O tutor presencial atua diretamente no polo de apoio presencial junto aos estudantes. Com 

formação superior na área do curso, cabe ao mesmo auxiliar em atividades individuais ou em grupo, 

incentivar o hábito da pesquisa, servir de facilitador no uso das tecnologias disponíveis e participar de 

momentos presenciais obrigatórios.  

O tutor presencial atua junto com o coordenador de polo no atendimento aos alunos, reportando ao 

coordenador do curso as questões acadêmicas específicas.  

Quanto à mediação, cabe ao tutor presencial auxiliar a fomentar o hábito da pesquisa, estimulando o 

corpo discente a fazer uso da biblioteca do polo e da biblioteca virtual, bem como esclarecer dúvidas em 

relação ao ambiente virtual de aprendizagem e às estratégias de estudo e a lidar com as especificidades da 

educação a distância.  

Também cabe ao tutor familiarizar o aluno com o material didático disponibilizado, atuando como 

facilitador na organização do estudo do aluno a partir da relação deste com as formas de entrega do 

conteúdo. Da mesma maneira ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da sala de 

aula virtual. 

7.4 1 – TITULAÇÃO E EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES DISTÂNCIA   

 

Para as disciplinas onlines, o curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Estácio Cotia conta 

com corpo de tutores à distância formado por 15 membros, que possuem a seguinte titulação: 10 doutores 

(66,6%), 4 mestres (26,6%) e 01 especialista (6,6%). 
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DISCIPLINA  DOCENTE  TIITULAÇÃO  REGIME  

Língua portuguesa  Maria de Lourdes de Melo Pinto  Doutorado  Parcial  

História da Enfermagem  Renata Jabour Saraiva  Doutorado  Integral  

Planejamento de Carreira e 
Sucesso Profissional  

Amelia Gomes Moreira Vaz  Doutorado  Parcial  

Ética na Saúde  Angela Moreira Utchitel  Doutorado  Parcial  

Fundamentos da Epidemiologia  Mirna Miguel Passos Godoy  Doutorado  Integral  

Biofísica  Luiz Mauro Tenorio e Silva  Doutorado  Integral  

Legislação e Exercício Profissional 
em Enfermagem  

Paula Isabella Marujo Nunes da 
Fonseca  

Mestrado  Parcial  

Psicologia da saúde  Thatiana Valory dos Santos Mello  Mestrado  Parcial  

Fundamentos da Estatística  Lucio Villarinho Rosa  Doutorado  Integral  

Metodologia Científica  Ana Maria Carvalho  Doutorado  Parcial  

Fundamentos 
Socioantropológicos da Saúde  

Ralph Ribeiro Mesquita  Doutorado  Integral  

Educação em Enfermagem  Renata Jabour Saraiva  Doutorado  Integral  

Enfermagem em Saúde 
Ambiental  

Maria Eunice Amaral Dantas  Especialização  Parcial  

Nutrição Aplicada à Enfermagem  Teresa Cristina Ciavaglia Vilardi 
Oliveira  

Mestrado  Parcial  

Organização e Políticas de Saúde  Renata Jabour Saraiva  Doutorado  Integral  

Administração e Gerência em 
Enfermagem  

Ismael da Silva Costa  Mestrado  Integral  

Saúde do Trabalhador  Joelma Fonseca de Oliveira 
Fernandes  

Doutorado  Parcial  

 

7.4.2 Relação Docentes e Tutores por Estudante  

Considerando o corpo docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem, composto por 8 docentes 

ministrando disciplinas presenciais, somado ao corpo de tutores, que totaliza 15 membros, temos um total 

de 23 profissionais atuando diretamente nos processos de ensino-aprendizagem do curso.  

 

7.5 - PLANO DE CAPACITAÇÃO DOCENTE  

 

A Faculdade Estácio Cotia possui um Plano de Capacitação Docente (PCD) implementado no ano de 

2014, que é aplicado em âmbito local, destinado a todos os docentes da instituição.  

Através do PCD, a instituição desenvolve atividades que visam a atender as especificidades do corpo 

docente da Instituição, com destaque especial para:  
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(1) o auxílio financeiro para que os professores participem de congressos, simpósios e eventos  

similares, em sua área de atuação ou em áreas afins  

(2) os encontros de PCD (Programa de Capacitação Docente) organizados pelo Núcelo de Apoio 

Psicopedagógico da Instituição.  

Os mencionados encontros englobam temas pertinentes ao contexto institucional, como a 

incorporação de novas tecnologias ao ensino e a inserção dos alunos com deficiência auditiva nas turmas 

regulares da IES. Esse último tema tem sido recorrente nos encontros de PCD realizados pela Instituição em 

função do crescente número de alunos portadores de necessidades especiais, em especial de surdos-mudos, 

a ingressarem na IES.  

 

7.5.1 – PROGRAMA DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOCENTE - PIQ  

Em convênio com a Educare - Universidade Corporativa do Grupo Estácio, a IES  desenvolve o 

processo de capacitação de seus professores, por meio do Programa de Incentivo à Qualidade Docente – 

PIQ. Este programa foi idealizado para responder aos desafios da transformação que ocorre nos sistemas 

educacionais e, em especial no ensino superior. Frente a estes desafios, o papel do professor tem que 

evoluir. Afinal, espera‐se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações 

de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais estabelecidos pela 

legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de 

informações, bastando, então, o conhecimento de um conteúdo específico e de certos procedimentos de 

ensino. O PIQ que congrega diferentes ações, dentre as quais destacamos aquelas voltadas para o 

aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação continuada, e as voltadas para a titulação 

acadêmica.  

O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre a prática 

docente, isto é a partir de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para chegarmos às raízes do 

conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade. Desta forma, é organizada uma 

matriz aberta em que são periodicamente incluídos temas ligados à prática pedagógica, tais como: 

Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, Avaliação do Processo Ensino‐Aprendizagem 

e Relação Professor aluno, entre outros.  

O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira será voltada ao reconhecimento e 

incentivo à produção científica, tendo em suas ações o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, 

Trabalhos de Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda será a concessão de bolsas 



173 
 

para cursos de pós‐graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de estimular a 

titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento.  

Numa perspectiva de complementaridade integram‐se, também, ao Programa o PIQ Fórum Nacional 

de Docentes e o PIQ Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum é um evento anual que congrega 

representantes de todas as IES do Grupo Estácio, em torno de um tema. Nele são realizadas palestras com 

profissionais de renome, grupos de trabalhos, além de ações de reconhecimento como a apresentação de 

melhores práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados. 

 

7.6 -  PLANO DE CARREIRA DO CORPO DOCENTE  

O desempenho e o comprometimento, a satisfação e a qualidade de vida dos colaboradores são 

questões que sempre emergem no processo de gestão de pessoas em todas as organizações criativas e 

competitivas. Ter um plano de carreira, pagar salários compatíveis com o mercado, premiar o mérito e 

oferecer benefícios são, entre outras, formas de garantir que resultados sejam alcançados de forma 

satisfatória. O Plano de Carreira Docente é um instrumento gerencial que irá contribuir para a criação dessas 

condições na Instituição.  

Os docentes contam com o Plano de Carreira da IES atualizado, aprovado pelo Conselho Superior de 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE da Faculdade Estácio Cotia em reunião ordinária, realizada em outrubro de 

2018. O plano passou a ter vigência imediata e efetividade para too corpo docente da IES.  

 

7.7 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  

 

Para a contratação e substituição de professores, a Instituição adota uma política combinando uma 

sólida formação acadêmica (doutores, mestres e especialistas), com comprovada experiência profissional e 

docente.  

Para a contratação de professores que integram o quadro docente, a Instituição faz a seleção, 

observando rigorosamente a qualificação/titulação, por área de conhecimento específico do candidato e 

suas respectivas vinculações com os conteúdos programáticos das disciplinas a serem ministradas, aliada à 

experiência profissional, tanto no que se refere à docência quanto ao mercado de trabalho. O processo 

seletivo se inicia pela publicação de edital no portal do Grupo Estácio meio de Edital, seguindo com análises 

de currículos, entrevistas, dinâmicas e aulas teste.  
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Os contratos de trabalho são feitos por hora-aula, tendo em vista as características das disciplinas e 

dos profissionais selecionados. O regime de trabalho dos docentes é o da legislação trabalhista, para 

jornadas semanais de 4 a 40 horas de trabalho, por semana, a serem dedicadas às atividades de ensino, 

orientação, atendimento de alunos, Pesquisa, Iniciação Científica, Atividades Complementares, Extensão e 

também a funções administrativas na Instituição. Como orientação geral, a política acadêmica da Instituição 

visa ampliar a carga horária dos professores mais bem titulados e avaliados, de forma a compor um núcleo 

de excelência com maior dedicação ao ensino e à gestão. Ao mesmo tempo, busca aumentar o número de 

docentes em regime de trabalho de tempo integral e parcial, com o objetivo de compor um quadro amplo e 

dedicado não apenas ao ensino, mas também à pesquisa, extensão, atividades de responsabilidade social e 

funções administrativas. 

 

7.8 - PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE  

 

A Faculdade Estácio Cotia desenvolve uma série de mecanismos que possibilitam o 

acompanhamento do desempenho do docente, a fim de instruir as ações de seleção e capacitação. A 

principal ferramenta nesse sentido é a auto avaliação institucional, realizada pela Comissão Própria de 

Avaliação. Os professores são avaliados em cada disciplina que ministram, semestralmente, pelos alunos e 

pela coordenação do curso e coordenação acadêmica. A pesquisa, realizada semestralmente, consiste em 

incentivar os alunos a responderem, em aplicativo especialmente desenvolvido para esta finalidade dentro 

do Sistema de Informações Acadêmicas, perguntas abordando as seguintes abordagens:  

a) Apresentação, com clareza, pelo professor do Plano de Ensino (objetivos e conteúdos).  

b) Domínio do conteúdo da disciplina pelo professor  

c) Articulação entre teoria e prática durante as aulas  

d) Incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas  

e) Facilidade de transmissão de conhecimentos.  

f) Esclarecimento de dúvidas dos alunos durante as aulas.  

g) Coerência entre procedimentos de avaliação (provas, testes, trabalhos etc.) e o conteúdo das  

aulas.  

h) Discussão dos resultados das avaliações com os alunos.  

i) Utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula.  

j) Contribuição da disciplina para a formação do aluno.  



175 
 

8 – INFRAESTRUTURA 

Conforme mencionado a Faculdade Estácio Cotia é comodatária e ocupa o mesmo espaço físico de 

outra IES mantida pela IREP – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda, a Faculdade Estácio 

Europan. 

Trata-se uma construção com 12.000 m² em um terreno com 36.000 m² 

No espaço construído foi possível instalar 60 salas de aula com variadas dimensões para abrir turmas 

dos cursos oferecidos pela duas IES, de acordo com quantidade de alunos e peculiares de cada uma. As salas 

apresentam condições para ministrar as aulas, em ambientes com boa ventiluação e iluminação. 

 

Relação das Salas de Aula da Unidade Estácio Europan / FAAC 

Ord. SALA Área (m²) Ord. SALA Área (m²)

1 A-201 62,1 31 C-106 53,3

2 A-202 48,5 32 C-107 28,2

3 A-203 61,5 33 C-108 45,2

4 A-204 53,0 34 C-201 131,0

5 A-206 66,8 35 C-202 232,6

6 B-002 113,2 36 C-203 53,3

7 B-006 59,3 37 C-204 148,2

8 B-008 42,2 38 C-205 29,0

9 B-104 62,0 39 D-006/008 114,0

10 B-108 76,0 40 D-010 74,0

11 B-110 59,7 41 D-012 30,0

12 B-111 68,0 42 D-101 35,4

13 B-112 44,1 43 D-102 37,5

14 B-113 63,3 44 D-103 56,2

15 B-115 47,6 45 D-104 73,0

16 B-117 38,8 46 D-106 54,2

17 B-201/203 135,7 47 D-108 46,2

18 B-202 67,4 48 D-201/203 102,6

19 B-204 67,4 49 E-101 150,4

20 B-206 119,3 50 E-102 150,4

21 B-209 27,9 51 G-100 83,7

22 B-210 41,0 52 G-101 83,7

23 B-211 63,0 53 G-102 45,0

24 B-213 53,0 54 G-103 45,0

25 B-215 53,0 55 G-104 90,2

26 C-012 55,5 56 G-105 90,2

27 C-101 39,3 57 G-001 114,1

28 C-103 55,5 58 G-004 85,5

29 C-104 74,0 59 G-005 85,5

30 C-105 47,9
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As instalações administrativas são amplas e apresentam condições para execução dos trabalhos em 

ambiente confortável, com boa ventilação e iluminação, espaço físico e mobiliário adequados às atividades 

realizadas, sendo mantidas dentro dos padrões de higiene e limpeza. 

Espaço Qtd 
Área 
(m2) 

 
Localização 

Sala de Direção 1 9,60 Bloco A (térreo) 

Sala dos Professores 1 91,83 Bloco A (térreo) 

Secretaria 1 42,00 Bloco A (térreo) 

Recepção – SSA 1 42,00 Bloco A (térreo) 

Auditório 1 229,46 D – 202 (2º andar) 

Biblioteca 1 375,00 Bloco B (térreo) 

Laboratório Informática 6 313,00 
Bloco A 
(101, 102, 103, 104,105, 206) 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 1 2.500,00 Térreo 

Quadra Poliesportiva 1 835,10 Estacionamento 

Sanitário Feminino 1 7,83 Bloco A (térreo) 

Sanitário Masculino 1 7,83 Bloco A (térreo) 

Apoio TI 1 62,00 B – 102 (1º Andar) 

Inspetoria 1 14,96 Bloco B (térreo) 

Ouvidoria 1 18,37  

Secretaria Pós-Graduação 1 18,37  

C.P. A – Desenvolvimento Institucional e Comissão 
Própria de Avaliação. 

1 21,5 
Bloco F (térreo) 

N.A. P – Núcleo de apoio psicopedagógico. 1 21,5 Bloco F (térreo) 

T.I – Professor em tempo Integral 1 41,01 B – 101 (1º andar) 

Coordenação 1 53,00 D – 005 (térreo) 

Coordenação Ciências Contábeis/Gestão Financeira 1 37,05 B – 106 (1ª andar) 

Coordenação Administração /Processos 
Gerenciais/Logística 

1 37,05 
 
B – 106 (1º andar) 

Sala de Negociação 1 9,26 B – 106 (1ª andar) 

Material Didático 1 35,59 B – 119 (1º andar) 

Mini – Auditório 1 232,56 C – 102 (2º Pavimento) 

Arquivo 1 85,41 C – 002 (térreo) 

Arquivo Inativo 1 75,2 E – 303 (3ª Pavimento) 

Áreas e Salas da Administração da Unidade Estácio Eruoan / FAAC 
 

Outras instalações: Lanchonete, sala de funcionários Administrativos, sala de ingresso (vestibular), sala de 
prova, sala de negociação, secretaria virtual ao aluno. 

 

390 
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8.1 - INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 

A segurança é realizada por empresa terceirizada especializada na prestação de serviços de vigilância 

e segurança, composta por postos de vigilância de 24 horas ininterruptas e sistema de alarme em todos dos 

blocos. 

A Faculdade Estácio Cotia instituiu uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, que 

tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

A CIPA está composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o 

dimensionamento previsto, ressalvadas as alterações disciplinadas em atos normativos para setores 

econômicos específicos. Tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, e elaborar o mapa 

de risco, com a participação do maior número de trabalhadores. 

 

8.2 - PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO 

Em atendimento ao Dec. N° 5.296/2004, todos os espaços da Faculdade dispõem de rampas para o 

acesso às salas de aulas e demais dependências da instituição ou elevadores, quando necessário. Os prédios 

também possuem banheiros adequados à deficientes físicos com portas largas, bacias e lavatórios 

individuais em alturas adequadas ao uso e barras de apoio. 

A IES oferece aos alunos surdos: 

▪ Intérpretes em todas as salas de aula que possuem alunos surdos. Os intérpretes traduzem as aulas 

para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), assim como para o português, trabalhos apresentados por 

alunos surdos em LIBRAS. 

▪ Os professores recebem um treinamento prévio acerca da deficiência dos alunos surdos e da 

presença dos intérpretes em sala de aula, a fim de realizar as adequações necessárias ao 

desenvolvimento das aulas relativas aos turnos das falas e à sua disposição física em sala de aula. 

▪ Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência auditiva no mercado de 

trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando às empresas as capacidades, habilidades e 

competências desses estudantes; 

▪ Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de extensão, visando a inclusão dos alunos 

surdos. Há também oficinas de LIBRAS para professores e funcionários da Instituição, com o mesmo 

objetivo. 
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A IES dispõe as seguintes condições para pessoas com necessidades especiais: 

• Rampa de acesso com corrimão ou elevadores nas unidades; 

• Vagas de estacionamento próximas a entrada; 

• Instalações sanitárias adaptadas conforme a NBR 9050 de setembro/99, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, que trata da Acessibilidade de Pessoas Portadoras de Deficiências a 

Edificações, Espaço Mobiliário e Equipamentos Urbanos; 

• Telefones, lixeiras e bebedouros também possuem adaptações. Conforme crescimento da Instituição 

será realizada outras adaptações necessárias às pessoas com necessidades especiais; 

• Sistema DOSVOX na biblioteca. 

 

8.3 - BIBLIOTECA 

O objetivo da biblioteca é complementar o processo educativo (ensino/aprendizagem), conduzindo o 

aluno na busca da informação necessária ao seu desenvolvimento.  

Considerando os diferentes níveis de conhecimento e diversidade de interesses existentes na 

comunidade acadêmica, e visando sempre a satisfação do usuário final, a Biblioteca tem buscado o uso 

eficaz das tecnologias emergentes da informação as alternativas de orientação à sua comunidade, atuando 

como intermediária durante a realização das pesquisas, proporcionando um atendimento individualizado e 

objetivando o preparo dos usuários para realização de suas próprias pesquisas. 

O acervo da biblioteca  está instalado em um espaço de 375m², com capacidade para a 

armazenagem de 60.000 livros. 

 

8.3.1  - ACERVO 

O acervo da biblioteca é composto pelas diversas áreas do conhecimento. Além do acervo específico 

de cada curso/área ministrado na instituição, a biblioteca tem à disposição obras de referência 

(enciclopédias, dicionários, etc.) e acervo abrangente das outras áreas de conhecimento, que são utilizados 

nos computadores à disposição dos alunos. 

O Sistema de Bibliotecas adota a catalogação AACR2 e o Sistema de Classificação CDD. A pesquisa do 

acervo pode ser realizada em interface amigável que permite consulta por autor, título ou assunto, que pode 

ser acessado em qualquer microcomputador conectado à internet. 
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8.3.2 - SISTEMA PERGAMUM 

A Biblioteca é informatizada disponibilizando: consultas do acervo em terminais; controle de 

movimentação de acervo (empréstimos; consultas; cobrança) com relatórios estatísticos; integração com a 

área acadêmico-administrativa. O PERGAMUM permite acesso remoto aos usuários através da Internet a 

serviços como consultas ao acervo, reservas e renovações de empréstimos. 

O Sistema é composto pelos módulos Cadastro e Empréstimo e pelas seguintes Bases de Dados: 

Livro, Monografia, Tese, Vídeo e Periódicos. 

O acesso através da Internet é realizado pelo site http://biblioteca.estacio.br 

8.3.3 – SERVIÇOS 

São disponibilizados aos usuários da IES os seguintes serviços:  

▪ Consulta local / online a base de dados do acervo;  

▪ Orientação aos usuários;  

▪ Internet no salão de leitura;  

▪ Sala de vídeo;  

▪ Salas de estudos em grupo e cabines individuais;  

▪ Empréstimo domiciliar;  

▪ Reserva local e via internet;  

▪ Serviço de alerta (últimas aquisições);  

▪ Atendimento por telefone;  

▪ Levantamento bibliográfico: Serviço que recupera informações existentes sobre determinado 

assunto em base de dados locais, a pedido do usuário. O relatório vem sob a forma de referências 

bibliográficas e o usuário deverá fornecer mídia para receber o levantamento bibliográfico desejado.  

▪ Base de dados on-line.  

▪ Sistema DoxVox para portadores de deficiência visual  

▪ Orientação das NBRs;  

▪ Catalogação na fonte;  

▪ DSI. Comut;  

▪ Pesquisa Bibliográfica - oferece acesso, pelo próprio usuário, à base de dados bibliográficas de 

periódicos nacionais e estrangeiros, com orientação da Biblioteca.  

http://biblioteca.estacio.br/
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▪ Orientação de Normalização Bibliográfica - Serviço de orientação na elaboração de referências 

bibliográficas e normalização de trabalhos técnico-científicos segundo normas da ABNT bem como 

Ficha Catalográfica que todos os TCCs devem ter.  

▪ Visitas Orientadas - A Biblioteca oferece o serviço de visita orientada que permite ao usuário 

conhecer a distribuição do espaço físico, os recursos que a Biblioteca oferece, bem como normas e 

procedimentos para sua utilização. A visita deve ser previamente agendada, por telefone, 

pessoalmente ou através de e-mail. Essas visitas são em especial para os calouros e devem ser 

agendadas pelos Coordenadores de cada curso.  

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado durante o horário de 

funcionamento da Biblioteca de segunda a sexta das 16h00min às 22h00min horas. 

A Biblioteca disponibiliza ainda aos seus usuários o serviço de comutação bibliográfica no IBICT.  

O COMUT conta com 200 bibliotecas-bases e cerca de 900 bibliotecas solicitantes, o que permite que 

qualquer pessoa possa solicitar e receber cópia de artigos publicados em periódicos técnico-científicos 

(revistas, jornais, boletins, etc.), teses e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do País. 

Através da base de dados do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CNN), será localizado o 

documento desejado e a biblioteca onde ele pode ser encontrado.  

 

8.3.4 -  BASE DE DADOS 

São disponibilizados para seus usuários, em seu IP Institucional e via SIA a Base de Dados Ebsco, 

através do endereço: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password. 

A Base de Dados EBSCO é composta pela base multidisciplinar Academic Search Complete e mais 

dezoito bases específicas, as quais tratam temas como: gestão de negócios, medicina, turismo, educação, 

ciências sociais e humanas, cultura, dentre outras; totalizando mais de 20 mil periódicos indexados, além de 

livros e monografias em PDF. A Base é renovada anualmente e representa um apoio fundamental às 

pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a periódicos internacionais, conforme tabelas abaixo. 
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Base Periódicos em Enfermagem - NACIONAL 

 

 
1) Acta Paulista de Enfermagem  
2) Cadernos Saúde Coletiva  
3) Ciência & Saúde Coletiva  
4) Enfermagem em Foco  
5) Interface – Comunicação, Saúde e Educação  
6) Jornal Brasileiro de Nefrologia  
7) Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina 
Laboratorial  
8) Jornal Brasileiro de Pneumologia  
9) Jornal Brasileiro de Psiquiatria  
10) Jornal de Pediatria  
11) Pensar Enfermagem  
12) Revista Baiana de Enfermagem  
13) Revista Bioética  
14) Revista Brasileira de Enfermagem  
15) Revista Brasileira de Epidemiologia  
16) Revista Brasileira de Farmacognosia  
17) Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
18) Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia  
19) Revista Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia  
20) Revista Brasileira de Ortopedia  
21) Revista Brasileira de Psiquiatria  
22) Revista Brasileira de Reumatologia  
23) Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil  
 
 

 
24) Revista Brasileira de Saúde Ocupacional  
25) Revista Brasileira de Terapia Intensiva  
26) Revista CEFAC  
27) Revista da Faculdade de Ciências da Saúde  
28) Revista da Associação Médica Brasileira  
29) Revista da Escola de Enfermagem da USP  
30) Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical  
31) Revista de Saúde Pública  
32) Revista Brasileira de Terapia Intensiva  
33) Revista Brasileira em Promoção da Saúde  
34) Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil  
35) Revista do Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo  
36) Revista Dor  
37) Revista Gaúcha de Enfermagem  
38) Revista Latino-Americana de Enfermagem  
39) Revista Paulista de Pediatria  
40) Revista Pretexto  
41) Revista Saúde  
42) Revista Cientifica da Unidade de Investigação 
em Ciências da Saúde: Domínio de Enfermagem  
43) São Paulo Medical Journal  
44) Saúde e Sociedade  
45) Saúde em Debate  
46) Texto & Contexto - Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
Base Periódicos INTERNACIONAIS em Enfermagem - 

 

 
1) Acta Oncologica  
2) Acta Oncologica. Supplement 
3) Advances in Genomics & Genetics  
4) Advances in Therapy  
5) AIDS & Behavior  
6) AIDS Care  
7) AIDS Education & Prevention  
8) AIDS Patient Care & STDs  
9) AIDS Research & Therapy  
10) AIDS Research & Treatment  
11) AIDS Treatment News  
12) Ambulatory Child Health  
13) Ambulatory Pediatrics  
14) American Journal of Bioethics  
15) American Journal of Cancer  
16) American Journal of Cancer Research  
17) American Journal of Geriatric Cardiology  
18) American Journal of Health Studies  
19) American Journal of Human Biology  
20) Analytical Cellular Pathology  
21) Anestesia Pediatrica e Neonatale  
22) Cancer Investigation  
23) Cancer News  
24) Cancer Practice  
25) Cancer Science  
26) Cancer Therapy  
27) Cardiovascular & Haematological Disorders - 
Drug Targets  
28) Case Reports in Obstetrics & Gynecology  
29) Clinical Ethics  
30) Clinical Genetics  
31) Clinical Genitourinary Cancer  
32) California Nurse  
33) Clinical Medicine Insights: Geriatrics  
34) Clinical Medicine: Geriatrics  
35) Clinical Medicine: Oncology  
36) Clinical Medicine: Pathology 
37) Contemporary Nurse: A Journal for the 
Australian Nursing Profession  
38) Creative Nursing  
39) Dementia & Geriatric Cognitive Disorders  
40) Drug Manufacturing & Supply  
41) Drug Metabolism Reviews  
42) Emergency Nurse  
43) Epidemiology, Microbiology, Immunology / 
Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie  
44) Experimental Biology & Medicine  
45) Experimental Medicine  
 

 
46) Focus: A Guide to AIDS Research & Counseling 
47) HIV Clinical Trials  
48) HIV Medicine  
49) ImmunoTargets & Therapy  
50) International Journal of Geriatric Psychiatry  
51) International Journal of Molecular Sciences  
52) International Journal of Morphology  
53) International Journal of Nursing Knowledge  
54) Iranian Journal of Nursing & Midwifery 
Research  
55) Iranian Journal of Pediatric Hematology & 
Oncology  
56) ISRN Obstetrics & Gynecology  
57) Journal of Clinical Nursing  
58) Journal of Continuing Education in Nursing  
59) Journal of Nursing Scholarship  
60) Journal of Specialized Nursing Care  
61) Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners  
62) Journal of the American Academy of Nurse 
Practitioners  
63) Massachusetts Nurse  
64) MEDSURG Nursing  
65) Minority Nurse Newsletter  
66) National Nurse  
67) Nephrology Nursing Journal  
68) Nurse Practitioner  
69) Nurse Researcher  
70) Nursing & Health Sciences 
71) Nursing Diagnosis  
72) Nursing Ethics  
73) Nursing Management  
74) Nursing Philosophy  
75) Nursing Standard  
76) Nursing: Research & Reviews  
77) Online Brazilian Journal of Nursing  
78) Pediatric Obesity 
79) Practice Nurse  
80) Primarily Nursing  
81) Revista Facultad Nacional de Salud Pública  
82) RPDI - Revista Portuguesa de Doenças 
Infecciosas  
83) Sexual & Relationship Therapy  
84) Signa Vitae  
85) SMAD Revista Electronica Salud Mental, 
Alcohol y Drogas. 
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8.3.5 - BIBLIOTECA VIRTUAL 3.0 

Biblioteca Virtual 3.0 é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias onde os materiais 

bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato digital. Em parceria com as editoras Artmed, Ática, 

Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, o acervo eletrônico de livros-texto 

contém aproximadamente 2.144 títulos de obras em português, que permite a leitura integral via Internet 

nas mais diversas áreas do conhecimento, através do site http://portal.estacio.br no portal do aluno online. 

Além disso, o site permite também a compra do livro em formato físico (com desconto) bem como a 

aquisição parcial dos capítulos.  As impressões são legalizadas e estão em conformidade com as Leis da ABDR 

(Associação Brasileira de Direitos Autorais). 

E-volution BIBLIOTECA VIRTUAL MULTIMÍDIA 

 A E-volution é uma biblioteca virtual multimídia com acesso individual e personalizado que permite 

fazer downlond ilimitado de e-book, compartilhando as informações por email ou redes sociais. 

 PROGRAMA DE TREINAMENTO DE USUÁRIOS 

A biblioteca oferece, gratuitamente, dois cursos aos usuários da Instituição, objetivando facilitar seu 

aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de trabalhos acadêmicos.  

FICHAS CATALOGRÁFICAS 

Com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso e auxiliar seus 

alunos, as Bibliotecas disponibilizam o serviço de elaboração de fichas catalográficas para seus trabalhos de 

conclusão de cursos. 

WI-FI 

A biblioteca disponibiliza aos alunos, professores, colaboradores e comunidade em geral acesso 

gratuito a internet sem fio banda larga. 
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8.3.6 -  ATENDIMENTO A ALUNOS  NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Em conformidade com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, a Biblioteca prove 

acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, 

através de recursos diferenciados. 

Os alunos surdos recebem acompanhamento de intérpretes durante a sua permanência na instituição. 

Encontra-se na biblioteca o sistema DOSVOX para utilização dos alunos surdos. 

 

8.4 -  LABORATÓRIOS DIDÁTICOS  

Os laboratórios são componentes diferenciais e prioritários da IES na formação acadêmica do corpo 

discente, notadamente no curso de Bacharel em Enfermagem. Os esforços financeiros são concentrados 

para promover utilidade dos laboratórios para a pesquisa, inovação e atendimento à comunidade. A IES 

conta com  laboratórios para atender ao curso, conforme descrito a seguir: 

▪ Laboratório de Semiologia  

Este laboratório multidisciplinar está equipado com 4 camas Fawler, 2 berços hospitalares, 1 cama 

ginecológica, 4 bonecos simuladores tamanho natural, e bonecos recém nascidos, laringoscópio, 

instrumentais de procedimentos hospitalares e materiais de consumo como luvas, seringas, cânulas, scalp e 

cateteres e outros. A capacidade determinada para cada aula é de 15 alunos. O Laboratório de Semiologia é 

destinado às aulas práticas de disciplinas de Enfermagem. Da mesma forma, é disponibilizado aos discentes 

para estudo livre, sob agendamento e atividades de Extensão. 

Abaixo, segue uma relação dos equipamentos e materiais do Laboratório de Semiologia e 

Semiotécnica 
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DESCRIÇÃO   

AMBU ( REANIMADOR ) ADULTO MANUAL   

APOIO DE BRAÇO   

ARMÁRIO CHAPA 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS   

ARMÁRIO CHAPA 22 - 2 PORTAS - 4 PRATELEIRAS   

ARMÁRIO DE MADEIRA PEQUENO   

ARMÁRIO MELAMÍNICO ALTO COM 2 PORTAS COM PRATELEIRA   

BALANÇA DE PÉ COM RÉGUA WELMY   

BALANCA PEDIATRICA WELMY   

BERÇO HOSPITALAR   

BOMBA INFUSORA POTÊNCIA 15W TENSÃO 110/220V FREQUÊNCIA 50/60HZ   

BONECO DE PROCEDIMENTO GERIÁTRICO   

BONECO DE SIMULAÇÃO HOSPITALAR ADULTO   

BONECO DE SIMULAÇÃO HOSPITALAR INFANTIL   

BONECO PROCEDIMENTO GERIÁTRICO   

BONECO SIMULADOR DE PROCEDIMENTO INFANTIL FABRICANTE LIFE-FORM   

BONECO SIMULADOR DE PROCEDIMENTO INFANTIL FABRICANTE TRAING FOR LIFE  

BONECO SIMULADOR PROCEDIMENTO RECÉM NASCIDO FABRICANTE NITA   

CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTOFADA SEM BRAÇO   

CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTOFADA SEM BRAÇO   

CADEIRA FIXA ESTOFADO COM BRAÇO   
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CADEIRA SALA DE AULA COM BRAÇO   

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER   

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER   

COLETOR DE URINA MASCULINO   

COMADRE DE INOX   

COMADRE DE INOX   

DIVA-MACA SIMPLES PARA EXAMES   

ESQUELETO CLÁSSICO MODELO A11   

ESQUELETO CLÁSSICO MODELO A11   

GAVETEIRO DE METAL   

HAMPER C/ SACO DE LONA   

HAMPER C/ SACO DE LONA   

LARINGOSCOPIO   

MACA HOSPITALAR   

MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS   

MESA GINECOLÓGICA   

MESA MAYO AÇO INOXIDÁVEL   

MESA PEQUENA DE METAL   

MESA SEM GAVETA PEQUENA   

MICROONDAS PHILCO   

NEBULIZADOR   
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NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS   

NEGATOSCOPIO DE DOIS CORPOS   

NEGATOSCOPIO DE UM CORPO   

NEGATOSCOPIO DE UM CORPO   

OTOSCÓPIO HEIDJI   

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO   

QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO TAMANHO 3X1,2M   

QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO TAMANHO 3X1,2M   

SIMULADOR DE CATETERISMO FEMININO   

SIMULADOR DE DRENAGEM TORÁXICA   

SIMULADOR DE MASSAGEM CARDÍACA   

SIMULADOR DE NÁDEGAS PARA TREINAMENTO DE INJEÇÃO   

SIMULADOR DE PARTO VERSÁTIL   

SIMULADOR PARA EXAME DE MAMA   

SUPORTE DE SORO REGULÁVEL   
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▪ Clínica de Enfermagem  

Este laboratório multidisciplinar está equipado com 1 maca ginecológica para exames preventivos e 

avaliação ginecológica, 1 foco luminoso, 1 negatoscópio, instrumentais de procedimentos hospitalares e 

materiais de consumo como luvas, espectros vaginais, e outros. Possui capacidade para atender até 10 

alunos. 

▪ Laboratório de Química  

Este laboratório multidisciplinar está equipado com bancadas adaptadas com sistema de água e 

chama. Equipamentos de segurança coletivo (EPC), quadro branco, 1 capela de exaustão, 1 capela de fluxo 

laminar classe V, 1 destilador, balança de precisão, bem como materiais de suporte para as práticas 

laboratoriais. Capacidade de atendimento a 25 alunos.  

Este laboratório é destinado às aulas práticas das disciplinas de Bioquímica, Patologia, Microbiologia 

e Imunologia comuns dos cursos de Saúde com a disponibilidade dos discentes utilizarem suas dependências 

para estudo livre, após agendamento, atividades de extensão e iniciação científica. 

Equipamentos disponíveis 

QUÍMICA 

DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

BANCO DE FERRO GIRATÓRIO COM ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS   

ARMÁRIO MELAMÍNICO ALTO COM 2 PORTAS COM PRATELEIRA   

BARRILETE DE PVC 20 LITROS   

CAPELA COM EXAUSTÃO DE GASES   

CENTRÍFUGA PARA BUTIRÔMETRO MODELO Q222B2 FABRICANTE QUIMIS   

CHUVEIRO LAVA OLHOS   

CONTROLADOR DE TEMPERATURA   

DESTILADOR DE NITROGÊNIO   
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ESTANTE AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS   

ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM   

EXTRATOR LIPÍDIOS MODELO Q308G22 FABRICANTE QUIMIS   

FORNO ALTA TEMPERATURA   

MESA AGITADORA ORBITAL   

QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO TAMANHO 3X1,2M   

 

▪ Laboratório de Microscopia 

Laboratório multidisciplinar, Equipado com 12 microscópios binoculares e  microscópios trinocular; 

uma câmera ligada a TV de 32”, quadro branco e um conjunto de laminários de morfologia, parasitologia e 

patologia.  

É utilizado nas disciplinas de Embriologia, Histologia, Parasitologia e Patologia, possuindo capacidade 

de atender até a 25 alunos. É disponibilizado aos discentes para estudo livre sob agendamento, atividades de 

Extensão e Iniciação Científica. 

Equipamentos disponíveis 

MICROSCOPIA 

DESCRIÇÃO   

ARMÁRIO MELAMINA ALTO 2 PORTAS   

BANCADA DIDÁTICA 1,97 X 0,97   

BANCO DE FERRO GIRATÓRIO COM ALTURA REGULÁVEL COM 4 PÉS, ASSENTO 

REDONDO ESTOFADO  

 

CADEIRA FIXA 4 PÉS ESTOFADA SEM BRAÇO   

DESUMIDIFICADOR ARSEC   
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ESTANTE AÇO CARBONO COM 6 PRATELEIRAS   

ESTEREOMICROSCÓPIO BINOCULAR LUMEN   

MESA EM MELAMÍNICO SEM GAVETA   

MICROSCÓPIO INVERTIDO BIOPTIKA   

MICROSCÓPIO BINOCULAR COLEMAN   

MICROSCÓPIO TRINOCULAR COLEMAN   

MICROSCÓPIO BINOCULAR QUARK   

QUADRO BRANCO NÃO MAGNÉTICO TAMANHO 3X1,2M   

TV LCD 32"   

 

▪ Laboratório de Anatomia Humana 

Este Laboratório está equipado com 10 macas de aço inox adaptadas para peças anatômicas 

sintéticas com capacidade de acomodação para até 50 cadeiras, pia para lavagens das mãos e quadro 

branco.  

Possui uma seção com Modelos Anatômicos, Ossos Humanos e Simuladores, tendo capacidade  para 

atender até a 50 alunos.  

O Laboratório é destinado às aulas práticas das disciplinas de Anatomia Humana Sistêmica, Anatomia 

Clínica além de também ser disponibilizado aos discentes para estudo livre sob agendamento, além de 

atividades de Extensão e Iniciação Científica. 

Os equipamentos disponíveis são: 
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ANATOMIA  

DESCRIÇÃO   

BONECO ANATOMICO 45 PARTES   

BRAÇO COM MUSCULATURA   

BRAÇO DE LUXE   

BRÇO COM ESCAPULA E CLAVÍCULA   

CÉREBRO 2 VEZES O TAMANHO   

CÉREBRO COM ARTERIAS   

COLUNA CERVICAL FLEXÍVEL   

COLUNA VERTEBRAL CERVICAL   

COLUNA VERTEBRAL LOMBAR   

COLUNA VERTEBRAL TORÁCICA   

CORACÃO CLÁSSICO   

CRÁNIO CLÁSSICO   

CRÂNIO CLÁSSICO   

CRÁNIO COM MUSCULO DA MASTIGAÇÃO   

CRÁNIO COM SISTEMA NERVOSO   

CRÂNIO DIDÁTICO EXPLODIDO 22 PARTES   

CRÂNIO MONTADO SOBRE A COLUNA CERVICAL   

DIAGRAMA DE UM NEURONIO MOTOR   

EMBRIÃO   
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ESQUELETO COMPLETO DESARTICULADO   

ESTANTE EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS   

FÍGADO COM VISICULAR   

JOELHO DE LUXO   

JUNTA DO JOELHO SECCIONADA   

JUNTA FUNCIONAL DO COTOVELO   

JUNTA FUNCIONAL DO JOELHO   

JUNTA FUNCIONAL DO OMBRO   

JUNTA FUNCIONAL DO QUADRIL   

LARINGE 2 VEZES O TAMANHO   

LARINGE 2 VEZES O TAMANHO   

MÃO COM ULNA RÁDIO MONTADA EM ARAME   

MÃO MONTADA EM ARAME   

MEDULA ESPINHAL   

METADE DA CABEÇA COM MUSCULATURA   

MODELO ESTRUTURA DE MÃO   

NEFROMS 3X TAMANHO NATURAL   

OLHO TRÊS VEZES O TAMANHO NATURAL   

OMBRO ESPORTIVO   

OUVIDO 3 VEZES O TAMANHO   

PÉ CHATO   
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PÉ COM TÍBIA E FÍBULA DIREITO   

PÉ CÔNCAVO   

PÉ DIREITO MONTADO EM ARAME   

PÉ E TORNOZELO DE LUXE   

PÉ ESQUERDO COM TÍBIA E FÍBULA   

PÉ ESQUERDO MONTADO EM ARAME   

PÉ NORMAL   

PELVE FEMININA DE LUXE   

PÉLVIS FEMININA   

PÉLVIS MASCULINA   

PERNA COM MUSCULATURA   

PERNA COM OSSO DO QUADRIL   

PERNA DE LUXE   

POSIÇÃO FETAL   

PULMÃO   

RIM 3 VEZES O TAMANHO   

RIM 3X O TAMANHO NATURAL   

RIM NEFRONS   

SECÇÃO FRONTAL E LATERAL DA CABEÇA   

SECÇÃO LATERAL DA CABEÇA   

SÉRIE DE GRAVIDES TRES B   
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SIMULADOR CATETERISMO VESICAL FEMININO   

SIMULADOR CATETERISMO VESICAL MASCULINIO   

SIMULADOR DE MAMA   

SIMULATOR DE EXAME DE PRÓSTATA   

SISTEMA CIRCULATÓRIO (PRANCHA)   

SISTEMA CIRCULATÓRIO MEMBRO SUPERIOR   

SISTEMA URINÁRIO MASCULINO   

SISTEMAL DIGESTIVO   

TORSO UNISSEX   

 

8.4.1 - QUALIDADE 

Cada Laboratório possui a sua norma e procedimentos de segurança, bem como seu mapa de risco, 

elaborado para atender as necessidades de uso dos mesmos e garantir a segurança do professor e do aluno, 

além da preservação dos materiais. As referidas normas estão divulgadas em locais visíveis aos usuários dos 

laboratórios com o intuito de assegurar o seu conhecimento e aplicação na prevenção de acidentes.  

O trabalho realizado em laboratórios proporciona ao aluno a vivência de situações práticas que 

favoreçam a releitura do conteúdo teórico desenvolvido nas diversas disciplinas oferecidas no curso, 

buscando, sempre que possível, integrar conhecimentos e metodologias. Confere, ainda, entre outras, as 

habilidades necessárias para desenvolver aptidões específicas de observação, compreensão e intervenção 

em situações-problema reais; capacidade de análise e síntese; capacidade de integração de conhecimentos; 

sentido de ordem e disciplina; atitudes de bom relacionamento pessoal com colegas e professores; 

capacidade de realizar investigações para esclarecimento de dúvidas surgidas em aula ou no próprio 

laboratório; e estímulo para a descoberta do novo. 
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8.4.2 – SUPERVISÃO DOS LABORATÓRIOS 

O funcionamento dos laboratórios do Curso de Bacharel em  Enfermagem é supervisionado por uma 

técnica de laboratório em estreito trabalho com a Coordenação do Curso.A carga horária da colaboradora 

técnica em laboratório é 40 horas.  

8.4.3 - MANUTENÇÃO 

Existe um sistema permanente de compra de materiais das práticas em saúde, para disponibilizar de 

forma permanente  a infraestrutura para o acontecimento das aulas práticas de maneira satisfatória. Realiza-

se um trabalho constante de comunicação entre alunos, professores, técnico, setor de suprimentos e 

coordenadores. Em função do planejamento pedagógico do docente, faz-se um levantamento, junto aos 

técnicos e suprimentos, das necessidades de recursos humanos, instalações, equipamentos, reagentes, 

vidrarias e acessórios. Viabiliza-se então, após a aprovação de recursos pelas coordenações, à montagem da 

estrutura particularizada para a execução do programa prático daquela disciplina.  

Há ainda o orçamento anual que contempla a reposição de materiais esgotados, reparos em 

equipamentos e ainda a aquisição de materiais atualizados. 

8.4.4 - SEGURANÇA 

Todos os laboratórios multidisciplinares do curso de Enfermagem, utilizados em determinadas 

disciplinas de modo compartilhado com o curso de Educação Física,  possuem normas de procedimento de 

biossegurança, controle patrimonial / manutenção e de limpeza e conservação. As mesmas normas são 

periodicamente revistas e atualizadas mediante necessidade segundo as normas regulamentadoras (NRs), 

quando necessidade de sincronização normativa com os programas de gerenciamento de resíduos de saúde 

ao nível municipal, estadual e federal. Todo corpo docente e discente tem acesso às normas de 

procedimento, da mesma forma que os acadêmicos possuem acesso e treinamento em biossegurança 

através de palestra, aula expositiva e material impresso e digital. Nos cenários de prática de maior 

complexidade, há equipamentos de proteção coletivo (EPC).  

A limpeza é realizada sistematicamente após o término das aulas, por uma equipe de colaboradores 

orientados e treinados nas normas de segurança e nos cuidados peculiares aos laboratórios. 

Toda limpeza é supervisionada pelos técnicos, a equipe de limpeza opera em turnos com uso 

obrigatório de equipamentos de proteção individual. Todos os utensílios de limpeza são utilizados 

exclusivamente em ambiente laboratorial.  
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Alguns desses laboratórios, além de abrigarem aulas de disciplinas específicas, prestam atendimento 

à comunidade, em especial os Laboratórios de Semiologia e o Consultório de Enfermagem. 

 

8.4.5 – ATENDIMENTO À COMUNIDADE 

A existência dos Laboratórios Didáticos da área de Saúde permite que sejam realizados 

atendimentos à comunidade inerna e externa. De fato, esses atendimentos ocorrem periodicamente para 

aplicação de vacinas – gripe H1N1 e febre amarela; atendimento de alunos e funcionários internos. Está 

preparado para realizar consultas de enfermagem a crianças, adolescentes, adultos e idosos, em todos os 

níveis. A consulta de enfermagem, atendendo às prerrogativas estabelecidas pelos programas de assistência 

à saúde do adulto, mulher, idoso e criança, torna-se de grande relevância na percepção e identificação dos 

agravos à saúde, onde pode-se implantar e desenvolver o diagnóstico de enfermagem e um plano de ação 

assistencial. Essa ação em conjunto de aluno-professor, remete a ações que podem ser desencadeadas como 

orientações e encaminhamentos para outros níveis de assistência à saúde. 

 

8.5 - POLÍTICA DE MANUTENÇÃO, AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA  

 

A Faculdade Estácio Cotia, através da sua mantendedora, possui um orçamento anual, visando a  a 

manutenção, aquisição e atualização da infraestrutura. A instituição mantenedora possui um setor de 

patrimônio, que gerencia o tombamento e acompanhamento dos bens da faculdade. 

 

8.6 – PLANO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE E DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AOS PNES   

 

No âmbito da infraestrutura cabe destacar a adequação dos diversos equipamentos da IES aos 

Portadores de Necessidades Especiais. De acordo com o Plano de Promoção de Acessibilidade e de 

Atendimento Diferenciado aos Portadores de Necessidades Especiais (Decreto nº 5.296/2004 e Decreto nº 

5.773/2006) e com a Portaria MEC nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, a IES desenvolve uma série de esforços para promover 

a plena acessibilidade, tanto física quanto pedagógica, com ações como o recrutamento para seu quadro de 

pessoal intérprete de LIBRAS, tanto para atendimento ao aluno, como para atendimento ao público em geral 

e adequação dos ambientes para promover mobilidade e acesso os portadores de necessidades especiais.  
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Em relação ao seu plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, com respeito a 

alunos portadores de deficiência física, as instalações físicas atendem aos seguintes requisitos:  

▪ Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso aos espaços 

de uso coletivo;  

▪ Reserva de vagas de estacionamento com fácil acesso ao prédio da IES;  

▪ Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;  

▪ Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 

▪ Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira 

de rodas;  

▪ Instalação de piso tátil em todo o campus e; 

▪ Instalação de placas em braile na entrada de todos os espaços, como salas de aula, laboratórios e 

salas de atendimento aos alunos.  

No que concerne a alunos portadores de deficiência visual, assume o compromisso formal, no caso 

de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso de:  

▪ Manter sala de apoio equipada com sistema de síntese de voz (DOSVOX), gravador e fotocopiadora 

que amplie textos, software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para 

atendimento a aluno com visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a um 

computador;  

▪ Adotar um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braile e de fitas sonoras para uso 

didático.  

Quanto a alunos portadores de deficiência auditiva, a IES assume o compromisso formal, no caso de 

vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, de:  

▪ Propiciar, sempre que necessário, intérprete de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente 

quando da realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em texto escrito ou 

quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno;  

▪ Adotar flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;  

▪ Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa, principalmente na modalidade escrita, para o uso de 

vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado;  

▪ Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a especificidade linguística do 

portador de deficiência auditiva e; 
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▪ Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de Extensão, visando à inclusão dos alunos 

deficientes. Há também oficinas de LIBRAS para professores e funcionários da Instituição, com o 

mesmo objetivo.  

Com o objetivo de promover a inclusão de deficientes auditivos no meio escolar e na sociedade, a 

IES atende aos alunos portadores dessa deficiência. Esse trabalho vem sendo desenvolvido e aprimorado 

gradativamente, visando melhorar a qualidade do atendimento das necessidades dos alunos, na área 

pedagógica, e realizar uma verdadeira inclusão ao promover ações com os alunos surdos, com os ouvintes, 

com professores, funcionários e com o corpo dirigente da Instituição. A Instituição respeita as limitações 

desses estudantes, reconhecendo-os como cidadãos dotados de capacidades, que necessitam de 

oportunidades para desenvolvê-las.  

Nas últimas décadas, os movimentos relacionados com a educação de surdos e língua de sinais 

(LIBRAS) estão conquistando vários espaços. Através de instituições representativas destes movimentos, 

como, por exemplo, a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos (FENEIS) avançou-se 

significativamente, em termos políticos, tendo como consequência, o reconhecimento de aspectos que têm 

impacto na vida das pessoas surdas. Esse processo de conquistas culminou com a Lei de Libras nº 10.436 de 

2002, e, mais recentemente, com o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei. A 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como uma linguagem 

usada pelas comunidades surdas brasileiras no País. 

Diante de tais conquistas, torna-se realidade a inclusão dos surdos na sociedade, no sentido de 

colocar o surdo entre os ouvintes, mas no sentido de garantir o exercício da cidadania do surdo enquanto 

brasileiro. Esta inclusão tem sido traduzida de diferentes formas, mas certamente uma delas é garantir que 

eles tenham acesso aos conhecimentos curriculares do ensino superior, criando condições para o ingresso e 

permanência dos surdos nas faculdades e universidades.  

A respeito do tratamento diferenciado aos portadores de necessidades especiais, a Instituição está 

comprometida em disponibilizar, sempre que for necessário, o seguinte:  

▪ Assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis;  

▪ Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de 

pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;  

▪ Serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas 

capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem 

em LIBRAS;  
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▪ Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, mental e múltipla, 

bem como às pessoas idosas;  

▪ Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida;  

▪ Sinalização ambiental para orientação;  

▪ Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

▪ Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa 

portadora de deficiência ou de treinador em locais e edificações de uso coletivo, mediante 

apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; e  

▪ Existência de local de atendimento específico.  

Em relação às Políticas de Educação Inclusiva a IES está comprometida em implementar ações de 

inclusão dos Portadores de Necessidades Especiais (visuais, auditivos, físicos, mentais) focadas nos aspectos 

técnicos, didático-pedagógicos, adequações, quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais e educacionais, 

bem como as especificidades e peculiaridades de cada deficiência. Estas ações pretendem promover, a 

reflexão sobre o papel do educador e da Instituição em sua prática pedagógica.  

Dentre as ações a serem implementadas, destacam-se:  

a) Seminários sobre acessibilidade;  

b) Curso de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes e servidores;  

c) Mesa redonda sobre inclusão e diversidade;  

d) Palestra para estudantes e servidores sobre a inserção do PNE no mundo do trabalho;  

e) Estimular o espírito de inclusão na comunidade interna e externa, de modo que o estudante 

formado não apenas acumule conhecimentos técnicos, mas valores sociais consistentes, para que atue na 

sociedade de forma consciente e comprometida. 
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ANEXO I – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

1ºPERÍODO  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Carga Horária: 44 horas 

Ementa  

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português 

retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de 

leitura: informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos 

com temáticas socioculturais. Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no 

texto. Temas e problemas no estilo da escrita. 

Conteúdos 

Unidade 1: Língua: o coloquial e a norma culta. 

-    Língua e linguagem; 

-    Fala e escrita; 

-    Usos da língua: correção dos erros mais comuns. 

Unidade 2: O Verbo. 

-    Noções de sintaxe; 

-    Regência Nominal e Verbal; 

-    Verbos transitivos e verbos intransitivos. 

Unidade 3: Concordância. 

-    Usos da língua: adequação, variação e concordância; - Concordância Nominal; - Concordância Verbal. 

Unidade 4: Pontuação. 

-    O uso da vírgula; 

-    O uso do ponto e do ponto e vírgula; 

-    Usos da língua: pontuação e clareza. 

 Unidade 5: Noções de ortografia. 

-    Acentuação e tonicidade; 

-    Uso da crase; 



201 
 

-    O novo acordo ortográfico; 

-    Usos da língua: ortografia x internetês; 

-    Importância da escrita para o mercado de trabalho. 

Unidade 6: Frase, oração, parágrafo. 

-    Estrutura do texto escrito; 

-    Operadores argumentativos; 

-    Coesão e coerência; 

-    A função da pirâmide invertida no texto. 

Unidade 7: Estratégias para uma boa leitura. 

-    Vocabulário; 

-    Tema, subtemas e acessórios; 

-    Organização de frases, orações, períodos e parágrafos. 

Unidade 8: Estratégias para uma boa escrita. 

-    Ordem direta como estratégia de clareza;- O uso de ideias acessórias ou suplementares; 

-    Tamanho do período como estratégia de clareza. 

Unidade 9: Problemas de escrita. 

-    Inadequação do Vocabulário; 

-    Falta de lógica e os erros de sintaxe; 

-    Desvios na construção de textos curtos; 

-    Neologismos, chavões, lugar-comum, jargões. 

Unidade 10: Leitura e significação. 

-    O texto não verbal; 

-    Denotação x conotação; 

-    Texto literário x não literário; 

-    Figuras de linguagem como recursos de escrita; 

-    Leitura de textos com temáticas socioculturais e étnico raciais. 
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Bibliografia Básica 

 
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Estácio, 2015. 
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SDE0002- ANATOMIA SISTÊMICA 

Carga Horária: 88 horas 

 

Ementa 

Introdução ao estudo da anatomia humana. Generalidades sobre os sistemas esquelético, articular e 

muscular. Noções básicas dos sistemas cardiovascular, linfático, respiratório, digestório, urinário, 

genital masculino, genital feminino e nervoso. 

 

Conteúdos 

Unidade 1. Anatomia Humana: Generalidades 

1.1. Conceito 

1.2. Normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade 

1.3. Terminologia anatômica 

1.4. Partes do corpo 
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1.5. Posição anatômica 

1.6. Planos e eixos do corpo humano 

1.7. Termos gerais 

Unidade 2. Sistema Esquelético 

2.1. Conceito e função 

2.2. Esqueleto axial e apendicular 

2.3. Classificação dos ossos 

2.4. Estrutura de um osso longo típico 

2.5. Substância óssea compacta e esponjosa 

2.6. Características da superfície do osso 

2.7. Periósteo e nutrição do osso 

Unidade 3. Sistema Articular 

3.1. Conceito e função 

3.2. Articulação fibrosa 

3.3. Articulação cartilagínea 

3.4. Articulação sinovial 

3.5. Características das articulações sinoviais 

3.6. Movimentos das articulações sinoviais 

Unidade 4. Sistema Muscular 

4.1. Conceito e função 

4.2. Tipos de músculos 

4.3. Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos 

4.4. Classificações musculares 

4.5. Anexos musculares 

Unidade 5. Sistema Cardiovascular 

5.1. Conceito e função 

5.2. Anatomia do coração 
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5.2.1. Localização e camadas 

5.2.2. Morfologia externa 

5.2.3. Morfologia interna 

5.2.4. Irrigação e drenagem do coração 

5.2.5. Complexo estimulante do coração 

5.3. Vasos da base 

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 

6.3. Órgãos linfáticos primários 

6.4. Órgãos linfáticos secundários 

Unidade 7. Sistema Respiratório 

7.1. Conceito e divisão 

7.2. Vias aéreas superiores 

7.3. Vias aéreas inferiores 

7.4. Pleura e cavidade pleural 

Unidade 8. Sistema Digestório 

8.1. Conceito e divisão 

8.2. Canal alimentar 

8.3. Órgãos anexos 

8.4. Peritônio e suas expansões na cavidade abdominal 

Unidade 9. Sistema Urinário 

9.1. Conceito e divisão 

9.2. Rim 
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9.3. Ureter 

9.4. Bexiga urinária 

9.5. Uretra 

Unidade 10. Sistema Genital Masculino 

10.1. Órgãos genitais masculinos internos 

10.2. Órgãos genitais masculinos externos 

Unidade 11. Sistema Genital Feminino 

11.1. Órgãos genitais femininos internos 

11.2. Órgãos genitais femininos externos 

11.3. Peritônio e suas expansões na cavidade pélvica 

11.4. Mamas 

Unidade 12. Sistema Nervoso 

12.1. Noções básicas sobre o desenvolvimento do sistema nervoso 

12.2. Divisão anatômica do sistema nervoso 

12.3. Divisão funcional do sistema nervoso 

12.4. Tecido nervoso 

12.5. Parte central do sistema nervoso 

12.5.1. Medula espinal 

12.5.2. Encéfalo 

12.5.3. Ventrículos encefálicos e suas comunicações 

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 

12.7. Divisão autônoma do sistema nervoso 



206 
 

 

Bibliografia Básica 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar: para o 

estudante de medicina. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 671 p. 

SOUZA, Romeu Rodrigues de. Anatomia humana. São Paulo: Manole, 2001. 425 p. 

GILROY, A.M.; MACPHERSON, B.R.; Ross, L.M. Atlas de Anatomia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 656 p. 

LAROSA, Paulo Ricardo R. Anatomia humana: texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

260 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730082/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

 
Bibliografia Complementar 

NETTER, Frank Henry. Atlas de Anatomia Humana. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F. Anatomia Orientada para a Clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

DÂNGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 

2002. 184 p. ISBN 85-7379-070-9.  

OLSON, Todd R. A.D.A.M.: atlas de anatomia. Tradução Alexandre Lins Werneck. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, c1998. 489 p. ISBN 9788527704298.   

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008.1228 p. 

WEINECK, Jürgen. Anatomia aplicada ao esporte .18 ED. São Paulo: Manole, 2013 Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Anatomia%2520aplicada%2520ao%2520esporte%2520&searc

hpage=1&filtro=todos&from=busca&page=11&section=0#/edicao/38268 

 

 

SDE0011- HISTÓRIA DA ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

 

Ementa 

 

O conhecimento da história da Enfermagem, o nascimento e a evolução da profissão através de seu 

desenvolvimento. O raciocínio investigativo na reflexão das diversas áreas de atuação do 

Enfermeiro, considerando os determinantes históricos, sociais e econômicos. Evolução histórica da 

Enfermagem, a realidade atual e as perspectivas da profissão no contexto das práticas de saúde. A 

evolução da Enfermagem como ciência e profissão; sua organização e prática no mundo e no Brasil; 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Anatomia%2520aplicada%2520ao%2520esporte%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=11&section=0#/edicao/38268
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Anatomia%2520aplicada%2520ao%2520esporte%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=11&section=0#/edicao/38268
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princípios norteadores da profissão e cenário na prática em Enfermagem e perspectivas futuras. A 

história do Curso na Estácio de Sá. A medicalização do sistema de saúde, com enfoque na 

Enfermagem. 

 
Conteúdos 

UNIDADE I ? O QUE É HISTÓRIA? CUIDAR/CUIDADO: DEFINIÇÃO 

1.1. Significado da palavra História 

1.2.  Definir os conceitos Cuidar/Cuidado na Enfermagem 

        1.2.1.  A Enfermagem e o Cuidar/Cuidado 

1.3 - Analisar o cuidado de enfermagem através da História da Enfermagem 

1.4 - Articulação teoria e prática 

        1.4.1 - A compreensão do cuidado de enfermagem e sua inserção histórica.   

UNIDADE II - ORIGENS DA ENFERMAGEM 

2.1 - Os povos antigos 

         2.1.1 - Analisar a evolução dos povos antigos para a Enfermagem   

2.1.2 - Identificar as características dos povos antigos e sua influência para a     Enfermagem   

 2.2 - As práticas de saúde mágico-sacerdotais e as práticas de saúde no alvorecer da ciência. 

UNIDADE III - PERÍODO DA UNIDADE CRISTÃO: DIÁCONOS, JUDEUS EPAGÃOS 

 3.1 - Período da Unidade Cristã: Diáconos, Judeus e Pagãos 

3.2 - Ordens Militares 

3.3 - Ordens Seculares 

3.4 - Decadência da Enfermagem 

3.5 - Período crítico da enfermagem: reforma religiosa 

3.6 - CONCÍLIO DE TRENTO 

UNIDADE IV - PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA ENFERMAGEM: 

4.1 - Perspectivas Históricas da Enfermagem 

 4.2 - Identificar as imagens históricas da enfermagem. 

         4.2.1 - A imagem folclórica, a imagem religiosa, a imagem servil   

UNIDADE V - FLORENCE NIGHTINGALE 
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5.1 - Florence Nightingale (1820-1910) 

5.2 - Teoria Ambientalista de Florence Nigthingale 

5.3 - Características do modelo de Florence 

5.4 - A Enfermagem Moderna 

UNIDADE VI - A ENFERMAGEM NO BRASIL 

6.1 - PRIMEIROS HOSPITAIS 

6.2 - MATERNIDADE E INFÂNCIA 

6.3 - ANA NÉRI 

6.4 - Um pouco de sua História da Cruz Vermelha 

UNIDADE VII - A ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO E AULA DE REVISÃODE CONTEÚDO 

7.1 - Relação entre Enfermagem e Medicina 

7.2 - Origem da palavra Enfermeira 

7.3 - Características da profissão 

7.4 - A ENFERMAGEM NO BRASIL 

UNIDADE VIII - PSIQUIATRIA, ESCOLA ALFREDO PINTO E OS SÍMBOLOSDA ENFERMAGEM 

 8.1 - Os Primórdios da Psiquiatria/Escola Alfredo Pinto/ uniforme; broche; lâmpada; touca. 

UNIDADE IX - HIGIENIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DO 

CURSO DE ENFERMAGEM 

9.1 - Transição Monarquia-República 

9.2 - A Cidade do Rio de Janeiro/Higienização e Urbanização 

9.3 - Curso de Graduação em Enfermagem da UNESA 

        9.3.1 - Desenvolvimento e suas Conquistas 

UNIDADE X - ENFERMAGEM DO SÉCULO XX E REVISÃO DO CONTEÚDO 

10.1 - A Medicalização do Sistema de Saúde   

10.2 - Saúde Pública No Brasil 

          10.2.1 - Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e a Missão Parsons; Escola de Enfermagem Anna Nery   

 10.3 - A Enfermagem no Brasil através do Século XX 
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SDE0024- BIOQUÍMICA 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

• Introdução à Bioquímica;  

• Bioquímica dos aminoácidos e proteínas;  

• Enzimas;  

• Bioquímica dos lipídios;  

• Bioquímica dos carboidratos;  

• Vitaminas; mecanismos de transdução do sinal hormonal;  

• Conceitos básicos de metabolismo;  

• Bioenergética;  

• Metabolismo dos carboidratos;  

• Metabolismo dos lipídios;  

• Metabolismo dos aminoácidos;  

• Integração metabólica (metabolismo adaptativo) no exercício físico, jejum, estado alimentado e 

diabetes. 

Conteúdo 

Unidade 1 - Introdução à Bioquímica: 

1.1. Conceitos gerais; 

1.2. Composição da matéria viva (água, aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídios); 

1.3. Química da água. 

Unidade 2 - Bioquímica dos Aminoácidos: 

2.1. Definição; 

2.2. Estrutura básica; 

2.3. Classificação (naturais e essenciais / cadeias laterais polares e apolares); 

2.4. Aminoácidos especializados e aminoácidos precursores importantes; 

2.5. Ionização e tamponamento; 

2.6. Reações de identificação; 

2.7. Ligação peptídica. 

 
Unidade 3 - Bioquímica das Proteínas: 

3.1. Definição; 
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3.2. Estrutura básica; 

3.3. Classificação (formas, níveis estruturais, solubilidade e funções) 

3.4. Interações estruturais (relação estrutura x função); 3.5. Níveis estruturais; 

3.6. Desnaturação, precipitação e solubilização por sais; 

3.7. Reações de identificação; 

3.8. Funções. 

Unidade 4 - Enzimas: 

4.1. Definição; 

4.2. Histórico; 

4.3. Classificação; 

4.4. Energia de ativação; 

4.5. Estrutura (relação estrutura x função); 

4.6. Cofatores enzimáticos; 

4.7. Cinética enzimática; 

4.8. Interferentes da atividade enzimática (variações de pH, temperatura e concentração de substrato); 

4.9. Inibição enzimática (inibidores competitivos e não competitivos); 

4.10. Regulação enzimática (modulação alostérica e covalente); 

4.11. Isoenzimas e enzimas no diagnóstico clínico. 

Unidade 5 - Bioquímica dos Lipídios: 

5.1. Definição; 

5.2. Classificação; 

5.3. Estruturas; 

5.4. Ligações químicas; 

5.5. Funções; 

5.5.1. Papéis dos lipídeos na membrana plasmática; 

5.6. Ácidos graxos especializados (prostaglandinas e compostos correlatos). 

Unidade 6 - Bioquímica dos Carboidratos: 
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6.1. Definição; 

6.2. Nomenclatura; 

6.3. Classificação; 

6.4. Estruturas; 

6.5. Ligações glicosídicas; 

6.6. Funções. 

Unidade 7 - Vitaminas: 

7.2. Vitaminas hidro e lipossolúveis; 

7.2.1. Funções; 

7.2.2 Hiper e hipovitaminoses; 

7.3. Atuação de minerais no metabolismo; 

7.3.1. Metabolismo de cálcio e fósforo (regulação). 

Unidade 8 - Mecanismos de Transdução do Sinal Hormonal: 

8.1. Definição; 

8.2. Classificação e receptores (intracelulares e receptores de membrana); 

8.2.1. Nomenclatura de receptores de membrana; 

8.3. Reações gerais; 

8.4. Aplicações no metabolismo energético e endócrino. 

Unidade 9 - Conceitos Básicos de Metabolismo: 

9.1. Visão geral; 

9.2. Mapa metabólico; 

9.3. Catabolismo e anabolismo; 

9.4.1. Regulação do metabolismo. 

Unidade 10 - Metabolismo de Carboidratos: 

10.1. Glicólise - visão geral; 

10.1.1. Transporte de glicose pela membrana celular (GLUT); 

10.1.2. Reações da glicólise e regulação; 
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10.1.3. Rotas alternativas do piruvato (fermentação); 

10.2. Gliconeogênese; 

10.3. Metabolismo do glicogênio; 

10.3.1. Síntese do glicogênio; 

10.3.2. Degradação do glicogênio; 10.3.3. Regulação da síntese e degradação; 

10.4. Via das pentoses e antioxidação. 

Unidade 11 - Bioenergética: 

11.1. Leis da termodinâmica, conceito de energia celular e suas aplicações no metabolismo; 

11.2. Ciclo de Krebs (visão geral); 

11.2.1. Reações do ciclo de Krebs; 

11.2.2. Regulação do ciclo de Krebs; 

11.3. Cadeia respiratória (visão geral); 

11.3.1. Energia livre; 

11.3.2. ATP como transporte de energia; 

11.4. Fosforilação oxidativa. 

Unidade 12 - Metabolismo dos Lipídios: 

12.1. Metabolismo dos ácidos graxos e triacilgliceróis; 

12.1.1. Mobilização dos triacilgliceróis armazenados e betaoxidação dos ácidos graxos; 

12.1.2. Cetogênese; 

12.1.3. Síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis; 

12.2. Metabolismo do colesterol (síntese e regulação); 

12.2.1. Ácidos e sais biliares; 12.2.2. Lipoproteínas plasmáticas; 

12.2.3. Aterogênese. 

Unidade 13 - Metabolismo das Proteínas: 

13.1. Degradação dos aminoácidos; 

13.1.1. Transporte dos aminoácidos entre células; 

13.1.2. Remoção de nitrogênio dos aminoácidos; 
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13.1.3. Ciclo da ureia; 

13.2. Metabolismo dos esqueletos de carbono 

13.3. Conversão dos aminoácidos em produtos especializados. 

Unidade 14 - Integração Metabólica: 

14.1. Regulação das vias metabólicas e alterações enzimáticas no estado alimentado, nos diversos órgãos 

e sistemas (fígado, tecido adiposo, músculo esquelético e cérebro); 

14.2. Regulação das vias metabólicas durante o jejum, nos diversos órgãos e sistemas (fígado, tecido 

adiposo, músculo esquelético e cérebro);  

14.3. Adaptações metabólicas no exercício físico; 

14.4. Adaptações metabólicas no diabetes; 

14.4.1. Síndrome metabólica (complicações do diabetes, hipercolesterolemia e obesidade). 

PRÁTICOS 

Unidade 1 - Conceitos de Biossegurança: 

1.1. Laboratório e suas especificidades; 

1.2. Normas de biossegurança aplicadas no laboratório de Bioquímica. 

Unidade 2 ? Identificação de Aminoácidos e Proteínas: 

2.1. Reações de identificação de aminoácidos (ninhidrina) e proteínas (biureto); 

2.1.1. Identificação de proteínas em alimentos. 

Unidade 3 - Propriedades das Proteínas: 

3.1. Desnaturação proteica (térmica e ácida); 

3.2. Precipitação proteica (salting out); 

3.3. Solubilização proteica (salting in). 

Unidade 4 ? Enzimas: 

4.1. Fatores que interferem na atividade enzimática (pH, temperatura e concentração do substrato). 

Unidade 5 ? Identificação dos Carboidratos: 

5.1. Reação de Benedict (identificação de monossacarídeos); 5.2. Reação de Seliwanoff (diferenciação de 

cetoses e aldoses); 

5.3. Reação do Lugol (identificação de polissacarídeos). 
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Unidade 6 - Bioquímica dos Lipídios 

6.1. Identificação de esteróides em alimentos - reação com ácido sulfúrico concentrado 

Unidade 7 – Fermentação 

6.1. Caracterizar o processo de fermentação alcoólica, diferenciando da fermentação láctica. 

 
Bibliografia básica 
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SDE0906- BIOLOGIA CELULAR 

Carga Horária: 88 horas 
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Ementa 

 

Níveis hierárquicos da organização dos seres vivos; Estudo da Célula: aplicação de técnicas de 

microscopia, morfologia e composição molecular da célula; Vírus;  Membrana Celular: Estrutura, 

composição molecular e transportes através da membrana, receptores e tipos de comunicações 

intercelulares; Núcleo celular: características e composição; Citoplasma: ribossomos e síntese proteica, 

retículos endoplasmáticos rugoso e liso, aparelho golgiense, lisossomos, peroxissomos e mitocôndria; 

Citoesqueleto: mobilidade celular; Diferenciação celular e Potencialidade Celular. 

  
Conteúdos 

1. Introdução à Biologia Celular 

1.1. A célula como unidade funcional e estrutural dos seres vivos 

1.2. Níveis hierárquicos de organização dos seres vivos 

1.3. Tipos de Células: procariontes e eucariontes 

1.4. Organização das células animais e das células vegetais 

1.5. Organização do Vírus 

1.6. Métodos de estudo das células: Noções de microscopia 

1.7. Bases Químicas da Constituição Celular: água, proteínas, ácidos nucleicos, 

carboidratos e lipídeos 

2. Estudo da Membrana Celular 

2.1. Membrana celular: os limites físicos celulares; as relações célula-célula 

2.2. Estrutura e composição química da membrana celular 

2.3. Glicocálice: reconhecimento celular e adesão celular 

2.4. Fluidez da membrana plasmática 

2.5. Funções da membrana plasmática 

2.6. Transportes através da membrana (transportes passivo e ativo) 

2.7. Especializações da membrana 

2.8. Comunicações intercelulares 

3. Núcleo Celular 

3.1. Características do Núcleo 
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3.2. Estruturas do núcleo: envoltório nuclear, matriz nuclear, cromatina e nucléolo 

3.3. Cromossomos: estrutura e cariótipo 

3.4. Noções de ciclo celular: Intérfase e divisões celulares (meiose e mitose) 

3.5. Ácidos Nucleicos 

4. Citoplasmaitoplasma 

4.1. Citoesqueleto: filamentos proteicos e os mecanismos de mobilidade celular 

4.2. Mitocôndrias 

4.3. Cloroplastos 

4.4. Retículos Endoplasmático 

4.5. Ribossomos 

4.6. Complexo de Golgi 

4.7. Endossomos 

5. Diferenciação Celularia 

5.1. Diferenciação e Potencialidade Celular 

5.2. Células-tronco 

5.3. Mortes Celulares: necrose e apoptose 

5.4. Células cancerosas 

 

Bibliografia Básica 
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DE ROBERTIS, Eduardo. Bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

FARAH, Solange Bento. DNA segredos & mistérios. 2. ed. São Paulo: Sarvier; 2007. 538 ISBN 978-85-
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SDE0922- GENÉTICA 

Carga Horária: 44 horas 

 

Ementa 

 

Introdução à Genética. Conhecimento das Leis de Mendel e seus experimentos. Noções sobre 

estrutura do DNA, cromossomos humanos, expressão gênica, mutação e gametogênese. 

Conhecimento das Tecnologias do DNA recombinante, da importância dos experimentos utilizando 

transformação de E. coli, reação em cadeia da polimerase, clonagem e sequenciamento do DNA. 

Noções sobre padrões de herança monogênica e padrões atípicos de herança. Reconhecimento da 

importância da citogenética clínica e como é possível determinar os tipos de anormalidades. Noções 

sobre genética do desenvolvimento, imunogenética, farmacogenética e Farmacogenômica. 

 

 

 

 

 

 

 
Conteúdos 
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Compreender as Leis de Mendel; 

Entender a estrutura do DNA e identificar as características do cromossomo; 

Definir gene e entender a expressão gênica; 

Reconhecer a importância das tecnologias do DNA recombinante, além da transformação de E. coli e 

da reação em cadeia da polimerase, para a área de saúde;  

Reconhecer a importância da clonagem molecular e do sequenciamento do DNA para a área  de  

saúde; 

Entender  os  padrões  de  herança  monogênica; 

Diferenciar os padrões de herança monogênica dos padrões atípicos de herança; 

Entender os tipos de anormalidades cromossômicas; 

Compreender a participação do gene no desenvolvimento; 

Reconhecer a importância da genética para a resposta imunológica; 

Relacionar oncogenes com o desenvolvimento do câncer, hereditariedade e exposição  

às  variáveis  no  ambiente;                                                                                                                     

Entender a importância do estudo da variação genética para a farmacocinética e a  

Farmacodinâmica;  

Entender os princípios da terapia gênica e suas limitações.  

 
Bibliografia Básica 

 

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

Koogan, 2008. 
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350 p. il 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografia Complementar 
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Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
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digitalpages.com.br/users/publications/9788520422564/pages/-32> 

 

2º Período 

GST0917- PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

Carga Horária: 44 Horas 

Ementa 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 

Planejamento financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a 

Empregabilidade. Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como opções de 

Carreira. Inovação e Criatividade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Ética 

 

Conteúdos 

Unidade 1 - A Educação no Brasil e Nivelamento 

- O panorama da Educação no Brasil. 

- Simulador virtual de prova, com questões de 3 grandes áreas (Linguagem,Matemática/Lógica, 

Conhecimentos Gerais), com indicador de performance, gráfico derendimento. Apenas para a modalidade 

online. 

Unidade 2 - Ambientação na Vida Universitária 

- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: Universidades, 

Centros Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, licenciaturas e tecnológicos; Cursos 

de Pós-Graduação : stricto e lato sensu. 

- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; desenvolvimento da 

autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte ao ensino. 

- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e interfaces. 
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- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: carga horária das 

disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de conclusão de curso. 

- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca. 

- Frequência mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem. 

Unidade 3 - Métodos de Estudos no Ensino Superior 

- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia e disciplina 

nos estudos. gestão da autoaprendizagem. 

- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o papel das 

mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional. 

- Motivação-leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido. 

- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas teóricas e aulas 

práticas; atividades estruturadas; atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação; provas 

(preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O estágio como atividade 

significativa de aprendizagem. 

Unidade 4 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico 

- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos: 

financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras, 

Unidade 5 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade - Além da técnica 

- Ética geral e profissional 

- Relacionamento interpessoal; comunicação; fluência digital; marketing pessoal; resiliência; 

comprometimento; foco em resultados; educação continuada. 

- Terceiro Setor 

- Gestão Pública 

 

 

 

 

Bibliografia Básica 

RESENDE, Enio J. Cargos, salários e carreira: novos paradigmas conceituais e práticos. São Paulo: Summus, 

2002. 112 p. 
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CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o mercado de 

trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de Sá, 2013. 

BALASSIANO, Moisés; COSTA, Isabel de Sá Affonso da (Org.). Gestão de carreiras: dilemas e perspectivas. São 

Paulo: Atlas, 2006. 221 p. 

 

Bibliografia Complementar 

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

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos e salários: carreira e remuneração. 15. ed. LTr, 2012. 

411 p. 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de pessoas. São Paulo: 

Atlas, 2013. 172 p  

YAMAMOTO, Edson. Novos médicos administradores: cuidando da saúde dos pacientes e das empresas. São 

Paulo: Futura, 2002. 199 p. 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão, como desenvolver melhor seus 

talentos e competências. São Paulo: Prenticce Hall, 2006. Disponível em: <https://bv4.digitalpages 

.com.br/?term=Sua%2520carreira&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/348 >  

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Pearson, 2009. 

Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=DEGEN%2520empreendedor&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca&page=19&section=0#/edicao/801 

 

SDE0028- HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Carga Horária: 88 Horas 

Ementa 

Introdução à embriologia; Aparelho reprodutor masculino; Aparelho reprodutor feminino; Gametogênese 

masculina; Gametogênese feminina; Ciclo hormonal reprodutivo feminino – ciclo ovariano e ciclo 

endometrial (menstrual); Fertilização; Desenvolvimento embrionário – da 1ª a 4ª semana do 

desenvolvimento embrionário; Período fetal; Introdução à histologia; Tecido Epitelial. Tecidos conjuntivo 

propriamente dito; Tecido Adiposo; Tecido cartilaginoso; Tecido ósseo; Tecido sanguíneo; Tecido muscular; 

Tecido nervoso. 

Conteúdos 

UNIDADE I – Noções de Aparelho Reprodutor Masculino 1.1 Componentes 1.2 Funções dos componentes 1.3 

Gametogênese masculina ou espermatogênese. 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=DEGEN%2520empreendedor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=19&section=0#/edicao/801
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=DEGEN%2520empreendedor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=19&section=0#/edicao/801
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 UNIDADE II – Noções de Aparelho Reprodutor Feminino 2.1 Componentes 2.2 Funções dos componentes 2.3 

Gametogênese feminina ou ovogênese 2.4 Ciclo hormonal reprodutivo feminino 2.4.1 Ciclo ovariano 2.4.2 

Ciclo menstrual. 

UNIDADE III – 1ª semana do desenvolvimento embrionário 3.1 Fertilização 3.2 Clivagem 3.3 Mórula 3.4 

Blastocisto 3.5 Nidação. 

UNIDADE IV – 2ª semana do desenvolvimento embrionário 4.1 Disco embrionário didérmico ou bilaminar 4.2 

Saco vitelino 4.3 Mesoderma extra embrionário 4.4 Celoma extra-embrionário 4.5 Pedículo do embrião 4.6 

Cavidade amniótica e âmnio. 

 UNIDADE V – 3ª semana do desenvolvimento embrionário 5.1 Formação da linha primitiva 5.2 Gastrulação: 

formação das camadas germinativas do embrião 5.3 Somitos. 

 UNIDADE VI – 4ª a 8ª semana do desenvolvimento embrionário 6.1 Dobramento ou fechamento do embrião 

6.2 Derivados das camadas germinativas do embrião 6.3 Noções gerais sobre os principais eventos da 4ª a 8ª 

semana do desenvolvimento embrionário. 

UNIDADE VII – Período fetal: 9ª semana do desenvolvimento ao nascimento 7.1 Noções gerais sobre os 

principais eventos do período fetal. 

 UNIDADE VIII – Introdução à histologia 8.1 Noções gerais sobre os métodos de análise das células e tecidos. 

UNIDADE IX – Tecidos Epiteliais 9.1 Características gerais e especificações 9.2 Funções gerais 9.3 

Classificação e estudos dos epitélios 9.3.1 Tecido epitelial de revestimento 9.3.2 Tecido epitelial glandular. 

UNIDADE X- Tecidos Conjuntivos  

10.1 Células, fibras e substância fundamental amorfa  

10.2 Funções gerais 10.3 Classificação e estudo dos tipos de tecido conjuntivo  

10.3.1 Tecido Conjuntivo propriamente dito  

10.3.2 Tecidos conjuntivos especializados 10.3.2.1 Tecido Adiposo  

10.3.2.1.1 Funções  

10.3.2.1.2 Classificação  

10.3.2.2 Tecido Cartilaginoso 

10.3.2.2.1 Funções  

10.3.2.2.2 Tipos celulares e matriz extracelular  

10.3.2.2.1 Classificação  

10.3.2.2.2 Tipos de crescimento  

10.3.2.3 Tecido Ósseo  

10.3.2.3.1 Funções  

10.3.2.3.2 Tipos celulares e matriz extracelular  

10.3.2.3.1 Classificação  
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10.3.2.3.2 Tipos de ossificação  

10.3.2.4 Tecido Sanguíneo 

10.3.2.4.1 Funções  

10.3.2.4.2 Tipos celulares  

10.3.2.4.1 Plasma sanguíneo. 

 

UNIDADE XI - Tecido Muscular  

11.1 Características gerais  

11.2 Funções gerais  

11.3 Classificação e estudos dos diferentes tipos de tecido muscular. 

 

UNIDADE XII - Tecido Nervoso  

12.1 Tipos celulares  

12.1.1 Neurônios  

12.1.2 Células da glia 

 12.2 Sinapses  

12.3 Substância branca e cinzenta 

 

Embriologia 

UNIDADE I – Noções de Aparelho Reprodutor Masculino 1.1 Componentes 1.2 Funções dos componentes 1.3 

Gametogênese masculina ou espermatogênese. 

UNIDADE II – Noções de Aparelho Reprodutor Feminino 2.1 Componentes 2.2 Funções dos componentes 2.3 

Gametogênese feminina ou ovogênese 2.4 Ciclo hormonal reprodutivo feminino 2.4.1 Ciclo ovariano 2.4.2 

Ciclo menstrual. 

UNIDADE III – 1ª semana do desenvolvimento embrionário 3.1 Fertilização 3.2 Clivagem 3.3 Mórula 3.4 

Blastocisto 3.5 Nidação. 

UNIDADE IV – 2ª semana do desenvolvimento embrionário 4.1 Disco embrionário didérmico ou bilaminar 4.2 

Saco vitelino 4.3 Mesoderma extra embrionário 4.4 Celoma extra-embrionário 4.5 Pedículo do embrião 4.6 

Cavidade amniótica e âmnio. 

UNIDADE V – 3ª semana do desenvolvimento embrionário 5.1 Formação da linha primitiva 5.2 Gastrulação: 

formação das camadas germinativas do embrião 5.3 Somitos. 

UNIDADE VI – 4ª a 8ª semana do desenvolvimento embrionário 6.1 Dobramento ou fechamento do embrião 

6.2 Derivados das camadas germinativas do embrião 6.3 Noções gerais sobre os principais eventos da 4ª a 8ª 

semana do desenvolvimento embrionário. 
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UNIDADE VII – Período fetal: 9ª semana do desenvolvimento ao nascimento 7.1 Noções gerais sobre os 

principais eventos do período fetal. 

UNIDADE VIII – Introdução à histologia 8.1 Noções gerais sobre os métodos de análise das células e tecidos. 

UNIDADE IX – Tecidos Epiteliais 9.1 Características gerais e especificações 9.2 Funções gerais 9.3 

Classificação e estudos dos epitélios 9.3.1 Tecido epitelial de revestimento 9.3.2 Tecido epitelial glandular. 

UNIDADE X- Tecidos Conjuntivos 10.1 Células, fibras e substância fundamental amorfa 10.2 Funções gerais 

10.3 Classificação e estudo dos tipos de tecido conjuntivo 10.3.1 Tecido Conjuntivo propriamente dito 10.3.2 

Tecidos conjuntivos especializados 10.3.2.1 Tecido Adiposo 10.3.2.1.1 Funções 10.3.2.1.2 Classificação 

10.3.2.2 Tecido Cartilaginoso 10.3.2.2.1 Funções 10.3.2.2.2 Tipos celulares e matriz extracelular 10.3.2.2.1 

Classificação 10.3.2.2.2 Tipos de crescimento 10.3.2.3 Tecido Ósseo 10.3.2.3.1 Funções 10.3.2.3.2 Tipos 

celulares e matriz extracelular 10.3.2.3.1 Classificação 10.3.2.3.2 Tipos de ossificação 10.3.2.4 Tecido 

Sanguíneo 10.3.2.4.1 Funções 10.3.2.4.2 Tipos celulares 10.3.2.4.1 Plasma sanguíneo. 

UNIDADE XI - Tecido Muscular 11.1 Características gerais 11.2 Funções gerais 11.3 Classificação e estudos 

dos diferentes tipos de tecido muscular. 

 UNIDADE XII - Tecido Nervoso 12.1 Tipos celulares 12.1.1 Neurônios 12.1.2 Células da glia 12.2 Sinapses 12.3 

Substância branca e cinzenta 

Bibliografia Básica 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 524 p 

CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 

PELA, Flavia Porto. Histologia e embriologia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. Disponível em: < http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/78B4D1A3-B34D-4B1C-BD0F-

61A2A191C6D8 > 

 

Bibliografia Complementar 

PAPINI, Solange; FRANCA, Maria Heloisa Sayago. Manual de citologia e histologia para estudantes da área da 

saúde. São Paulo: Atheneu, 2003. 206 p 

GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia: em cores. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003.  

MOORE, Keith L; PAULINO, Adriana do Nascimento (Tradutor). Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.  

STEVENS, Alan; LOWE, James S. Histologia humana. Tradução Ida Cristina Gubert. São Paulo: Manole, 2001. 

408 p. 

YOUNG, Bárbara; HEATH, John W. (Ed.). Wheater histologia funcional: texto e atlas em cores. Tradução Mira 

de Casrilevitz Engelhardt. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2001. 415 p. 
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SDE0083- ÉTICA NA SAÚDE 

Carga Horária: 44 Horas 

Ementa 

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

Conteúdos  

Unidade I - ÉTICA E FILOSOFIA: DIMENSÕES ÉTICAS EM BIOÉTICA 1.1 - O conceito de ética, como doutrina 

dos costumes: virtudes éticas e dianoéticas; 

 1.2 - Um histórico da ética: o domínio ético como disciplina filosófica especial no quadro do Ocidente. 1.2.1 - 

Ética grega; 1.2.2 - Ética cristã; 1.2.3 - Ética moderna; 1.2.4 - Ética contemporânea. 1.3 - Dimensões éticas em 

bioética: metaética; ética normativa e ética prática.  

Unidade II - MOVIMENTO BIOÉTICO: SURGIMENTO, DISCUSSÕES ATUAIS E POSSIBILIDADES FUTURAS 2.1 - 

História da bioética; 2.2 - Contexto cultural e princípios da bioética 2.3 - Ética, Bioética e construção de 

conhecimento: 2.3.1 - Avaliação de riscos e benefícios nas pesquisas em seres humanos `a luz dos princípios 

éticos; 2.3.3 - Uso de animais em pesquisa biomédica 2.4 - Transplante de órgãos e tecidos humanos: 2.4.1 - 

Transplante de órgãos humanos; 2.4.2 - Transplante de tecido fetal; 2.4.3 - Células tronco; 2.5 - Ética e 

reprodução humana: 2.5.1 - Reprodução assistida 2.5.2 - Projeto Genoma Humano; 2.5.3 - Aspectos éticos 

na redução embrionária; 2.5.4 - aconselhamento genético e engenharia genética 2.5.5 - Aborto, 

planejamento familiar e aborto terapêutico; 2.6 - Ética e tanatologia 2.6.1 - Eutanásia; 2.6.2 - Determinação 

da hora da morte; 2.6.2 - Paciente terminal 2.7 - Ética e epidemias 2.7.1 - AIDS e Epidemia de HIV 2.7.2 - 

Outras epidemias  

Unidade III - A BIOÉTICA E A FORMAÇÃO ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 3.1 - Relação da equipe de 

saúde; 3.2 - Humanização da relação paciente/profissional de saúde: 3.2.1 - Direitos do paciente; 3.2.2 - 

Direitos de cuidados da saúde da criança; 3.3 - Atendimento a pacientes especiais: 3.3.1 - Direitos do 

deficiente mental; 3.3.2 - Atenção psiquiátrica; 3.3.3 - Maus tratos ao ancião. 

 

 

Bibliografia Básica 

FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Ética e bioética em enfermagem. 3. ed. rev. e atual. Goiânia: AB Ed., 2007. 110 

p. 

MENDONCA, Adriana Rodrigues dos Anjos; ANDRADE, Carlos Henrique Vianna de; FLORENZANO, Fabio 

Herbst. Bioética: meio ambiente, saúde e pesquisa. São Paulo: Erica, 2006. 203 p. 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Ética. 26. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 302 p. 

Bibliografia Complementar 
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OGUISSO, Taka; SCHMIDT, Maria José. Exercício da enfermagem: uma abordagem ético-legal. 2. ed. atual., 

ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 292 p. 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Ética na saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 133 p. ISBN 978-85-

277-1459-4. Disponível em: < 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/E0715B6C-F338-41F9-8E5B-

1A7AF7E3E397 > 

CAMARGO, Marculino. Fundamentos de ética geral e profissional. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.  

108 p. 

DINIZ, Debora; GUILHEM, Dirce. Que é bioética. São Paulo: Brasiliense, 2002. 69 p. 

MALAGUTTI, William (Org.). Bioética e enfermagem: controvérsias, desafios e conquistas. Rio de Janeiro: 

Rubio, 2007. 213 

VEATCH,Robert M.  Bioética. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2014. Disponível em: <https://estacio.bv3. 

digitalpages.com.br/users/publications/9788543004495/pages/-18> 

 

SDE0097- FISIOLOGIA HUMANA 

Carga Horária: 88 Horas 

 

Ementa 

Estudo do funcionamento do organismo humano, com conceitos e princípios pertinentes aos mecanismos de 

atuação e regulação dos sistemas nervoso, endócrino, cardiovascular, respiratório, renal e digestório com 

conhecimentos em questões de saúde e doença. 

 

 

 

 

Conteúdos 

 Unidade I - SISTEMA NERVOSO 1.1. Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno. 

1.2. Sistema Nervoso: organização, divisão e funções. 

1.3. Neurotransmissão: potencial de ação neural, sinais elétricos, transmissão sináptica e neuromuscular. 

1.4. Sistemas Sensoriais: vias e receptores sensoriais; Sistema Somatossensorial (tato, propriocepção, dor, 

temperatura) e Sentidos Químicos (gustação e olfação). 
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1.5. Sistema Nervoso Motor e Autonômico: funções e características gerais. 

 Unidade II - SISTEMA ENDÓCRINO 

2.1. Introdução ao Sistema Endócrino: conceituação, classificação e mecanismo de ação hormonal; 

2.2. Relações hipotalâmicas ? hipofisárias: aspectos morfofuncionais; função endócrina e fatores reguladores 

do hipotálamo; glândula hipófise: funções da adenoipófise e neuroipófise. 2.3. Glândula Tireóide: morfologia 

e mecanismo de regulação hormonal; hormônios tireoidianos e seus efeitos no organismo; alterações na 

secreção tireoidiana: hipo e hipersecreção. 

 2.4. Metabolismo do cálcio e Fósforo: ação dos hormônios PTH (Paratormônio), Calcitonina e Vitamina D3; 

doenças osteometabólicas. 

2.5. Glândulas Adrenais: efeitos e regulação dos hormônios adrenocorticais no organismo; papel da medula 

da adrenal no mecanismo de estresse. 2.6. Pâncreas Endócrino: efeitos da insulina e glucagon no controle da 

glicemia. 

 Unidade III - SISTEMA CARDIOVASCULAR 3.1. Aspectos morfofuncionais do coração; sangue e hemostasia. 

3.2. Condução Elétrica Cardíaca: células de geração, condução e contração cardíaca. 3.3. Ciclo cardíaco; 

3.4. Controles neural e hormonal da frequência e débito cardíacos e da pressão arterial. 

 Unidade IV - SISTEMA RESPIRATÓRIO 

4.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Respiratório; 

4.2. Mecânica Ventilatória: volumes e capacidades respiratórias; 

4.3. Ventilação, difusão e perfusão; 

4.4. Trocas gasosas; transportes de gases no sangue; 

4.5. Equilíbrio ácido ? básico; 4.6. Controle neural e hormonal da respiração. 

 Unidade V- SISTEMA RENAL 5.1 Aspectos morfofuncionais do Sistema Renal; 

5.2. Fluxos sanguíneo renal; filtração glomerular; 

 5.3. Função tubular; mecanismo de reabsorção e secreção; 

 5.4. Excreções renal de água e eletrólitos; mecanismo de regulação da concentração e diluição urinárias; 

5.5. Reflexo de micção. 

 Unidade VI - SISTEMA DIGESTÓRIO 

 6.1. Aspectos morfofuncionais do Sistema Digestório; 

6.2. Motilidade: movimentos peristálticos, mastigação, deglutição, esvaziamento gástrico e intestinal: 

 6.3. Secreções digestivas (salivar, gástrica, entérica, pancreática e biliar): composição, função e regulação. 
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6.4. Controle neural e hormonal do Sistema Digestório. 

Bibliografia Básica 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Fisiologia humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 484 p. ISBN 978-

85-277-1423-5. 

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

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

Bibliografia Complementar 

BERNE, Robert M.; LEVY, Mathew N. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

EAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso. 

3.ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2008. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e fisiologia. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008.1228 p. 

RHOADES, Rodney A.; TANNER, George A. Fisiologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

741 p 

COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

GANONG, William F. Fisiologia médica. 22. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2007. 778 p. 

FALAVIGNA, Asdrubal; SCHENKEL, Paulo Cavalheiro. Fisiologia prática. Rio Grande do Sul, EDUCS,2010. 

Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=FALAVIGNA&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/ 

edicao/2928  

 

 

 

 

 

SDE0923- IMUNOLOGIA BÁSICA 

Carga Horária: 44 Horas 

 

Ementa 



230 
 

Estudo dos mecanismos de defesa gerais e específicos do hospedeiro nas inter-relações com o parasito. 

Células responsáveis pela resposta imune natural e específica. Fatores humorais específicos e inespecíficos 

envolvidos na resposta imune. Métodos imunológicos de prevenção e controle de doenças. Processos 

patológicos decorrentes de alterações nos mecanismos normais de resposta imunológica. 

 

Conteúdo 

1. CONCEITOS BÁSICOS DE IMUNOLOGIA 

1.1 O sistema imunológico ; 

1.2 Respostas do Sistema Imunológico ; 

1.3- Imunogenicidade e especificidade; 

1.4- Células envolvidas na resposta imune; 

1.5- Orgãos linfóides - tráfego de células e áreas de interação celular; 

1.6 Resposta imune Inata; 

1.7 Resposta imune adquirida ou adaptativa; 

1.8 Funcionamento do sistema imunológico. 

 2. CÉLULAS, ÓRGÃOS E TECIDOS DO SISTEMA IMUNE; 

2.1 Tecidos linfóides primários e secundários; 

2.2 Função e mecanismo de ação das células do Sistema Imune; 

2.3 Diferenciação de Linfócitos T ; 

2.4 Identificação dos leucócitos ; 

2.5 Granulócitos e Agranulócitos; 

2.6 Basófilos; 

2.7 Eosinófilos; 

 2.8 Neutrófilos; 

2.9 Linfócitos ; 

2.10 Monócitos e Macrófagos ; 

2.11 Órgãos linfoides; 

2.12 Sistema linfático; 

2.12 Relação das plaquetas com o sistema imune. 
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 3. ANTÍGENOS E ANTICORPOS; 

 3.1 Antígenos; 

3.2 Natureza química dos imunógenos; 

 3.3 Antígenos endógenos e exógenos; 

 3.4 Anticorpos; 

3.5 Função dos anticorpos. 

4. PROPRIEDADES E FUNÇÃO DOS ANTICORPOS; 

4.1 Teoria da seleção clonal; 

4.2 Diversidade dos anticorpos; 

4.3 Função das Imunoglobulinas; 

 4.4 Imunização passiva e ativa; 

4.5 Aplicabilidade dos anticorpos. 

 5. ANTÍGENOS; 

5.1 Antigenicidade; 

5.2 Características do antígeno; 

 5.3 antígeno T-dependente e T-independente; 

5.4 Tolerância Imunológica; 

5.4 Tolerância Central e Periférica de linfócitos T; 

5.5 Tolerância Central e Periférica de linfócitos B; 

 5.6 Falhas na autotolerância. 

6. IMUNIDADE INATA; 

6.1 Diferenças entre as funções do sistema imune não específico e específico; 

 6.2 Barreiras físico e químicos da Imunidade Inata; 

6.3 Barreiras Humorais: Inflamação e sistema complemento; 

6.3 Componentes humorais do sistema imune não específico e suas ações; 

6.4 Componentes celulares do sistema imune não específico e suas ações. 

 7- CÉLULAS ENVOLVIDAS NA RESPOSTA IMUNE; 
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7.1- Mecanismos do sistema imune para patógenos extracelulares; 

7.2- Mecanismos do sistema imune para patógenos intracelulares; 

 7.3- Imunidade mediada por células; 

 7.4- Imunidade mediada por células Th; 

 7.5- Células do sistema imunológico Inato; 

 7.6- Células do sistema imunológico adaptativo; 

 7.7 - Células que conectam os sistemas imunológicos inato e adaptativo; 

 7.8- Especificidade da resposta imune adaptativa; 

 7.9- Princípios básicos da hipótese da seleção clonal. 

 8- Citocinas 8.1- Definição de Citocinas; 

 8.2- Classificação das citocinas; 

 8.3- Categorias de citocinas; 

8.4- Perfil TH1 e TH2; 

9- Imunidade Celular; 

 9.1- Papel central dos linfócitios T auxiliares nas respostas imune; 

 9.2- Subpopulações de Linfócitos T auxiliares; 

 9.3- Atividade efetora de Linfócitos Th1; 

 9.4- Atividade efetora de Linfócitos Th2; 

 9.5- Respostas humorais primárias; 

 9.6- Respostas humorais secundárias; 

 9.7- O papel da co-estimulação e dos auxiliares para a diferenciação dos TCD8 10- MHC e APC 10.1- 

PROCESSAMENTO E APRESENTAÇÃO DO ANTÍGENO. 

10.2- Informações sobre o processamento e apresentação de antígenos; 

10.3- RESTRIÇÃO DO MHC AO PRÓPRIO ; 

10.4- CÉLULAS APRESENTADORAS DE ANTÍGENOS; 

10.5- Importância do Timo. 

11- Regulação da resposta imune; 
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11.1- Apresentação do antígeno; 

11.2- Regulação do sistema imunológico através dos linfócitos; 

 11.3- Regulação do sistema imune através dos anticorpos; 

11.4- Regulação Neuroimunoendócrina; 

12- Imunização; 

12.1- Definição de Imunização; 

 12.2- Vacinas. 

 13- Imunodeficiências; 

13.1- IMUNODEFICIÊNCIA PRIMÁRIA; 

 13.2- IMUNODEFICIÊNCIA SECUNDÁRIA; 

14- Imunologia dos Transplantes; 

14.1- TIPOS DE ENXERTOS; 

14.2- Moléculas de MHC; 

14.3- REJEIÇÃO AOS TRANSPLANTES; 

14.4- Ativação de Células Auto-reativas e Rejeição; 

14.5- Mecanismos de rejeição. 

15- Imunologia dos Tumores; 

15.1- TRANSFORMAÇÃO MALÍGNA; 

15.2- EVIDÊNCIA DA REATIVIDADE IMUNE A TUMORES; 

 15.3- ANTÍGENOS TUMORAIS; 

15.4- CÉLULAS IMUNOLÓGICAS E TUMORES; 

15.5- MECANISMOS DE ESCAPE IMUNOLÓGICO DOS TUMORES. 

16- Hipersensibilidades; 

 16.1- Definição; 

 16.2- Tipos de reação de hipersensibilidade; 

 

Bibliografia Básica 
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Disponível em: <http://repositorio.savaestacio.com.br /site/index.html#/objeto/detalhes/CFE35620-FD97-
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SDE3483- MICROBIOLOGIA  

Carga Horária: 44 Horas 

 

Ementa 

A disciplina visa proporcionar ao aluno da   Área de Saúde  a oportunidade de aquisição de 

conhecimento básico sobre os grupos de microrganismos que afetam a saúde e a vida humana, 

abordando a sua estrutura, ciclo de vida, nutrição, métodos disponíveis para o controle de sua 

proliferação, seus mecanismos de patogenicidade. Inclui ainda o estudo de mecanismos de virulência 

bacteriana, estudo da  Microbiota normal do corpo humano, os mecanismos de ação dos principais 

agentes antimicrobianos e os mecanismos de resistência aos antimicrobianos.   

Conteúdo 

1. CONTEÚDO TEÓRICO 

UNIDADE 1.1  HISTÓRIA DA EVOLUÇÃO DA MICROBIOLOGIA E DE SUAS APLICAÇÕES. 

- Os primeiros Microbiologistas, a Teoria da Geração espontânea X Biogênese 

- A teoria do Germe X Doença (Postulados de Koch), 

- A descoberta da Quimioterapia, a Vacinação, a Quimioterapia Moderna, o avanço da resistência 

Microbiana às drogas 

- Recentes avanços da Microbiologia, 

- Os microrganismos e o bem estar humano. 

-Classificação dos Seres Vivos - características gerais dos procariontes e dos eucariontes - Características 

gerais dos diferentes grupos de Microrganismos.  Os Vírus e a classificação dos seres vivos. 



235 
 

UNIDADE 1.2  BIOSSEGURANÇA NA PRÁTICA D 

-A relação dos fatos históricos com o avanço das técnicas de antissepsia de mãos e da cirurgia asséptica. 

-A lavagem das mãos: como, porque e quando. A utilização de E.P.I. O descarte de resíduos. A disseminação 

de agentes infecciosos. 

UNIDADE 1.3  OS VÍRUS 

-Composição, estrutura, tipos de vírus (DNA, RNA, ENVELOPADO, NÃO ENVELOPADO). 

-Características gerais dos Vírus. 

-Características gerais das partículas virais, replicação viral em células animais, classificação, ocorrência, 

mecanismos virais de patogenicidade, infecções virais de maior relevância para os profissionais de SAÚDE. 

-Ciclo viral, etapas do ciclo nas diferentes classes de vírus. 

UNIDADE 1.4 VIROSES IMPORTANTES: 

-Hepatites virais- tipos, cronicidade, modos de contágio, triagem em bancos de sangue. 

-Vírus do grupo Herpesvírus:Herpes simples tipos 1 e 2, Varicela-Zoster, Citomegalovirus, Epstein-Barr. 

-Flavoviroses: Dengue e Febre Amarela e outras viroses relacionadas ao transmissor ( Zika vírus e 

Chikungunya vírus). 

-Retroviroses: HIV e HTLV 

-Viroses associadas ao Sistema Respiratório (resfriado, gripe, pneumonias virais). 

-Viroses da infância. 

UNIDADE 1.5 INTRODUÇÃO À BACTERIOLOGIA - CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS BACTÉRIAS. 

-Estrutura das células bacterianas. Morfologia das bactérias. Componentes (obrigatórios e facultativos): 

nucleóide, ribossomos, membrana, parede celular, cápsula, endósporos, fímbrias, pili sexual, flagelos. 

-Fisiologia bacteriana: nutrição bacteriana, desdobramento de energia, metabolização de açúcares, 

classificação quanto à necessidade ou não de O2 , classificação quanto à temperaturas ótima para o 

crescimento microbiano, Reprodução bacteriana. 

-A estrutura da Parede Celular Bacteriana em suas diferentes formas: os grupos de bactérias Gram positivas, 

Gram negativas, Bactérias Álcool-Ácido Resistentes e Bactérias com parede ausente ou defeituosas. 

UNIDADE 1.6 MICROBIOTA E MECANISMOS DE PATOGENICIDADE BACTERIANA. 

- Patogenicidade X Virulência. 

-Mecanismos de patogenicidade: fatores de colonização (aderência), secreção de exoenzimas, secreção de 

toxinas, formação de endósporos, alteração de perfil antigênico.  

-Virulência e lesões diretas, lesões por toxinas, endotoxinas e exotoxinas. 

- Microbiota Residente x Microbiota Transitória.  Diversidade da Microbiota Residente nas diferentes áreas 

anatômicas. Os benefícios trazidos pela Microbiota e os riscos de infecção (deslocamento de região 

anatômica, proliferação excessiva causada por déficit imunológico ou por antibioticoterapia prolongada). A 

lavagem das mãos e seu efeito sobre a Microbiota. Procedimentos de cuidados de saúde que provocam 

deslocamento de região anatômica e o risco de infecção endógena. 

UNIDADE 1.7 MÉTODOS DE CONTROLE DO CRESCIMENTO MICROBIANO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

-Definição de termos: ESTERILIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, ANTISSEPSIA - Processos físicos (calor seco, calor 

úmido, incineração, radiação, filtração,etc.) e químicos. 

-Abordagem em Infecções Hospitalares - diferenciação de infecção hospitalar endógena e exógena e suas 

prováveis causas. 

UNIDADE 1.8 ANTIMICROBIANOS - ANTIBIÓTICOS E ANTIBIOTICOTERAPIA 

- Principais grupos de antimicrobianos segundo os mecanismos de ação. 
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- Mecanismos de resistência microbiana aos antibióticos. 

- Transferência de material genético entre bactérias e disseminação dos mecanismos de resistência a 

antimicrobianos. 

- A emergência dos microrganismos multidrogas resistentes (superbactérias) no ambiente hospitalar - 

fatores predisponentes. 

- Cuidados na manipulação dos antimicrobianos pela equipe de Saúde. 

UNIDADE 1.9 PRINCIPAIS INFECÇÕES BACTERIANAS DE INTERESSE MÉDICO 

- Principais estafilococcias e estreptococcias 

-Infecções bacterianas do trato respiratório: pneumonias bacterianas e tuberculose. 

-Infecções bacterianas do trato intestinal: infecção gastrintestinal e intoxicação alimentar. 

-Infecções bacterianas do trato urinário: cistites, pielonefrites 

-Infecções bacterianas do sistema nervoso: meningites 

-Doenças sexualmente transmissíveis: gonorréia, sífilis, cancro mole, linfogranuloma venéreo, entre outras. 

UNIDADE 1.10 OS FUNGOS E AS MICOSES 

-Características gerais dos fungos, classificação dos fungos 

-Mecanismos de agressão dos fungos. 

-Equilíbrio da Microbiota e integridade das barreiras X infecções fúngicas. 

-Fungos de interesse médico e as principais infecções fúngicas: cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. 

 

2- CONTEÚDO PRÁTICO; 

UNIDADE 2.1  INTRODUÇÃO AO CURSO PRÁTICO DE MICROBIOLOGIA 

-Normas para os trabalhos no laboratório de microbiologia 

-Normas de segurança em laboratório 

-Materiais utilizados em laboratório de microbiologia  apresentação de meios de cultura. 

-Orientação a respeito da confecção de relatórios de atividades práticas. 

UNIDADE 2.2 TREINAMENTO DE MANOBRAS ASSÉPTICAS 

- Treinamento prático utilizando áreas de segurança microbiológicas (ao redor da chama do bico de Bunsen 

ou câmara de fluxo laminar). obs. esse treinamento é importante para preparar o Graduando para a coleta 

e encaminhamento corretos de materiais para pesquisa microbiológica. 

-Correlacão entre manobras assépticas com práticas do cotidiano hospitalar e clínico em geral: lavagem de 

mãos, antissepsia pré-procedimentos invasivos (catéteres, sondas, injeções, etc). 

UNIDADE 2.3  PRESENÇA DOS MICRORGANISMOS NO AMBIENTE E TÉCNICAS DE COLORAÇÃO 

-Técnicas de coloração para microrganismos : Coloração de Gram e observação da morfologia bacteriana. 

-Informações sobre a técnica de coloração para Bactérias Álcool-Ácido Resistentes (BAAR - técnica de Ziehl 

Neelsen). 

-Informações sobre técnicas de coloração para fungos. 

UNIDADE 2.4.   CONTROLE DO CRESCIMENTO MICROBIANO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

-Informações sobre o Setor de Esterilização de Materiais em Ambiente Hospitalar (CME) e observação de 

autoclave e estufa de alta temperatura nos laboratórios MultiUso. 

-A validação dos equipamentos e processos de esterilização. 
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-Esterilização ou Sanitização em outros ambientes (cozinhas industriais, processamento de alimentos). 

-A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e seu papel. 

UNIDADE 2.5.  CULTURA DE MICRORGANISMOS : MICROBIOTA DE PELE / MICROBIOTA INTESTINAL / 

MICROBIOTA DE OROFARINGE OU NASOFARINGE 

- Pesquisa da ação de detergentes e antissépticos na microbiota residente e transitória das mãos - reflexão 

acerca da importância da lavagem das mãos como meio de impedir contágio microbiológico ? 

procedimentos de controle de infecção hospitalar . 

- Pesquisa de Coliformes em cultura de Material Subungueal - -correlacionar a presença de microrganismos 

de microbiota intestinal como agentes de surtos de infecção hospitalar.  Correlacionar a presença de 

contaminantes microbiológicos em alimentos provenientes de mãos dos manipuladores . 

-Pesquisa da presença de estafilococos e estreptococos em cultura de material de orofaringe e ou 

nasofaringe - correlacionar a presença de  Staphylococcus aureus   em nasofaringe de indivíduos 

"colonizados" e a necessidade de descolonização de portadores em equipes de assistência de Saúde.    

-Discussão sobre a presença de microrganismos multi-drogas resistentes em pacientes oriundos de 

transferência hospitalar e a necessidade de precaução de contato e isolamento. 

UNIDADE 2.6 SUSCETIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS  (TSA) OU ANTIBIOGRAMA.  

- Pesquisa da suscetibilidade bacteriana a diversos antimicrobianos e reflexão sobre  a seleção de 

microrganismos resistentes favorecida pela utilização de antimicrobianos em ambiente hospitalar. 

-Discussão sobre as regras de utilização correta dos antimicrobianos. 

UNIDADE 2.7.   CULTURA E VISUALIZAÇÃO  DE FUNGOS  

- Observação do crescimento de fungos a partir do ar (pesquisa em diversos ambientes) em meio próprio 

para crescimento de fungos e comparação com imagens fotográficas para identificação por semelhança. 

- Observação de hifas - as diferenças entre bolores e leveduras. 

Bibliografia Básica 
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3º Período 

SDE0019- RELACIONAMENTO E COMUNICAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 88 Horas 

 

Ementa 

 

Estudo do Processo da Comunicação. Importância da comunicação para a prática de enfermagem. 

Tipos de Comunicação. Comunicação verbal: o processo de falar e ouvir. Comunicação não-verbal: 

tacêsica, proxêmica e cinésica. Elementos da comunicação e barreiras. Relacionamento intra e 

interpessoal e sua importância para a vida individual, coletiva e profissional. Relacionamento 

intrapessoal: o autoconhecimento e a autoconscientização como recursos para o estabelecimento de 

relações interpessoais de qualidade. Relacionamento interpessoal: relacionamento sensível, 

humanizado e de qualidade com o cliente e os grupos humanos. A empatia e a percepção do outro 

como requisitos para o estabelecimento de relações significativas. O enfermeiro e o trabalho com os 

grupos de profissionais (equipe de enfermagem e equipe multiprofissional). Estabelecimento de uma 

relação terapêutica e de ajuda eficaz com o cliente. 

Conteúdos 

UNIDADE I 1) Estudo do Processo da Comunicação 

 Importância da comunicação para a prática de enfermagem . 

2) Tipos de Comunicação: Verbal e Não  verbal 

 Verbal: desenvolvendo as habilidades de falar e ouvir ; 

 Não verbal : desenvolvendo habilidades de tacêsica, proxêmica e cinésica. 

3) Elementos da comunicação e barreiras 

Emissor ? Quem é e como está ; 

 Receptor ? Quem é e como está ; 

 Mensagem ? O que se quer transmitir ; 

 Canal ? O meio pelo qual se transmite a mensagem ; 
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 Contexto ? Onde se está quando se comunica ; 

 Resposta gerada ? Percepção das barreiras concretas e subjetivas / Geração de diálogo, entendimento 

e comunicação efetiva . 

UNIDADE II 1) Relacionamento intra e interpessoal 

 Importância dos relacionamentos no mundo atual: qualidade de vida pessoal e profissional 

2) Relacionamento intrapessoal: 

 O autoconhecimento e a autoconscientização como recursos para o estabelecimento de relações 

interpessoais de qualidade. 

 3) Relacionamento interpessoal: 

 Relacionamento sensível, humanizado e de qualidade com o cliente e os grupos humanos. 

 A empatia e a percepção do outro como requisitos para o estabelecimento de relações significativas. 

 O enfermeiro e o trabalho com outras pessoas (equipe de enfermagem e equipe multiprofissional)  

Estabelecimento de uma relação terapêutica e de ajuda eficaz com o cliente. 

UNIDADE III 

1) Técnicas de sensibilidade e dinâmica de grupo 

 

Bibliografia Básica 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2008. 

LEONI, Miriam Garcia. Autoconhecimento do enfermeiro: instrumento nas relações terapêuticas e na 

gestão/gerência em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

ZIMMERMANN, Lucia Maria Panezi. Comunicação integrada na saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

104p. 

 

Bibliografia Complementar 
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FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. 9. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. 
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SDE0035- SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR I 

Carga Horária: 132 Horas 

 

Ementa 

Fundamentos teóricos do Cuidar. Normas Universais de Biossegurança. Necessidade de controle dos 

sinais  

vitais e medidas antropométricas. Assistência de Enfermagem na avaliação e controle da Dor. Terapêutica 

medicamentosa. 

 

 

 
Conteúdos 

UNIDADE 1 - Introdução à Sistematização do Cuidar I 

1.1 - Apresentação da disciplina; 

1.2 - Fundamentos teóricos do Cuidar; 

1.3 - Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE; 

1.4 - Processo de Enfermagem; 

1.5 - A entrevista. 

UNIDADE 2: Segurança do paciente 

2.1- Conceitos Básicos de qualidade e segurança do paciente ; 

2.2 - Aliança Mundial para Segurança do Paciente; 

2.3 - Programa Nacional de Segurança do Paciente. 

UNIDADE 3 - Normas Universais de Biossegurança 

2.1 - Fundamentos conceituais de infecção hospitalar e biossegurança; 
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2.2 - Precauções Universais; 

2.3 - Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva; 

2.4 - Lavar as mãos e calçar luvas; 

2.5 - Noções básicas de manuseio de materiais estéreis. 

UNIDADE 4- Necessidade de controle dos sinais vitais e medidas antropométricas 

3.1 – Temperatura; 

3.2 – Pulso; 

3.3 – Respiração; 

3.4 - Pressão arterial; 

3.5 - Peso, altura e biótipo. 

UNIDADE 5 - Terapêutica medicamentosa 

5.1 - Princípios científicos relacionados ao preparo e administração de medicamentos; 

5.2 - Vias de administração de medicamentos: oral, tópica. Otológica, nasal, vaginal, retal, intramuscular, 

subcutânea, intradérmica e endovenosa; 

5.3 - Complicações locais e sistêmicas; 

5.4 - Cálculo de dosagens: diluição, medidas e transformações 
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2015. < http://repositorio.savaestacio.com.br/ site/index.html#/objeto/detalhes/FB2F840C-149E-49DD-

BA8A-B0018FA2E79B > 

BARROS, K. M.; LEMOS, I. C. Processo de enfermagem: fundamentos e discussão de casos clínicos. Rio de 
Janeiro: Atheneu, 2017. 330. Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com.br/? 
Term=PROCESSOS%2520DE%2520ENFERMAGEM&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-
20&section=0#/legacy/168105 > 
 



242 
 

 

Bibliografia Complementar 

MARIA, Vera Lúcia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Exame clínico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos como base para diagnósticos de 

enfermagem. 3. ed. São Paulo: Iátria, 2010. 284 p. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções em 

enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Org.). Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a qualidade 

de assistência. São Paulo: Atheneu, 2006.  

KAWAMOTO, Emília Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 264 p. (Enfermagem essencial). ISBN 978-85-277-2060-1. Disponível em: 

<https://integrada. minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2122-6/cfi/0!/4/4@0.00:0.00> 

WALDOW, Vera Regina. Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. 6. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 

2012. 191 p. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com. 

br/?term=cuidar%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/lega

cy/38434 > 

 

 

 

 

 

 

 
SDE0072- ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

Política Nacional de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Paradigma da Produção Social. 

Família. Abordagem Integral da Família. O processo saúde-doença na família. Promoção, prevenção e 

recuperação da saúde. Educação em Saúde. Vigilância da Saúde. Participação Popular. Humanização. 

Conceito Ampliado de Saúde. Conceito Positivo de Saúde. Integralidade. Regionalização. Resolubilidade. A 

descrição de Clientela. Visita Domiciliar. Diagnóstico Situacional de Saúde. Mapeamento. 

Territorialização. Planejamento Estratégico. 

 
Conteúdo 
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Conteúdos UNIDADE 1 – BASES CONCEITUAIS DO SUS 

 1.1. A Reforma Sanitária (Os 4 Princípios Básicos); 

1.2. Carta de Ottawa (Os 5 Princípios); 

1.3. Constituição Brasileira de 1988 (Art. 196 a 200); 

1.4. O SUS: Diretrizes e Bases: (Os 10 Princípios). 

UNIDADE 2 – BASES LEGAIS DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

2.1. Norma Operacional Básica 01/96 (Base legal para a implantação do PSF); 

2.2. O Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS; 

2.3. Programa Expansão do Saúde da Família – PROESF; 

2.4. Pacto 2006 (Port. GM 399/2006) (Estratégia de Saúde da Família); 

2.5. Política Nacional da Atenção Básica (Port. GM 648/2006); 

2.6. Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF (Port. GM 154/2008); 

2.7. A Estratégia de Saúde da Família e a Saúde Mental UNIDADE. 

3 – BASES FILOSÓFICAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

3.1. Modelo Médico Assistencial Privatista; 

3.2. Modelo Sanitarista; 

3.3. Modelo da Vigilância da Saúde; 

3.4. Paradigma Flexneriano; 

3.5. Paradigma da Produção Social; 

3.6. Conceito Positivo X Negativo de Saúde; 

3.7. Conceito Ampliado de Saúde. 

UNIDADE 4 – HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

4.1. Experiências Internacionais em Saúde da Família (Modelo Inglês, Cubano e Canadense);  

4.2. Experiências Nacionais em Saúde da Família (Saúde da Família no Nordeste e Sul, QUALIS, Médico de 

Família ). 

UNIDADE 5 – PRINCÍPIOS DA SAÚDE DA FAMÍLIA 

5.1. Humanização na Saúde da Família; 
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5.2. Conceito de Família; 

5.3. Conceito de Promoção da Saúde; 

5.4. Conceito de Prevenção da Doença; 

5.5. Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade. 

UNIDADE 6 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

6.1. Conceito de Território; 

6.2. Cadastramento/Adscrição de Clientela; 

6.3. A Visita Domiciliar; 

6.4. Participação Popular; 

6.5. Educação em Saúde; 

6.6. Sistema de Referência e Contra-Referência; 

6.7. As Ferramentas do PSF: Genograma, Ciclo de Vida, Rede Social; 

6.8. Atribuições dos membros da Equipe de Saúde da Família. 

UNIDADE 7 – O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS 

7.1. Definição de família; 

7.2. Organização familiar e tipos de família; 

7.3. Trabalho com famílias X Terapia de família; 

7.4. Mecanismos de Associação e Facilitação; 

7.5. A Abordagem Integral das Famílias. 

UNIDADE 8 – O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE SAÚDE 

8.1. O Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB; 

8.2. Definição de Risco e Fatores Riscos; 

8.3. Definição de áreas e micro-áreas; 

8.4. Definição de áreas prioritárias ; 

8.5. Demanda Programada X Espontânea; 

8.6. O Perfil Epidemiológico; 

8.7. O Planejamento Estratégico. 
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Bibliografia Básica 

BUETTO, Luciana Scatralhe; SONOBE, Helena Megumi. Sistematização do cuidar II. Rio de Janeiro: SESES, 

2015. 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. SUS: Sistema Único de Saúde. 3. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2008. 72 p.  
 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e saúde da família para 

enfermagem: práticas para os cuidados em saúde coletiva. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2011. 335 p. 

Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/? 

term=sus&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/159364> 

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

atenção primária à saúde. Barueri, São Paulo: Manole, 2007. Disponível em: < https://bv4. 

digitalpages.com.br/?term=Enfermagem%2520na%2520gest%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos

&from=busca&page=_30&section=0#/legacy/2254 > 

Bibliografia Complementar 

BUB, Lydia Ignes Rossi (Coord.). Marcos para a prática de enfermagem com famílias. Florianópolis: UFSC, 

1994. 195 p. 

VASCONCELOS, Eymard M. Educação popular e a atenção à saúde da família. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 

2008. 334 p. 

BARACAT, Edmund Chada; SILVA, Leonardo da; AMARAL, José Luís Gomes do (Ed.). Atualização em saúde 

da família. Barueri, SP: Minha Editora, 2010.  

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina Kowal Olm. Nova 

estratégia em foco: o programa de saúde da família: identificando as suas características no cenário do 

SUS.São Paulo: Ícone, 2005. 383 p. 

CORDEIRO, Hésio. SUS: Sistema Único de Saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Rio, 2005. 96 p. 

ARRUDA, Bertolo Kruse de (Org.). Educação profissional em saúde e a realidade social. Recife: IMIP, 

2001. 317 p. 

URBANETO, Janete de Souza.FIGUEIREDO, Ana. Manual para investigação semiológica de enfermagem. 

Rio Grande do Sul: EDIPUCRS, 2014. Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com. br/#/ 

edicao/epub/54528 > 

 

SDE0245- FUNDAMENTOS DA EPIDEMIOLOGIA 

Carga Horária: 44 Horas 
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Ementa  

 

Epidemiologia, saúde coletiva e saúde pública. Indicadores epidemiológicos e metodologia 

epidemiológica. Epidemiologia e a construção de políticas públicas de saúde no brasil. Epidemiologia 

aplicada a sistemas de saúde. 

 

Conteúdos 

UNIDADE I EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA 

1.1 Introdução à epidemiologia; 

1.1.1 Conceitos básicos em Epidemiologia, Saúde Coletiva e Saúde Pública; 

1.1.2 Epidemiologia como ciência e um breve histórico; 

1.1.3 Atualidades da epidemiologia e suas interfaces. 

1.2 Perspectivas sobre o processo saúde/doença; 

1.2.1 A evolução nos conceitos de saúde e os diversos paradigmas explicativos dos modelos 

saúde/doença no âmbito das sociedades; 

1.2.1.1 História Natural da Doença; 

1.2.1.2 Níveis de Atenção à saúde; 

1.2.2 Saúde e qualidade de vida. 

1.2.2.1 O instrumento de avaliação de qualidade de vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-

100 - World Health Organization Quality of Life) 

1.3 Determinantes Sociais da Saúde; 

1.3.1 Determinação social da saúde; 

1.3.2 Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças; 

1.3.3 Iniquidades em saúde: panorama nacional; 

1.3.4 Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS). 

UNIDADE II INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS E METODOLOGIA EPIDEMIOLÓGICA 

2.1 Indicadores Epidemiológicos; 

2.1.1 Indicadores básicos para a saúde no Brasil: conceitos e aplicações ; 

2.1.1.1 Medidas de ocorrência de doenças, agravos e óbitos; 
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2.1.2 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD); 

2.1.3 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 

2.2 Metodologia Epidemiológica; 

2.2.1 Introdução ao método epidemiológico ; 

2.2.1.1 Problematização da pesquisa epidemiológica; 

2.2.1.2 Hipóteses epidemiológicas; 

2.2.1.3 Variáveis epidemiológicas; 

2.2.1.3.1 Formas de ocorrência das doenças; 

2.2.2 Risco e Vulnerabilidade; 

2.2.3 Desenhos de pesquisa em epidemiologia. 

 
UNIDADE III: EPIDEMIOLOGIA E A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

3.1 Institucionalização e desenvolvimento da Epidemiologia no Brasil e a construção de políticas públicas 

de saúde; 

3.1.1 História da Epidemiologia no Brasil; 

3.2 Situação atual da pesquisa epidemiológica no Brasil e Perspectivas para uma epidemiologia brasileira. 

UNIDADE IV EPIDEMIOLOGIA APLICADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

4.1 Epidemiologia e Práticas de Prevenção de doenças e Promoção de Saúde: Planejamento estratégico 

de ações em Saúde; 

4.2 Epidemiologia e Gestão de serviços de saúde; 

4.3 Vigilância Epidemiológica no Brasil. 

  

Bibliografia Básica 

JEKEL, James F.; KATZ, David L.; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, bioestatistica e medicina preventiva. 

Porto Alegre: ARTMED, 2006. 432 p. 

ROUQUAYROL, Maria Zelia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e saúde. 7. ed. São Paulo: 

MEDBOOK, 2013. 709 p. 

PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e pratica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 596 

p. 

 

Bibliografia Complementar 
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ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2006.  

TELAROLLI JÚNIOR, Rodolpho. Epidemias no Brasil: uma abordagem biológica e social. 2. ed. São Paulo: 

Moderna, 2003.  

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e saúde: fundamentos, métodos, 

aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tania Moreira Grillo. Infecção hospitalar: e outras complicações 

não-infecciosas da doença. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 811 p. 

COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tania Moreira Grillo. Guia prático de controle de infecção 

hospitalar: epidemiologia, controle e terapêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 500 p. 

TIETZMANN, Daniela(Org.) Epidemiologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Disponível em:< 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=TIETZMANN&searchpage=1&filtro=todos&from= 

busca#/edicao/22188 > 

FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa. Fundamentos de epidemiologia. São Paulo: Manole, 

2011. Disponível em: < https://bv4. digitalpages.com.br/?term=Fundamentos%2520de 

%2520epidemiologia&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/3379 > 

 

 

SDE0896- ANATOMIA CLÍNICA  

Carga Horária: 88 horas 
 

Ementa 

Anatomia Clínica; Neuroanatomia; Osteologia; Artrologia e Miologia. 
 

Conteúdos 

UNIDADE I: Neuroanatomia. 

1.1.  Introdução à Neuroanatomia 

1.1.1. Divisão do Sistema Nervoso. 

1.1.2. Organização Morfofuncional do Sistema Nervoso. 

1.1.3. Tecido Nervoso. 

1.2.  Medula Espinal 
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1.2.1. Introdução (generalidades e conceitos). 

1.2.2. Anatomia Externa. 

1.2.3. Anatomia Interna. 

1.2.4. Envoltório Medular. 

1.3.  Nervos 

1.3.1. Generalidades 

1.3.2. Nervos Espinhais 

1.4. Tronco Encefálico 

1.4.1. Limites anatômicos, constituição e divisão. 

1.4.2. Mesencéfalo. 

1.4.3. Ponte. 

1.4.4. Bulbo. 

1.5. Nervos Cranianos. 

1.6. Cerebelo 

1.6.1. Córtex Cerebelar. 

1.6.2. Núcleos Centrais e Corpo Medular. 

1.6.3. Fibras Aferentes Cerebelares. 

1.6.4. Fibras Eferentes Cerebelares. 

1.6.5. Aspectos Funcionais. 

1.7. Diencéfalo 

1.7.1. Generalidades. 

1.7.2. Tálamo. 

1.7.3. Hipotálamo. 

1.8. Telencéfalo 

1.8.1. Generalidades 

1.8.2. Lobos cerebrais 

1.8.3. Córtex cerebral (Substância cinzenta). 
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1.8.4. Substância branca. 

1.8.5. Núcleos da Base. 

1.8.6. Sistema Límbico. 

1.9. Sistema Nervoso Autônomo. 

1.9.1. Anatomia das Vias Motoras Autônomas. 

1.9.2. Receptores e Neurotransmissores. 

1.9.3. Funções : Respostas Simpáticas e Parassimpáticas. 

1.9.4. Integração e Controle das Funções Autônomas. 

1.10. Sensações Somáticas 

1.10.1. Generalidades. 

1.10.2. Sensações Somáticas. 

1.10.3. Vias Sensitivas Somáticas. 

1.10.4. Vias Motoras Somáticas. 

1.10.5. Integração do Influxo Sensitivo com o Efluxo Motor. 

UNIDADE II: Anatomia do Aparelho Locomotor. 

2.1. Sistema Esquelético. 

2.1.1. Ossos do crânio e hióide. 

2.1.2. Ossos da coluna vertebral, esterno e costelas. 

2.1.3. Ossos dos membros superiores. 

2.1.4. Ossos dos membros inferiores. 

2.2. Sistema Articular. 

2.2.1. Articulações da cabeça, pescoço, tórax e coluna vertebral. 

2.2.2. Articulações dos membros superiores e inferiores. 

2.3. Sistema Muscular. 

2.3.1. Músculos da cabeça, pescoço, tórax e coluna vertebral. 

2.3.2. Músculos dos membros superiores. 

2.3.3. Músculos dos membros inferiores. 
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Bibliografia Básica 

DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3. ed. São Paulo: 

Editora Atheneu, 2011. 763 p. ISBN 9788573798483. 

GILROY, Anne M.; MAC PHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2014. 656 p. 

SOUZA, Romeu Rodrigues de. Anatomia humana. São Paulo: Manole, 2001. 425 p. 

 
Bibliografia Complementar 

NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 624 p. 

LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios? Conceitos fundamentais de neurociência. 2. ed. São Paulo: Editora 

Atheneu, 2010. 

MACHADO, Angelo Barbosa Monteiro; HAERTEL, Lucia Machado. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2014.  

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 2 v.  

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Porto Alegre: 

Guanabara Koogan, 2013.  

Sociedade Brasileira de Anatomia. Terminologia anatômica: Terminologia Anatômica Internacional. São Paulo: 

Manole. 2001. 422 p. 

ANATOMIA clínica baseada em problemas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 499 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com  .br/#/books/9788527732031/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 

4º Período 

SDE0023- BIOFÍSICA  

Carga Horária: 44 Horas 

 

Ementa  

Conceitos fundamentais e modelos biofísicos. Biofísica do sistema visual. Biofísica do sistema auditivo. 

Biofísica da temperatura. Radiação ionizante e não ionizante, proteção radiológica. 

Conteúdo 

Conteúdos Unidade I : Grandezas e Medidas  

1.1. Definição de biofísica; 
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1.2. Grandezas fundamentais e derivadas; 

1.3. Sistema Internacional de Unidades. 

Unidade II Biofísica da visão  

2.1.Propriedades da luz;.  

2.2 A estrutura do olho;  

2.3 Formação da imagem pelo olho Formação de uma imagem: refração, reflexão, convergência de uma 

lente;  

2.4 Defeitos visuais do olho humano; Ametropias oculares.  

2.5 A fototrasndução; 

2.6 O processamento na retina;  

2.7 Sistema Visual central;  

Unidade III Biofísica da Audição 

3.1 Ondas Sonoras: Freqüência, amplitude, intensidade, Interferência construtiva e destrutiva, Efeito 

Doppler; 

3.2 Intervalo Audível, Infra-som e ultra-som;  

3.3 A estrutura do sistema auditivo; 

3.4 Processos auditivos centrais; 

3.5 Mecanismos de localização do som; 

3.6.Córtex auditivo; 

3.7.Perda da audição: danos mecânicos ou neurais;  

3.8 O Equilíbrio;  

3.8.1 O labirinto vestibular; 

3.8.2 Os órgãos otolíticos; 

3.8.3 Os canais semicirculares; 

3.8.4 Vias vestibulares centrais e reflexos vestibulares, reflexo vestíbulo-ocular; 

3.8.5 Patologia vestibular. 

Unidade IV: Biotermologia  

4.1 Biofísica das trocas de calor corporal;  
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4.1.1 Termogênese biológica; 

4.1.2 Termólise biológica: vaporização, radiação, convecção, condução; 

4.2 Termorregulação; 

4.2.1 Mecanismos de regulação da temperatura corporal; 

4.2.2 Respostas fisiológicas ao calor. Mecanismos da febre; 

4.2.3 Respostas fisiológicas ao frio;  

4.2.5 Mudanças Climáticas adaptações e impactos na fisiologia;  

Unidade V Radiação. 

5.1 O espectro eletromagnético; 

5.2 Radiações não ionizantes; 

5.2.1 Ondas curtas, microondas; 

5.2.2 Propriedades do LASER, ultravioleta e infravermelho; 

5.2.3 Radiação Ultravioleta;  

5.2.4 Fundamentos da fotobiologia;  

5.3 Radiações Ionizantes; 

5.3.1 Interações ionizantes com a matéria; 

5.3.2 Efeitos diretos, indiretos, deletérios, estocásticos; 

5.3.3 Efeitos somáticos, genéticos, imediatos e tardios; 

5.3.4 Emprego de técnicas nucleares; 

5.4 Proteção Radiológica 5.4.1 A resolução CNEN 5.4.2 Princípio ALARA 5.4.3 Limitações de dose 5.4.4 

Proteção contra a radiação 

 

Bibliografia Básica 

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

MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica essencial. Guanabara Koogan, 

2012. 196 p. Disponível em:<https://integrada minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2127-

1/cfi/0!/4/4@0.00:5.79 > 

GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002. 387 p. 
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Bibliografia Complementar 

UCHIDA SGUAZZARDI, M. M. M. (Org). Biofísica. São Paulo: Pearson Education, 2016. 167 p. Disponível 

em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Biof%25C3%25ADsica&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=-7&section=0#/legacy/150812 > 

LUNDY-EKMAN, Laurie. Neurociência: fundamentos para a reabilitação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.  

WATCHER, P. H. Biofísica: para ciências biomédicas. Porto Alegre-RS: ediPUCRS, 2016. 299p. Disponível 

em:< https://bv4.digitalpages.com.br/#/ legacy/epub/52817 > 

HENEINE, I. F. Biofísica básica. Ed. Atheneu, 2004 
 
DURAN, José Enrique Rodas. Biofísica: conceitos e aplicações. 2.ed. Pearson Prentice Hall, 2012. 

DURÁN, José Enrique Rodas. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

SDE0177- SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR II 

Carga Horária: 132 Horas 

 

Ementa 

 

Fundamentos teóricos da propedêutica do exame físico. Aspecto emocional e nutricional da avaliação 

clínica. Necessidades de higiene corporal e preparo da unidade do cliente. Exame Físico de Pele e 

Fâneros, Cabeça e Pescoço, Aparelho Cardiovascular e Respiratório. Processo de cicatrização de 

feridas. Semiotécnica do curativo, aplicação de calor e frio, oxigenoterapia, aspiração de vias aéreas, 

nebulização e drenagem postural. 

 

Conteúdo 

UNIDADE 1 - Introdução à Sistematização do Cuidar II 

1.1 - Apresentação da disciplina. 

1.2 - Posição do paciente para o Exame Físico e divisão da superfície corporal em regiões; 
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1.3 - Fundamentos teóricos da propedêutica do Exame Físico;  

1.4 - Instrumentais para realização do exame físico;  

1.5 - Avaliação das condições emocionais e mentais do paciente na avaliação clínica ou aspectos 

psicológicos do Exame Físico;  

1.6 - Avaliação nutricional (Histórico nutricional, avaliação nutricional, achados fisiológicos, avaliação 

de dados laboratoriais e distúrbios nutricionais);  

UNIDADE 2 - Necessidade de Higiene Corporal  

2.1 - Conceito de higiene corporal e estruturas anatômicas que fazem parte da higiene;  

2.2 - Necessidades de higiene nas diversas fases da vida e os fatores que afetam o padrão da higiene; 

2.3 - Os tipos de higiene: oral, ocular, genitália, couro cabeludo, banho de imersão, aspersão e leito; 

2.4 - Unidade do paciente e preparo do leito. 

UNIDADE 3 - Exame Físico de Pele e Fâneros  

3.1 - Condições básicas para o Exame Físico de Pele; 

3.2 - Anamnese do paciente com comprometimento em pele e fâneros;  

3.3 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento em 

pele e fâneros; 

3.4 - Exame Físico de Pele e fâneros: cabelo, pelos e unhas; 

3.5 - O Processo de cicatrização de feridas; 

3.6 - Semiotécnica da realização de curativos, aplicação de calor e frio;  

3.7 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade.  

UNIDADE 4 - Exame Físico de Cabeça e Pescoço  

4.1 - Anamnese do paciente com comprometimento em cabeça e pescoço; 

4.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento em 

cabeça e pescoço; 

4.3 - Exame físico de cabeça e pescoço; 

4.4 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade; 

UNIDADE 5 - Exame Físico do Tórax I - Aparelho Cardiovascular  

5.1 - Anamnese do paciente com comprometimento cardiovascular.  
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5.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento 

cardiovascular;  

5.3 - Exame físico cardiovascular.  

5.4  - Ações educativas ao paciente, família e comunidade.  

UNIDADE 6 - Exame Físico do Tórax II ? Aparelho respiratório  

6.1 - Anamnese do paciente com comprometimento respiratório.  

6.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento 

respiratório;  

6.3 - Exame físico respiratório;  

6.4 - Semiotécnica da oxigenoterapia, aspiração de vias aéreas, drenagem postural e nebulização.  

6.5 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade. 

 

Bibliografia Básica 

 

BUETTO, Luciana Scatralhe; SONOBE, Helena Megumi. Sistematização do cuidar II. Rio de Janeiro: 

SESES, 2015. 

PORTO, Celma Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico: bases para a prática médica. 7.ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2013. 522 p. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

ALMEIDA, Claudia Elizabeth. Manual para realização de curativos. Rio de Janeiro: Cultura Medica, 

2007.  

 

Bibliografia Complementar 

GAMBA, Mônica Antar; PETRI, Valéria; COSTA, Mariana Takahashi Ferreira. Feridas: prevenção, causas 

e tratamento. Rio de Janeiro: Santos, 2016. 332 p. Disponível em:<https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788527729567/cfi/6/2!/4/2/2@0:45.8 > 

BORGES, Eline Lima et al. Feridas: como tratar. 2. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008. 246 p. 

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

médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. v.1 

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

médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. v.2 
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JOHNSON, Marion et. Al. Ligações NANDA, NOC - NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e 

assistência de qualidade. 3. ed. Porto Alegre: Elsevier, 2013. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções 

em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Org.). Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2006.  

 

SDE0286- FARMACOLOGIA GERAL 

Carga Horária: 88 Horas 

 

Ementa 

 

Introdução a farmacologia. Respostas anormais as drogas. Farmacocinética. Farmacodinâmica. 

Fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo. Fármacos que atuam no sistema nervoso central. 

Fármacos que atuam na suspensão da dor. Fármacos de ação cardíaca, anti-hipertensiva e diurética. 

Fármacos antitrombóticos. Antibióticos. Hipoglicemiantes. Fármacos que atuam no aparelho 

gastrointestinal. Fármacos utilizados na asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). 

Farmacologia das vitaminas e sais minerais. Interação medicamentosa. 

 

 

  

Conteúdo 

1. Introdução a Farmacologia  

1.1 Princípios gerais da ação medicamentosa;  

1.2 Receptores como alvos; 

 1.3 Dessensibilização e tolerância;  

2. Aspectos moleculares da ação dos fármacos  

2.1 Receptores acoplados a proteína G;  

2.2. Receptores ligados à canais iônicos; 

2.3 Receptores relacionados com a transcrição gênica; 

2.4 Receptores ligados à enzimas;  

2.5 Transportadores como alvos da ação de fármacos;  
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2.6 Canais iônicos e enzimas como alvos da ação de fármacos;  

3. Tecidos excitáveis e mecanismos de secreção 

 3.1 O importante papel regulador do Cálcio;  

3.2 Excitabilidade elétrica das células;  

3.3 Liberação de Mediadores Químicos;  

4. Proliferação celular e Apoptose  

4.1. Fisiopatologia relacionada com a proliferação celular;  

4.2. Desenvolvimento de novos fármacos 

 4.3. Proliferação celular e ciclo celular;  

4.4. Apoptose;  

4.5 Ações da caspase;  

5. Medida da ação dos fármacos  

5.1.  Princípios do bioensaio;  

5.2 Ensaios clínicos; 

 6.Absorção e distribuição de Fármacos  

6.1.Passagem de fármacos por membrana;  

6.2. Distribuição de fármacos;  

7. Biotransformação e eliminação de fármacos 

7.1. As fases da biotransformação de fármacos;  

7.2. A eliminação de fármacos e de seus metabólitos;  

8. Farmacocinética  

8.1. Compartimentos;  

8.2. Cinética de distribuição de um compartimento; 

 8.3. Cinética de dois compartimnetos;  

8.4. Depuração do fármaco; 

 8.5. Administração repetida de fármacos;  

9. Fármacos que Atuam no Sistema nervoso Autônomo: 
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 9.1 Simpatomiméticos e Simpatolíticos;  

9.2 Parassimpatomiméticos e Parassimpatolíticos.  

10. Fármacos que Atuam no Sistema Nervoso Central:  

10.1 Anestésicos Gerais; 

 10.2 Antiparkinsonianos  

10.3 Antidepressivos; 

10.4 Ansiolíticos ou Sedativos 

 10.5 Antipsicóticos  

11. Fármacos que Atuam na Suspensão da Dor:  

11.1 Anestésicos Locais; 

 11.2 Antiinflamatórios Não Esteroidais; 

 11.3 Antiinflamatórios Esteroidais;  

12. Fármacos de Ação Cardíaca, Anti-hipertensiva e Diurética 

 12.1 Fármacos antiarrítmicos;  

12.2 Tratamento da insuficiência cardíaca;  

12.3 Fármacos anti-hipertensivos;  

12.4 Fármacos diuréticos; 

13. Fármacos Antitrombóticos: 

 13.1. Antibióticos  

13.2 Penicilina, Cefalosporinas, Macrolídeos, Cloranfenicol e Tetraciclinas, Aminoglicosídeos e 

Polimixinas, Sulfonaminas e Trimetoprim.  

14. Hipoglicemiantes  

14.1 Insulina  

14.2 Hipoglicemiantes Orais  

15. Fármacos que Atuam no Aparelho Gastrointestinal: 

 15.1 Antagonistas H2, inibidores da bomba de prótons, antiácidos, protetores da mucosa, 

antieméticos, antidiarreicos e laxativos.  

16. Fármacos Utilizados na Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva crônica (DPOC).  
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17. Metabolismo ósseo  

17.1 Ciclo de remodelação óssea.  

17.2 Homesoatsia do cálcio. 

17.3 Calcitoninas.  

7.4 Fármacos utilizados no tratamento de alterações no metabolismo ósseo.  

17.5 Usos clínicos de fármacos que afetam o metabolismo ósseo 

 17.6 A família da vitamina D 

 17.8 Fatores reguladores da síntese de calcitriol 

 17.9 Calcitonina 

17.10. Sais de Cálcio  

7.11 Cinacalcet  

18. Dependência de fármacos e abuso medicamentoso 

 19. Respostas imunes e fármacos imunossupressores  

19.1 Doença autoimune 

19.2 Fármacos usados  para respostas imunológicas indesejadas  

19.3 Anti-histamínicos, Agentes antirreumáticos, Imunossupressores.  

Bibliografia Básica 

ROSIN, Ana Claudia. Farmacologia. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 144 p. (Livro Próprio Estácio). 

Disponível em: < http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/ detalhes /4B086D3E-

115A-4ADF-9569-C1A903AECFD4 > 

LÜLLMANN, Heinz. Farmacologia: texto e atlas. 7. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2017. 416 p. 
Disponível em:<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713815/cfi/0!/4/ 
4@0.00:10.8> 
 
CLARK, Michelle A. et al. Farmacologia ilustrada. 5. ed. São Paulo: Artmed, 2013. 611 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713235/cfi/0!/4/2@ 100:0.00> 

Bibliografia Complementar 

CLAYTON, Bruce D.; STOCK, Yvonne N. Farmacologia na prática de enfermagem. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2006. 842 p. 
 
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale: farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 829 p. 
ISBN 978-85-52-2243-2. 
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DESTRUTI, Ana Beatriz C. B.; ARONE, Evanisa Maria; PHILIPPI, Maria Lúcia dos Santos. Cálculos 
e conceitos em farmacologia. 9.ed. SENAC, 2005.  
 
GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred. Bases farmacológicas da terapêutica. Rio de 
Janeiro: McGraw-Hill, 2003.  
 
SILVA, Penildon. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
KATZUNG, Bertram. Farmacologia: básica e clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2006.  
 
FARMACOLOGIA para enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  
 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Administração de medicamentos: revisando uma 
prática de enfermagem. São Caetano do Sul: Yendis, 2010. 284 p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SDE0289- PATOLOGIA GERAL 

Carga Horária: 88 Horas 

 
Ementa 

Processos patológicos gerais. Resposta celular às agressões. Inflamação e reparo. 

Distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Distúrbios hemodinâmicos. 

Conteúdo 

UNIDADE I: PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS 

1.1 - Conceito de doença; 

1.2 - Divisões da Patologia;  

1.3 - Métodos de Estudo em Patologia 

UNIDADE II: RESPOSTA CELULAR ÀS AGRESSÕES 
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2.1 - Principais agentes etiológicos;  

2.2 - Lesão celular reversível;  

2.3 - Morte celular  

2.3.1 - Necrose  

2.3.2 – Apoptose 

2.4 - Acúmulos intracelulares  

2.4.1 – Lipídeos;  

2.4.2 – Proteínas; 

2.4.3  Glicogênio; 

2.4.5 – Pigmentos 

UNIDADE III: INFLAMAÇÃO E REPARO 

3.1 - Classificação dos processos inflamatórios;  

3.1.2 - Inflamação aguda  

3.1.3 - Inflamação crônica inespecífica e granulomatosa 

3.2 - Patogênese da inflamação  

3.3 - Principais mediadores inflamatórios 

3.4 - Manifestações clínicas  

3.5 - Reparo tecidual  

3.5.1 – Regeneração 

3.5.2 - Cicatrização  

3.5.3 - Aspectos morfológicos dos mecanismos de cura  

3.5.4 - Fatores que interferem no reparo das lesões 

 
Bibliografia Básica 

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

Koogan, 2008. 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733243/cfi/6/2!/4/2/ 

2@0:0 > 
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Priscila de Freitas Lima. Patologia básica. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 192p. (Livro Próprio Estácio) 

Disponível em: <http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/ objeto/detalhes/6794C35A-

718C-4921-ACDB-4941B1679EA7> 

 
Bibliografia Complementar 

MONTENEGRO, Mario Rubens; FRANCO, Marcello (Ed.). Patologia: processos gerais. 4. ed. São Paulo: 

Atheneu, 2004. 320 p 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1998. 639 p 

ROBBINS, Stanley L. Et Al. Patologia estrutural e funcional. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2000. 

PARADISO, Catherine. Fisiopatologia. Tradução Patricia Josephine Voeux. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1998. 363 p. 

ANGELO, Isabele da  Costa. Patologia geral. São Paulo:Pearson, 2016. Disponível em: < https://bv4. 

digitalpages.com.br/?term=Patologia%2520geral&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/35

544 > 

 

 

 

SDE3487- LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

O conhecimento das bases legais da Enfermagem para a articulação com o exercício profissional da 

Enfermagem. Leva-se em consideração o raciocínio investigativo na reflexão das diversas áreas de 

atuação do enfermeiro, considerando os determinantes éticos e legais da profissão. A evolução ética e 

legal do exercício profissional da Enfermagem traz a reflexão da realidade atual e as perspectivas da 

profissão no contexto das práticas de saúde. Além disso, verifica-se a evolução da enfermagem como 

ciência e profissão quanto a sua legislação, sua organização e prática que são princípios norteadores da 

profissão e cenário na prática em enfermagem para perspectivas futuras na profissão. 

Conteúdo 



264 
 

Aspectos éticos e legais do exercício profissional da Enfermagem. 

Lei nº 7.498, de 1986 - Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. 

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ? Resolução 311 de 2007. 

Consulta de Enfermagem e sua articulação com o exercício profissional da Enfermagem - Resolução nº 

159/1993. Resoluções COFEN  Resolução Cofen nº 200, de 15 de abril de 1997 - Dispõe sobre a atuação 

dos Profissionais de Enfermagem em Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea. 

Resoluções COFEN 223/1999 (Dispõe sobre a Atuação de Enfermeiros na Assistência à Mulher no Ciclo 

Gravídico Puerperal), 225/2000 (Dispõe Sobre o Cumprimento de Prescrição 

Medicamentosa/Terapêutica à distância) e 245/2000 (Dispõe sobre a autorização de Estágio 

Extracurricular para Estudantes de Enfermagem de Níveis Técnico e de Graduação). 

Resoluções COFEN 358/2009 (Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 

implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 

cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências) e 290/2004 (Dispõe sobre as 

Especialidades de Enfermagem). Resolução do COFEN 292/2004 ? Atuação do enfermeiro na captação e 

Transplante de órgãos e tecidos.  

Resoluções COFEN 300 de 2005 (Dispõe sobre a atuação do Profissional de Enfermagem no 

Atendimento Pré-hospitalar e Inter-hospitalar), Resolução 301 de 2005 (Atualiza os valores mínimos da 

Tabela de Honorários de Serviços de Enfermagem) e Resolução 302 de 2005 (Baixa Normas para 

Anotação da Responsabilidade Técnica de Enfermeira(o), em Virtude de Chefia de Serviço de 

Enfermagem, nos Estabelecimentos das Instituições e Empresas Públicas, Privadas e Filantrópicas onde 

é Realizada Assistência à Saúde). 

Resoluções COFEN 303 de 2005 (Dispõe sobre a autorização para a(o) Enfermeira(o) assumir a 

Coordenação como Responsável Técnica(o) do Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de 

Saúde ? PGRSS) e Resolução 304 de 2005 (Dispõe sobre a atuação da(o) Enfermeira(o) na Coleta de 

Sangue do Cordão Umbilical e Placentário). 

Aspectos éticos e Legais na Pesquisa em Enfermagem 

Aspectos éticos e legais na pesquisa em Enfermagem e Biomédica: Resolução 196 de 1996; Código de 

Nuremberg e Declaração de Helsinque; Articulação da Pesquisa com o Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem. 

Perspectivas sobre os Rumos da Enfermagem 

Omissão de Socorro 

 

Bibliografia Básica 

OGUISSO, Taka; ZOBOLI, Elma Lourdes Campos Pavone (Org.). Ética e bioética: desafios para a 

enfermagem e a saúde. São Paulo: Manole, 2006. 233 p. Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com 

.br/?term=%25C3%25A9tica%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/e
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dicao/53602> 

OGUISSO, Taka. O exercício da enfermagem: uma aboradgem ético-legal. 3. ed. atual. e ampl. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

PEGORARO, I. B.; et al. Ética, legislação e exercício profissional em enfermagem. Rio de Janeiro: SESES, 

2016. Disponível em: < http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/DB66DF93-8D4C-4CBC-848F-

85FFAF8F1832>. 

OGUISSO, Taka (Org.). Legislação de enfermagem e saúde: histórico e atualidade. São Paulo: Manole, 

2015. 375 p.  Disponível em:< https://bv4. 

digitalpages.com.br/?term=oguisso%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/37783 > 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Legislação profissional em saúde: conceitos e aspectos 

éticos. Rio de Janeiro: Érica, 2014. 128 p. Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ books/9788536521053/cfi/0!/4/2@100:0.00 > 

MOREIRA, Almerinda; OGUISSO, Taka. Profissionalização da enfermagem brasileira. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 152 p 

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

2007. 277 p. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca 

.com.br/#/books/9788520448632/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 > 

SANTOS, Elaine Franco dos et al. Legislação em enfermagem: atos normativos do exercício e 

do ensino de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 367 p. 

SANTOS, Iraci dos. Enfermagem fundamental: realidade, questões, soluções. São Paulo: 

Atheneu, 2002. 302 p. 

BRESCIANI, H. R. (Org.) Legislação comentada: lei do exercício profissional e código de ética 

em enfermagem. Florianópolis: Letra Editorial, 2016. 14 p. Disponível em:  < 

http://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Legisla%C3%A7% C3%A3o-

Comentada_site.pdf>  

LUZ, Luciane Katrine Teixeira da. Legislação e saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 120 p. (Livro 

Próprio Estácio) 

 

SDE3620- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA - TEÓRICO 

Carga Horária: 88 horas 

Ementa 
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Conceito Ampliado de Saúde e Doença. Conceito Positivo de Saúde. Integralidade. Equidade. 

Universalidade. Formas de organização da sociedade. Modos de viver. Saúde da população e 

organização da sociedade. Conceito de risco. Processo Saúde /doença no contexto político, 

econômico, educativo e socioambiental da sociedade brasileira. A Rede Básica de Saúde. 

Abordagem educativa em grupos e sala de espera. Consulta de enfermagem em vários programas 

Ministeriais. Imunização e Rede de Frios. Doenças de notificação compulsória. Importância da 

informação para o planejamento das ações em saúde  para a transformação do atual cenário de 

assistência da população brasileira. 

 
Conteúdo 

UNIDADE I -SAÚDE E DOENÇA 

1.1 Opiniões sobre o que é saúde e doença; 

1.2 Representação social do adoecimento; 

1.3 Os conceitos de saúde e doença predominantes; 

1.4 Modos de viver; 

1.5 Características; 

1.6 Promoção da saúde e prevenção de doenças; 

1.7 Diferentes grupos sociais; 

1.8 Formas de organização da sociedade; 

1.9 Modos de viver e forma de produção e consumo das pessoas; 

1.10 Saúde da população e organização da sociedade. 

UNIDADE II -RISCO E SAÚDE 

2.1 Conceito de risco; 

2.2 Risco e problema; 

2.3 Risco causa. 

UNIDADE III -A UNIDADE BÁSICA E O SUS 

3.1 Processo Saúde /doença e a rede básica de saúde; 

3.2 A Reforma Sanitária; 

3.3 VIII Conferência de Saúde; 

3.4 A implantação do Sistema Único de Saúde (SUS); 
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3.5 SUS Diretrizes e Bases. 

UNIDADE IV - SAÚDE E EDUCAÇÃO NA REDE BÁSICA 

4.1 Abordagem educativa em grupos e sala de espera; 

4.2 Consulta de enfermagem. 

UNIDADE V - PROGRAMAS DE SAÚDE 

5.1 PNI Doenças Imunopreveníveis, Imunização e Rede de Frio; 

5.2 Adolescente; 

5.3 DST/AIDS; 

5.4 Hanseníase; 

5.5 Tuberculose; 

5.6 Hipertensão Arterial; 

5.7 Diabetes Mellitus. 

UNIDADE VI - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

6.1 Doenças de notificação compulsória; 

6.2 Importância da informação para planejar as ações; 

6.3 Priorização dos problemas. 

 

Bibliografia Básica 

ENFERMAGEM em saúde coletiva. Rio de Janeiro: SENAC, 2012. 439 p. (Hideko; 1) 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para 

enfermagem: práticas para os cuidados em saúde coletiva. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2010. 

312 p. Disponível em: < https:// 

bv4.digitalpages.com.br/?term=enfermagem%2520coletiva&searchpage=1&filtro=todos& 

from=busca#/legacy/159364 > 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: 

Yendis, 2007. 523 p. 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de (Org.). Enfermagem na 

gestão em atenção primária à saúde. Barueri, São Paulo: Manole, 2007.  
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CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudanças. 3. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2010.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para    

enfermagem: práticas para os cuidados em saúde coletiva. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2009. 

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

2013.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Clínica médica para enfermagem: conceitos e atuação para 

profissionais de enfermagem. São Paulo: Iátria, 2004. 236 p. 

 

SDE3621- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE COLETIVA  -  PRÁTICO 

Carga Horária: 110 Horas 

 
Ementa 

Programa Nacional de Imunização: Doenças Imunopreveníveis, Imunização e Rede de Frio; Programas 

de saúde: Hanseníase; 

Tuberculose; Hipertensão Arterial; Diabetes Mellitus; Adolescente; DST/AIDS. Saúde e Educação na 

Rede Básica: Abordagem educativa em grupos e sala de espera, consulta de enfermagem. Vigilância 

epidemiológica: fichas de notificação compulsória. 

 

  
Conteúdo 

UNIDADE I – SAÚDE E DOENÇA 

1.1 Opiniões sobre o que é saúde e doença; 

1.2 Representação social do adoecimento; 

1.3 Os conceitos de saúde e doença predominantes; 

1.4 Promoção da saúde e prevenção de doenças; 

1.5 Modos de viver e forma de produção e consumo das pessoas; 

1.6 Saúde da população e organização da sociedade. 

UNIDADE II – A UNIDADE BÁSICA E O SUS 

2.1 Entendo o SUS; 

2.3 HumanizaSUS; 
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2.4 Direito dos Usuários do SUS; 

2.5 Conselhos de Saúde. 

UNIDADE III – SAÚDE E EDUCAÇÃO NA REDE BÁSICA 

3.1 Abordagem educativa em grupos e sala de espera; 

3.2 Consulta de enfermagem. 

UNIDADE IV – PROGRAMAS DE SAÚDE 

4.1 PNI – Doenças Imunopreveníveis, Rede de Frio e Imunização; 

4.2 Adolescente; 

4.3 DST/AIDS; 

4.4 Hanseníase; 

4.5 Tuberculose; 

4.6 Hipertensão Arterial; 

4.7 Diabetes Mellitus. 

UNIDADE V – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

5.1 Doenças de notificação compulsória; 

5.2 Eventos Adversos Pós-Vacinação; 

5.3 Importância da informação para planejar as ações; 

5.4 Priorização dos problemas. 

 

Bibliografia Básica 

PORTO, Celma Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico: bases para a prática 

médica. 8.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2017. 560 p. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para 

enfermagem: práticas para os cuidados em saúde coletiva. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 

2010. 312 p. Disponível em: < https:// 

bv4.digitalpages.com.br/?term=enfermagem%2520coletiva&searchpage=1&filtro=todos&from

=busca#/legacy/159364 > 

ENFERMAGEM em saúde coletiva. Rio de Janeiro: SENAC, 2012. 439 p. (Hideko; 

1) 
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Bibliografia Complementar 

 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de (Org.). Enfermagem na 

gestão em atenção primária à saúde. Barueri, São Paulo: Manole, 2007. 

CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudanças. 3. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2010. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: 

Yendis, 2007. 523 p. 

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar (Org.). Enfermagem e saúde do adulto. 

Barueri, SP: Manole, 2006. < https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=Enfermagem%2520e%2520sa%25C3%25BAde%2520do%2520adulto&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/124564 > 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

HIV/Aids, hepatites e outras DST / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica? Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/ publicacoes/abcad 18.pdf > 

 

5º Período 

CEL0017- METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

Os modos de conhecer. Conceito e classificação da ciência. Método científico. 

A leitura e a técnica de fichamento, resumo e resenha. 

A pesquisa científica. 

Normas técnicas da produção científica. 

A construção e produção do conhecimento na Universidade. 

O projeto pedagógico e a perspectiva teórico-metodológica dos cursos superiores 

 
Conteúdos . 

Unidade 1 - O conhecimento 



271 
 

1.1. O que é metodologia científica? 

1.2. Tipos de conhecimentos: senso comum, conhecimento científico, filosófico e discurso religioso. 

1.3. O método científico: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo. 

1.4. As ciências: classificação. 

Unidade 2 - Metodologia Aplicada. 

2.1. A leitura e redação científica: fichamento, resumo e resenha. 

2.2. A pesquisa científica: modalidades e metodologias 

2.3. As normas da ABNT para elaboração de trabalhos acadêmicos 

Unidade 3 - A construção do conhecimento na Universidade 

3.1. A educação superior e a construção do conhecimento. 

3.2. A atividade científica: a produção científica e as agências de fomento à pesquisa. 

3.3. O sistema Lattes e a importância dos periódicos científicos 

Unidade 4 - O projeto pedagógico 

4.1. O que é um projeto pedagógico? 

4.2. O papel do projeto pedagógico na organização dos cursos superiores; 

4.3. O perfil profissional: desenvolvimento de competências e habilidades. 

 
Bibliografia Básica 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Pearson, 2012. 162 p 

RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 180 p. 

METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 126 p. < 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site /index.html#/objeto/detalhes/FD1482F0-10CA-4DEE-

A429-AB0A44F02829 > 

Bibliografia Complementar 

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

KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos de 

pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2011. 
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SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

TACHIZAWA, T.; MENDES, G. Como fazer monografia na prática. 12. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 24. ed. Petropólis: Vozes, 2007.  

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2007 -2014. 160 p 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise 

de decisões. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 204 p. 

MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.). Metodologia científica: fundamentos, 

métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com 

.br/?term=Metodologia%2520cient%25C3%25ADfica%2520martins&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca#/legacy/37837 > 

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: Intersaberes, 2016. 

Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PEROVANO&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/

37394 

 

SDE0160- PSICOLOGIA DA SAÚDE 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

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

psicológicos. Relacionamento profissional. 

 
Conteúdos 

UNID.I - INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA DA SAÚDE 

1.1 - O que é psicologia 

1.1.1- A subjetividade como objeto de estudos da psicologia 

1.2 - O conceito de saúde segundo a O.M.S. 
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1.2.1 - O conceito de saúde como qualidade subjetiva de vida 

1.3 - O conceito de adoecimento psíquico 

UNID. II - PSICOSSOMÁTICA 

2.1 - A dicotomia mente/corpo e sua repercussão na prática do profissional de saúde 

2.2 - O conceito de psicossomática 

2.3 - O humano como sujeito psicossomático: uma visão holística da saúde e suas implicações práticas 

UNID. III - TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS 

3.1 - Estresse: definição conceitual e implicações na saúde 

3.2 - Transtornos de ansiedade 

3.2.1 - Ansiedade generalizada 

3.2.2 - Síndrome do pânico 

3.2.3 - Transtorno obsessivo-compulsivo 

UNID. IV - RELACIONAMENTO PROFISSIONAL 

4.1 - Relação profissional/cliente 

4.2 - O trabalho em equipe 

4.3 - Interface com outros saberes da área da saúde: o desafio do trabalho multidisciplinar e 

interdisciplinar 

 
Bibliografia Básica 

NEME, Carmen Maria Bueno; RODRIGUES, Olga Maria Pizazentin (Org.). Psicologia da saúde: 

perspectivas interdisciplinares. São Carlos, SP: Rima, 2003. 362 p. 

MELLO FILHO, Julio de. Psicossomática hoje. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais 2. ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 438 p. 

PÉRSICO, Bruna F. Grigolli. Psicologia da saúde. Rio de Janeiro: SESES, 2015.  
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FARAH, Olga Guilhermina Dias; SÁ, Ana Cristina (Org.). Psicologia aplicada à enfermagem. São Paulo: 

Manole, 2008. 175 p. 

SPINK, Mary Jane P. Psicologia social e saúde: práticas, saberes e sentidos. 9. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 

2013.  

ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.). Psicologia da saúde: um novo significado para a prática 

clínica. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. Psicologias: uma 

introdução ao estudo da psicologia. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. São Paulo: Makron Books, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

SDE0178- SISTEMATIZAÇÃO DO CUIDAR III 

Carga Horária: 132 Horas 

 
Ementa 

 Aplicação dos Sistemas de classificação de Resultados e Intervenções de Enfermagem. Exame Físico do 

aparelho digestivo, urinário, genital, locomotor e neurológico. Semiotécnica da sondagem nasoentérica, 

nasogástrica, administração de alimentos por sonda, lavagem intestinal; enemas; enteróclise, 

cateterismo vesical, bandagem, transporte, contenção, posição de conforto, mudança de decúbito e 

mobilização no leito. Controle da diurese. Exames Laboratoriais mais frequentes para avaliação clínica. 

 
Conteúdos 

UNIDADE 1 - Introdução à Sistematização do Cuidar III 

1.1 - Apresentação da disciplina. 

1.2 -Aplicação dos Sistemas de classificação de Resultados (NOC - Nursing Outcomes Classification) e 

Intervenções (NIC - Nursing Interventions Classification) de Enfermagem 
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1.3 - Aplicação das Ações e Resultados de Enfermagem da CIPE (Classificação Internacional da Prática de 

Enfermagem). 

UNIDADE 2 - Exame Físico Abdominal I: Aparelho digestivo 

2.1 - Anamnese do paciente com comprometimento digestório. 

2.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento 

digestório. 

2.3 - Exame físico digestório. 

2.4 - Semiotécnica da sondagem nasoentérica, nasogástrica, administração de alimentos por sonda, 

lavagem intestinal - enemas - enteróclise. 

 2.5 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade. 

UNIDADE 3 - Exame Físico Abdominal II: Aparelho urinário 

3.1 - Anamnese do paciente com comprometimento urinário. 

3.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento urinário. 

3.3- Exame físico urinário. 

3.4 - Semiotécnica do cateterismo vesical e drenagem da urina. 

3.5 - Controle da diurese - Balanço hídrico 

3.6 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade. 

UNIDADE 4 - Exame Físico de Genitais 

4.1 - Anamnese do paciente com comprometimento em genitália feminina e masculina. 

4.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento em 

genitália feminina e masculina. 

4.3 - Exame físico da genitália feminina externa. 

4.4 - Exame físico da genitália masculina. 

4.5 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade. 

UNIDADE 5 - Exame Físico do Sistema Locomotor 

5.1 - Anamnese do paciente com comprometimento locomotor. 

5.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento 

locomotor. 

5.3 - Exame físico locomotor. 
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5.4 - Semiotécnica da bandagem, transporte e mobilização de pacientes. 

5.5 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade 

UNIDADE 6 - Exame Físico do Sistema Neurológico 

6.1 - Anamnese do paciente com comprometimento neurológico. 

6.2 - Aplicação do Processo de Enfermagem na assistência ao paciente com comprometimento 

neurológico. 

6.3 - Exame físico neurológico. 

6.4 - Semiotécnica da contenção, posição de conforto, mudança de decúbito e mobilização no leito. 

6.5 - Ações educativas ao paciente, família e comunidade. 

 

 
Bibliografia Básica 

 

SILVA, Danieli Bello Chimer da (Coord.). Sistematização do cuidar III. Rio de Janeiro: SESES, 2018. 105 p. 

Disponível em: <http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes /37C107EA-

9F8D-B61B-1E67-29AC8B4E4F3A> 

HERDMAN, T. Heather; KAMITSURU, Shigemi (Org.). Diagnósticos de enfermagem da NANDA-

I: definições e classificação 2018-2020. 11. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2018. 462 p.  Disponível em: < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715048/cfi/6/8!/4/4/24/2@ 0:24.1 > 

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

Koogan, 2004. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034 

/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 301 p. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ books/978-85-277-

1955-1/cfi/4!/4/4@0.00:47.8> 

Bibliografia Complementar 

POTTER, Patrícia A.; PERRY, Anne G. Fundamentos de enfermagem. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2009.  

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de (Coor.). Diagnósticos de enfermagem da NANDA internacional: 

definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado crítico: intervenções 

em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  



277 
 

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow (Org.). Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2006.  

JOHNSON, Marion et. al. Ligações NANDA, NOC - NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e 

assistência de qualidade. 3. ed. Porto Alegre: Elsevier, 2013. 435 p. 

 

SDE0246- FUNDAMENTOS DA ESTATÍSTICA 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

· A importância da estatística; 

· Organização de dados em tabelas e gráficos; 

·  Interpretação de tabelas e gráficos; 

·  Medidas de tendência central; 

·  Medidas de dispersão; 

·  Distribuição Normal e padronização; 

·  Inferência estatística; 

·  Noções de correlação; 

·  Teste de hipóteses e tomada de decisão; 

·  Utilização de uma planilha eletrônica de amplo acesso pelos alunos que forneça o ferramental 

· necessário para construção de tabelas, gráficos e cálculo de medidas estatísticas. 

 
Conteúdos 

Unidade 1 - Conceitos Básicos 

1.1. População e Amostra; 

1.2. Estatística Descritiva e Inferencial; 

1.3. Variáveis, tipos de dados e níveis de mensuração; 

1.4. Introdução ao computador; 

1.5. Hardware e Software; 

1.6. Sistema operacional e aplicativos; 
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1.7. Introdução ao sistema operacional a ser utilizado nos laboratórios; 

1.8. Vírus de computador: o que são e precauções; 

1.9. Localização de arquivos; 

1.10. Introdução ao software a ser utilizado como apoio (planilha eletrônica). 

Unidade 2 - Organização de Dados 

2.1. Rol; 

2.2. Tabelas; 

2.3. Gráficos; 

2.4. Formatação de tabelas, com auxílio do computador; 

2.5. Elaboração de gráficos no computador. 

Unidade 3 - Medidas de Tendência Central 

3.1. Conceituação; 

3.2. Moda; 

3.3. Mediana; 

3.4. Quartil, decil, percentil; 

3.5. Média aritmética; 

3.6. Cálculo das medidas de tendência central no computador. 

Unidade 4 - Medidas de Dispersão 

4.1. Conceituação; 

4.2. Amplitude total; 

4.3. Desvio médio; 

4.4. Variância; 

4.5. Desvio padrão; 

4.6. Coeficiente de variação; 

4.7. Cálculo das medidas de dispersão, com auxílio do computador. 

Unidade 5 - Curva Normal 

5.1. Características da curva normal; 
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5.2. Distribuição normal reduzida; 

5.3. Determinação de probabilidades sob a curva normal. 

Unidade 6 - Teste de Hipóteses 

6.1. Introdução; 

6.2. Hipóteses nula e alternativa; 

6.3. Distribuição amostral da diferença entre médias; 

6.4. Nível de significância; 

6.5. Erros tipo I e tipo II; 

6.6. Testes unilaterais e bilaterais; 

6.7. Exigências para o teste de diferença entre médias; 

6.8. Cálculo de teste t no computador e sua interpretação. 

 
Bibliografia Básica 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de Oliveira. Estatística básica. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2008. 526 p. 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 459 p. 

TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 696 p. 

Bibliografia Complementar 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  

BERQUO, Elza Salvatori; SOUZA, Jose Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabina Lea Davidson. Bioestatistica. 

2. ed. rev. São Paulo: EPU, 2006. 350 p. 

KAZMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: McGraw-Hill, c1982. 

376 p. 

SOARES, Elisângela. Fundamentos da estatística. Rio de Janeiro: SESES, 2015. Disponível em:  

<http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/1DF39BA3-40EE-4C08-BD8D-

0A7268627409> 

 

SDE0287- PARASITOLOGIA  
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Carga Horária: 88 Horas 

 
Ementa 

Sistemática em Parasitologia. Estudo das principais parasitas causadores de doenças humanas incluindo 

os artrópodes, protozoários e helmintos e suas implicações na saúde coletiva. Morfologia, 

epidemiologia, diagnóstico, profilaxia e tratamento das principais parasitoses humanas 

 
Conteúdos 

Unidade I: 

1. Noções sobre parasito e hospedeiro. 

1.1. Definição de parasita e parasitismo. 

1.2. Definição de hospedeiro. 

1.3. Relações harmônicas entre os seres vivos, 

1.4. Relações desarmônicas entre os seres vivos. 

1.5. Parasitologia: conceito, divisão e importância. 

1.6. Noções sobre taxonomia. 

Unidade II: 2. Protozoologia: 

2.1. Definição, morfologia e biologia geral dos protozoários. 

2.2. Protozoários cavitários. 

2.2.1. Gênero Entamoeba. Entamoeba histolytica. Amebíase. Outras amebas. 

2.2.2. Gênero Giardia. Giardia lamblia. Giardíase. 

2.2.3. Gênero Trichomonas. Trichomonas vaginalis. Trichocomonose urogenital. 

2.2.4. Gênero Balantidium. Balantidium coli. Balantidíase 

2.3. Protozoários teciduais e sanguíneos. 

2.3.1. Gênero Leishmania. Leishmania braziliensis. Leishmania donovani. Leishmaniose cutânea mucosa, 

Leishmaniose visceral. 

2.3.2. Gênero Trypanosoma. Trypanosoma cruzi. Doença de Chagas. 

2.3.3. Gênero Plasmodium. Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum. Plasmodium malariae. Malária. 

2.3.4. Gênero Toxoplasma. Toxoplasma gondii. Toxoplasmose. 
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Unidade III: 

3. Helmintologia 

3.1. Definição, morfologia e biologia geral dos helmintos. 

3.2. Helmintos sanguíneos. 

3.2.1. Gênero Schistosoma. Schistosoma mansoni. Esquistossomose mansônica. 

3.3. Helmintos intestinais. 

3.3.1. Gênero Taenia. Taenia solium. Taenia saginata. Teníase e Cisticercose. 

3.3.2. Gênero Hymenolepis. Hymenolepis nana. Himenolepisíase. 

3.3.3. Gênero Ascaris. Ascaris lumbricoides. Ascaridíase. 

3.3.4. Gênero Enterobius. Enterobius vermicularis. Enterobíase. 

3.3.5. Gênero Trichuris. Trichuris trichiura. Trichuriase. 

3.3.6. Gênero Necator. Necator americanus. Necatoríase. 

3.3.7. Gênero Ancylostoma. Ancylostoma duodenale. Ancilostomíase. Larva migrans cutânea. 

3.3.8. Gênero Strongyloides. Strongyloides stercoralis. Estrongiloidíase. 

3.3.9. Gênero Wuchereria: Wuchereria bancrofti e filaríase linfática 

Unidade IV: 

4. Artropodologia 

4.1. Aracnídeos: 

4.1.1. Scorpionida e Araneida 

4.1.2. Acari: Sarcoptes scabiei 

4.2. Insetos: 

4.2.1. Anoplura: Pediculus humanus e Phthirus púbis 

4.2.2. Hemiptera: fitófagos, predadores e hematófagos 

4.2.3. Siphonaptera: Pulex irritans, Tunga penetrans e Xenopsylla sp. 

4.2.4. Diptera: Culicidae: Anopheles sp., Culex pipiens e outros 

4.2.5. Psychodidae: Phlebotominae: Lutzomyia sp. 

4.2.6. Causadores de miíases: Dermatobia hominis e outras. 
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Bibliografia Básica 

NEVES, David Pereira; MELO, Alan L. de; GENARO, Odair; LINARDI, Pedro M. Parasitologia Humana. 11. 

ed. São Paulo: Atheneu, 546 p. 

CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana: e seus fundamentos gerais. 2. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2010. 390 p 

NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Batista. Atlas didático de parasitologia. 2. ed. São 

Paulo: Editora Atheneu, 2009.  

Bibliografia Complementar 

REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 2014. 

 

WALLACH, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

REY, Luís. Dicionário da saúde e da prevenção de seus riscos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006.  

CIMERMAN, Benjamin; FRANCO, Marco Antônio. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e 

helmintos. São Paulo: Atheneu, 2005. 105 p. 

BRENER, Beatriz. Parasitologia. São Paulo: Pearson Education, 2015. Disponível em:  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=BRENER&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/26

522  

 

 

SDE3624- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO - TEÓRICO 

Carga Horária: 88 Horas 

 

Ementa 

Assistência de enfermagem sistematizada ao cliente adulto e ao idoso, em regime de internação, de 

atendimento ambulatorial e de Hospital-Dia, abrangendo afecções agudas e crônicas, inclusive as 

complexas, realizando a avaliação, a implementação e a adequação da prática clínica em enfermagem. 

Leva-se em consideração o raciocínio investigativo na reflexão das diversas áreas de atuação do 

enfermeiro, considerando os determinantes éticos e legais da profissão. 
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Conteúdos 

UNIDADE I: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE IDOSO 

1.1.     Aspectos biológicos e Psicossociais do processo de envelhecer 

1.2.     Doença de Alzheimer 

1.3.     Terapia Medicamentosa com o cliente idoso 

1.4.     Política Nacional do Idoso (Estatuto do Idoso ? Lei 10.741 de 2003) 

1.5.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE II: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS 

2.1.     Enfermidades Crônicas ? Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônica (DPOC): Enfisema, Bronquite, 

Bronquiectasia 

2.1.     Asma 

2.3.     Enfermidades Agudas ? Pneumonia 

2.4.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE III: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS CARDIOVASCULARES 

3.1.     Doenças Arteriais Coronarianas: Angina, Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e Aterosclerose 

3.2.     Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC): Edema Agudo de Pulmão (EAP) 

3.3.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE IV: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS HEMATOLÓGICOS 

4.1.     Anemias 

4.2.     Leucemias 

4.3.     Linfoma Hodhkin 

4.4.     Mieloma Múltiplo 

4.5.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE V: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS GASTROENTEROLÓGICOS 

5.1.     Gastrite 

5.2.     Úlcera Gástrica e Duodenal 

5.3.     Hérnia de Hiato 
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5.4.     Apendicite, Diverticulite (Doença de Crohn) e Colite 

5.5.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE VI: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS HEPÁTICOS E BILIARES 

6.1.     Disfunções Hepáticas 

6.2.     Afecções Biliares: colecistite e colelitíase 

6.3.     Hepatite 

6.4.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE VII: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS ENDÓCRINOS 

7.1.     Diabetes Mellitus: Hiperglicemia, Hipoglicemia, Cetoacidose Diabética, Úlceras Diabéticas, 

Insulinoterapia e Hipoglicemiantes Orais 

7.2.     Hipotireoidismo e Mixedema / Hipertireoidismo (Doença de Graves) 

7.3.     Pancreatite 

7.4.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE VIII: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS UROLÓGICOS E VESICAIS 

8.1.     Insuficiência Renal Aguda (IRA) e Insuficiência Renal Crônica (IRC) 

8.2.     Infecções do Trato Urinário 

8.3.     Urolitíase 

8.4.     Educação em saúde para o cliente e familiares 

UNIDADE IX: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO CLIENTE COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS 

9.1.     Esclerose Múltipla 

9.2.     Meningite Bacteriana 

9.3.     Síndrome de Guillain-Barré 

9.4.     Educação em saúde para o cliente e familiares. 

  

Bibliografia Básica 

DOMINGUES, Marisa Accioly Et Al; LEMOS, Naira Dutra. Gerontologia: os desafios nos diversos cenários 

da atenção. Barueri, SP: Manole, 2010. 584p. 

ROACH, Sally. Introdução à enfermagem gerontológica. Tradução Ivone Evangelista Cabral. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2009. 351 p. 
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FERNANDES, R. T. P. Ensino clínico em saúde do adulto idoso. Rio de Janeiro: SESES, 2017.  Disponível 

em: < http://repositorio.savaestacio.com.br /site/index.html#/objeto/detalhes/05F8CC4A-6FCE-48D0-

9C89-FD5D76DD7A0B > 

 

Bibliografia Complementar 

MARIA, Vera Lucia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Exame clínico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos como base para diagnósticos de enfermagem. 

3. ed. São Paulo: Iatria, 2010. 284 p 

FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 1573 p. 

CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 

MESSY, Jack. Pessoa idosa não existe: uma abordagem psicanalítica da velhice. 2. ed. São Paulo: Aleph, 

1999. 159 p. 

VELASCO, Cacilda Gonçalves. Aprendendo a envelhecer...: à luz da psicomotricidade. São Paulo: Phorte, 

2006. 222 p. 

KARSCH, Ursula Margarida S. (Org.). Envelhecimento com dependência: revelando cuidadores. São 

Paulo: EDUC, 2004. 246 p. 

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

SP: Manole, 2006. < https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=Enfermagem%2520e%2520sa%25C3%25BAde%2520do%2520adulto&searchpage=1&filt

ro=todos&from=busca#/edicao/124564 >  

 

 

SDE3625- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DO ADULTO E IDOSO - PRÁTICO 

Carga Horária: 110 Horas 

 

Ementa 

Ensinos clínicos com atenção de enfermagem sistematizada ao cliente adulto e ao idoso, em regime 

de internação, de atendimento ambulatorial e de Hospital-Dia, abrangendo afecções agudas e 

crônicas, inclusive as complexas, realizando a avaliação, a implementação e a adequação da prática 

clínica e reabilitação em enfermagem.Leva-se em consideração o raciocínio investigativo na reflexão 

das diversas áreas de atuação do enfermeiro, considerando os determinantes éticos e legais da 

profissão. 
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Conteúdos 

- Organização, estrutura e funcionamento da Unidade de Tratamento Clínico (Adulto e Idoso);  

- O desenvolvimento de raciocínio clínico para o planejamento e aplicação da sistematização da 

assistência de enfermagem aos pacientes portadores de doenças clínicas (agudas e crônicas) de 

forma individual e integral; 

- A Identificação e promoção de ações que visem a prevenção e controle de doenças agudas, 

crônicas e degenerativas no adulto e no idoso; 

- Os direitos do paciente, de forma a adotar, postura adequada no trato de adulto, idoso e seus 

respectivos familiares, inclusive comunidade na qual estão inseridos; 

- Os princípios de enfermagem utilizados na prevenção de agravos, acidentes e complicações no 

atendimento do paciente (adulto/idoso) nas unidades (ambulatoriais e hospitalares) clínicas 

- A capacidade de respeitar e utilizar os aspectos familiares, sociais, éticos, legais e técnicos na 

atuação profissional face aos problemas clínicos, inclusive à morte e outras notícias difíceis 

- O processo de enfermagem: referencial para a terapêutica de enfermagem clínica e cirúrgica; fases 

do processo; Taxonomia de NANDA: definição, descritores e características definidoras, fatores de 

risco e relacionados; 

- Sistematização da Assistência de Enfermagem na prevenção, tratamento e reabilitação das 

afecções clínicas e infecciosas que acometem o adulto: respiratórias, cardiovasculares, endócrinas, 

imunológicas, urinárias, digestórias, 

- Avaliação geriátrica e gerontológica;  Mudanças corporais, psicológicas e sociais na terceira idade; 

- Principais doenças e distúrbios associados ao idoso  Capacidade funcional do idoso;  Instabilidade, 

acidentes e quedas no idoso: arquitetura domiciliar. 

 
Bibliografia Básica 

PORTO, Celma Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico: bases para a prática médica. 8.ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017. 560 p. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

DOMINGUES, Marisa Accioly Et Al; LEMOS, Naira Dutra. Gerontologia: os desafios nos diversos 

cenários da atenção. Barueri, SP: Manole, 2010. 584p. 

ROACH, Sally. Introdução à enfermagem gerontológica. Tradução Ivone Evangelista Cabral. São 

Paulo: Guanabara Koogam, 2009. 351 p. 

FERNANDES, R. T. P. Ensino clínico em saúde do adulto idoso. Rio de Janeiro: SESES, 2017.  Disponível 

em: < http://repositorio.savaestacio.com.br /site/index.html#/objeto/detalhes/05F8CC4A-6FCE-

48D0-9C89-FD5D76DD7A0B > 
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Bibliografia Complementar 

MARIA, Vera Lucia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Exame clínico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos como base para diagnósticos de 

enfermagem. 3. ed. São Paulo: Iatria, 2010. 284 p 

FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 1573 p. 

CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 

MESSY, Jack. Pessoa idosa não existe: uma abordagem psicanalítica da velhice. 2. ed. São Paulo: 

Aleph, 1999. 159 p. 

VELASCO, Cacilda Gonçalves. Aprendendo a envelhecer...: à luz da psicomotricidade. São Paulo: 

Phorte, 2006. 222 p. 

KARSCH, Ursula Margarida S. (Org.). Envelhecimento com dependência: revelando cuidadores. São 

Paulo: EDUC, 2004. 246 p. 

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar (Org.). Enfermagem e saúde do adulto. 

Barueri, SP: Manole, 2006. < https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=Enfermagem%2520e%2520sa%25C3%25BAde%2520do%2520adulto&searchpage=1&f

iltro=todos&from=busca#/edicao/124564 >  

6º Período 

CEL0101- TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

Carga Horária: 44 Horas 

 
Ementa 

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos sociolinguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções instrumentais em LIBRAS. 

 
Conteúdo 

UNIDADE 1 - DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

1.1. Mundo moderno, comunicação e identidade  

1.2. Políticas linguísticas e educacionais 

1.3. Cultura em comunidades sinalizantes  

UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS  
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2.1. Variação linguística e Padronização  

2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas  

UNIDADE 3 - ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

 3.1. Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros 

 3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS  

3.2.1. Categorias Gramaticais  

3.2.2. Advérbios  

3.3.3. Adjetivos  

3.3.4. Verbos e classificadores  

3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS 

 UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS  

4.1. Conversação Básica em LIBRAS  

4.2. Literatura em língua de sinais 

 
Bibliografia Básica 

SKLIAR, Carlos (Org.). Surdez: um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. 192 

p. 

QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileiras: estudos 

lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria; ARANTES, Valéria Amorim (Org.). Educação de surdos: 

pontos e contrapontos. São Paulo: Summus, 2007. 207 p.. 

 
Bibliografia Complementar 

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

Paulo: Plexus, 2002. 

SILVA, Marilia da Piedade Marinho. Construção de sentidos na escrita do aluno surdo. São Paulo: 

Plexus, c2001. 105 p 

FERNANDES, Eulália. Surdez e bilinguismo. 6.ed. São Paulo: Mediação, 2012. 103 p. 

SA, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 

367 p 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Leitura, escrita e surdez. São Paulo: Secretaria da Educação, 2006. 
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104 p. 

BAGGIO, Maria Auxiliadora; CASA NOVA, Maria da Graça. Libras. Curitiba: Intersaberes, 2017. 

Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Libras&searchpage=1&filtro=todos&from= 

busca#/edicao/ 129456> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDE0071- EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 Horas 

 

Ementa  

Teorias educacionais e o ensino de Enfermagem; métodos e recursos de ensino; planejamento das 

ações educativas; técnicas de ensino; práticas educativas e avaliativas em Enfermagem. 

 

Conteúdos  

UNIDADE 1 - Introdução à EDUCAÇÃO  

1.1 - Apresentação da disciplina  

1.2 - Conceito de Educação e educação em Saúde; 

1.3 - O que é aprendizagem 

1.4 - Teorias educacionais e o ensino de Enfermagem. 

UNIDADE 2 - Métodos e Recursos de Ensino: 

2.1 Conceito básico;  

2.2 Tipos de recursos;  

1. Aula expositiva:  
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2. Seminário;  

3. Estudo dirigido;  

4. Álbum seriado; 

5. Dramatização;  

6. Slides/Data show  

7. Transparências;  

8. Pôsteres;  

9. Discussão em grupo.  

2.3 Aspectos básicos do emprego de recursos na situação de ensino.  

UNIDADE 3 - Planejamento das Ações Educativas:  

3.1 Plano de ensino;  

3.2 Plano de aula.  

UNIDADE 4 - Técnicas de Ensino:  

4.1 Técnicas de ensino individualizado;  

4.2 Técnicas de ensino em grupo;  

4.3 Preparo de material para uma palestra, aula.  

UNIDADE 5 - Práticas Educativas em Enfermagem:  

5.1- O enfermeiro como educador de elementos da equipe de enfermagem, indivíduo, família, 

comunidade e grupos/clientes.  

UNIADE 6 - Avaliação  

6.1 Conceitos básicos;  

6.2 Funções da avaliação;  

6.3 Modalidades de avaliação:  

6.3.1 Formativa;  

6.3.2 Diagnóstica;  

6.3.3 Somativa. 

 

Bibliografia Básica 



291 
 

LEITE, M. M. J.; PRÁDO, C.; PERES, H. H. C. Educação em saúde: desafios para uma prática inovadora. 

São Caetano do Sul-SP: Difusora, 2018. 88 p. Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com. 

br/?term=Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520sa%25C3%25BAde%2520e%2520enfer

magem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/legacy/164898 > 

PRADO, C. Práticas pedagógicas em enfermagem: processo de reconstrução permanente. São 

Caetano do Sul: Difusão Editora, 2013. 181p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term= 

educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=

busca&page=3&section=0#/legacy/162939> 

PORTO, A.; VIANA, D. L.; SILVA, SENA, E. S. Curso didático em enfermagem. 10. ed. Rio de Janeiro: 

SenacRio, 2017. 2. v. Disponível em: < https://bv4 

.digitalpages.com.br/?term=Manual%2520de%2520gerenciamento%2520de%2520enfermagem&sear

chpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-15&section=0#/legacy/159471 > 

Bibliografia Complementar 

MORIN, Edgar. Sete saberes necessários à educação do futuro. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

SCARPATO, Marta (Org.). Procedimentos de ensino fazem aula acontecer. São Paulo: Avercamp, 

2004.  

LUNNEY, Margaret. Pensamento crítico e diagnósticos de enfermagem: estudos de caso e 

análises. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 384 p. 

MIZUKAMI, Maria da Graca Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1986.  

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudanças: por uma práxis 

transformadora. 12.ed. São Paulo: Libertad, 2013. 230 p.  

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

2007. Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=T%25C3%25A9cnicas%2520de%2520ensino&searchpage=1&f

iltro=todos&from=busca#/edicao/2820 

COLMAN, Fátima Tahira. Tudo que o enfermeiro precisa saber sobre treinamento: um manual 

prático: instruções básicas para treinamentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 109 p. 

 

SDE0283- FUNDAMENT0S SOCIOANTROPOLÓGICOS DA SAÚDE 

Carga Horária: 44 Horas 

 

Ementa  
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Introdução às ciências sociais. A multideterminação dos estados de saúde e doença. Aspectos 

sociológicos e antropológicos do mundo contemporâneo. Corpo, saúde e cura na visão 

socioantropológica. 

 

Conteúdos  

Unidade 1- Introdução às ciências sociais  

1.1. Contexto histórico do surgimento  

1.2- As ciências sociais e as demais ciências  

1.3. Principais conceitos em sociologia: grupos e instituições sociais, socialização, controle social, 

papel social e status social, estratificação social e mobilidade social, normas sociais e coerção social.  

1.4. Principais conceitos em antropologia: darwinismo social, evolucionismo cultural, etnocentrismo e 

relativismo cultural.  

1.5. Natureza e cultura: determinismo geográfico, determinismo biológico e endoculturação.  

Unidade 2 - A saúde como fenômeno multideterminado: problematizando um conceito  

2.1. Saúde como ausência de enfermidade  

2.2. O conceito ampliado de saúde  

2.3. A Organização Mundial de Saúde e o conceito de saúde  

2.4. A 8ª Conferência Nacional de Saúde e a Constituição Federal de 1988  

Unidade 3 - Aspectos sociológicos no mundo contemporâneo  

3.1. Políticas públicas em saúde  

3.2. Cidadania 3.3.  

Globalização  

3.4. Pobreza e exclusão social  

3.5. Desigualdades sociais  

Unidade 4 - Corpo e saúde na visão sócio antropológica  

4.1. Corpo, cultura e subjetividade  

4.2. Estética, cultura e sociedade: padrões e valores  

4.3. Sociedade, saúde, doença e cura 
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Bibliografia Básica 
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SDE3626- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE CRIANÇA E ADOLESCENTE TEÓRICO 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

Estudo da saúde da Criança e do Adolescente com ênfase nas Políticas Públicas de Saúde para a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança, adolescente e sua família. Ações de 

promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança e adolescente. Humanização e Ética na 

Atenção à Criança e Adolescente. Metodologia científica da assistência de enfermagem à criança e 

adolescente e sua família na promoção, cuidado, educação e pesquisa. 

Conteúdos  

Unidade I - A CRIANÇA E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

1.1 História da criança no mundo e no Brasil.  
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1.2 Políticas Públicas e a infância no Brasil: Legislação Internacional, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Programas na área da Saúde da Criança 

1.3 Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, Agenda da Criança, Atenção Integral às 

Doenças Prevalentes na Infância, Programa de Humanização do Parto e do Nascimento, Atenção 

Humanizada ao Recém Nascido de Baixo Peso e Política Nacional de Redução de Morbi-mortalidade 

por acidentes e violência  

Unidade II - PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À CRIANÇA E FAMÍLIA 

 2.1 Conceitos de família e organização familiar.  

2.2 Cuidado centrado na família.  

2.3 Crescimento e desenvolvimento da criança sadia.  

2.4 Entrevista e exame físico do recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente.  

2.5 O significado da hospitalização para a criança e familiares. 

 Unidade III - O RECÉM-NASCIDO  

3.1 Adaptação a vida extra-uterina  

3.2 Assistência de Enfermagem ao recém-nascido normal  

3.3 Amamentação  

3.4 Principais agravos do RN 3.4.1 Prematuridade  

3.4.2 Hiperbilirrubinemia 3.4.3 Membrana hialina  

3.4.5 Distúrbios da pele  

Unidade IV - O LACTENTE, O PRÉ-ESCOLAR E O ESCOLAR  

4.1 Principais agravos 

4.1.1 Dermatites.  

4.1.2 Verminoses.  

4.1.3 Desidratação  

4.1.4 Desnutrição  

4.1.5 Pediculose  

4.1.6 Distúrbios respiratórios  

4.1.7 Acidentes  

Unidade V - O ADOLESCENTE  
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5.1 Sexualidade  

5.2 Gravidez  

Unidade VI - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS COMUNS DA INFANCIA, ADOLESCÊNCIA E VACINAÇÃO  

Unidade VII - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. 

 Unidade VIII - TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PEDIATRIA. 

 

Bibliografia Básica 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca. 

com.br/#/books/978-85-277-2423-4/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 
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Janeiro: Elsevier, 2005. 1142 p. 
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pediatria. 2. ed. São Paulo: Iátria, 2011.  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno-infantil. São Paulo: ABDR, 

2009.  

COLLET, Neuza; OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de; VIEIRA, Cláudia Silveira (Coord.). Manual de 

enfermagem em pediatria. 2. ed., rev., atual. e ampl. Goiânia: AB, 2010. 

 

SDE3627- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE CRIANÇA E ADOLESCENTE PRÁTICO 

Carga Horária: 110 horas 

 
Ementa 



296 
 

Introdução à prática do cuidado de Enfermagem na saúde da Criança e do Adolescente com ênfase 

nas Políticas Públicas de Saúde para a promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança, 

adolescente e sua família. Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança e 

adolescente. Humanização e Ética na Atenção à Criança e Adolescente. Metodologia científica da 

assistência de enfermagem à criança e adolescente e sua família na promoção, cuidado, educação e 

pesquisa. 

 
Conteúdos  

Unidade I - A CRIANÇA E A ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

1.1 História da criança no mundo e no Brasil. 

1.2 Políticas Públicas e a infância no Brasil: Legislação Internacional, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Programas na área da Saúde da Criança 

1.3 Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança, Agenda da Criança, Atenção Integral às 

Doenças Prevalentes na Infância, Programa de Humanização do Parto e do Nascimento, Atenção 

Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso e Política Nacional de Redução de Morbimortalidade 

por acidentes e violência. 

 

 
Unidade II - PROCESSO DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À CRIANÇA E FAMÍLIA 

2.1 Conceitos de família e organização familiar. 

2.2 Cuidado centrado na família. 

2.3 Crescimento e desenvolvimento da criança sadia. 

2.4 Entrevista e exame físico do recém-nascido, lactente, pré-escolar, escolar e adolescente. 

2.5 O significado da hospitalização para a criança e familiares. 

Unidade III -O RECÉM-NASCIDO 

3.1 Adaptação a vida extra-uterina 

3.2 Assistência de Enfermagem ao recém-nascido normal 

3.3 Amamentação 

3.4 Principais agravos do RN 

3.4.1 Prematuridade 

3.4.2 Hiperbilirrubinemia 

3.4.3 Membrana hialina 
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3.4.5 Distúrbios da pele 

Unidade IV O LACTENTE, O PRÉ-ESCOLAR E O ESCOLAR 

4.1 Principais agravos 

4.1.1 Dermatites. 

4.1.2 Verminoses. 

4.1.3 Desidratação 

4.1.4 Desnutrição 

4.1.5 Pediculose 

4.1.6 Distúrbios respiratórios 

4.1.7 Acidentes 

Unidade V - O ADOLESCENTE 

5.1 Sexualidade 

5.2 Gravidez 

Unidade VI - DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS COMUNS DA INFANCIA, ADOLESCÊNCIA E VACINAÇÃO 

Unidade VII - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA EM INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. 

Unidade VIII - TÉCNICAS, PROCEDIMENTOS E MEDICAMENTOS UTILIZADOS EM PEDIATRIA. 

 
Bibliografia Básica 
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SESES, 2017. 161 p. Disponível em: 
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Bibliografia Complementar  
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BRÊTAS, José Roberto da Silva (Org.). Manual de exame físico para a prática da enfermagem em 

pediatria. 2. ed. São Paulo: Iátria, 2011.  
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SDE3628- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER - TEÓRICO 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

Estudo das práticas e políticas públicas de atenção à saúde da mulher voltada aos aspectos sociais e 

culturais. Saúde sexual e reprodutiva, gênero, aborto e violência contra a mulher. Prevenção e 

tratamento das IST´s (Infecções Sexualmente Transmissíveis). Semilogia e semiotécnica aplicadas à 

mulher. Consulta de enfermagem no pré-natal e em ginecologia. Ações preventivas no câncer de 

mama e cérvico-uterino. Enfermagem na atenção obstétrica, nas emergências e nas patologias de 

alto risco. Cuidados imediatos ao recém nascido, e ao binômio mãe/bebê em alojamento conjunto. 

Conteúdo 

UNIDADE 1 – SAÚDE DA MULHER 

- Apresentação da disciplina 

- O processo de construção da identidade feminina na sociedade brasileira 

- O Conceito de gênero e a compreensão dos fenômenos sociais 

- Mulher, cidadania e sexualidade 

- Violência contra a mulher 
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- O contexto histórico da Enfermagem Obstétrica 

- Legislação e ética em enfermagem Obstétrica 

- Aborto 

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

- Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

- Mortalidade Materna 

- Direitos Sexuais e Reprodutivos 

- Planejamento familiar: Métodos e ações educativas 

UNIDADE 2 – CONSULTA DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA 

2.1 – Prevenção do Câncer de Mama 

- Fatores de risco 

- Alterações fisiológicas e patológicas da mama 

- Exame clínico e auto-exame das mamas 

2.2 – Prevenção do Câncer de Colo Uterino 

- Fatores de risco 

- Detecção de lesões precursoras 

- Colpocitologia Oncótica e Teste Schiller 

2.3 – Assistência de Enfermagem nas Infecções Sexualmente Transmissíveis 

- Vulvovaginites 

- Candidíase Vulvovaginal 

- Tricomoníase Genital 

- Vaginose Bacteriana 

- Sífilis Materna e Congênita 

- HIV/AIDS 

- Afecção pelo Papilomavirus Humano 

2.4 – Assistência de Enfermagem à mulher 

- Climatério e menopausa 
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UNIDADE 3 – CONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE A GRAVIDEZ 

3.1 – Consulta de Enfermagem no Pré-Natal 

- Duração e Diagnóstico da gravidez 

- Cálculo da Data Provável de Parto (D.P.P.) e Idade Gestacional (I.G.) 

- Sinais e sintomas da gravidez 

- Condutas nas queixas mais freqüentes 

- Considerações culturais e sociais 

- Modificações gerais, locais e psicológicas 

- Fatores de risco reprodutivo 

- Anamnese geral e obstétrica 

- Exame físico obstétrico 

- Exames laboratoriais de rotina, imunização 

- Avaliação do feto: crescimento e vitalidade 

- Orientação pré-natal e preparo para o parto e amamentação 

3.2- Assistência de Enfermagem à Gestante de Risco 

- Hiperêmese gravídica 

- Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) 

- Diabete Mellitus Gestacional 

- Síndromes hemorrágicas/abortamento 

- Trabalho de parto prematuro 

- Polidramnia e oligodramnia 

- Anemias 

UNIDADE 4 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO 

- Modelos de assistência ao parto e nascimento 

- Sinais e sintomas do início do trabalho de parto 

- Exame físico obstétrico 

- Fatores, mecanismos, períodos clínicos do parto e estática fetal 
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- Avaliação e acompanhamento do trabalho de parto 

- Humanização da assistência ao parto com uso das tecnologias não invasivas 

- Cuidados imediatos ao recém nascido 

UNIDADE 5 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO 

- Alterações fisiológicas no puerpério 

- Complicações puerperais 

- Consulta de Enfermagem à puérpera 

- Assistência ao binômio mãe/bebê em alojamento conjunto 

- Promoção no Aleitamento Materno 

 
Bibliografia Básica 

BARROS, Sonia Maria Oliveira de; 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. Tradução Maria de Fátima 

Azevedo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

MACIEL, Gustavo Arantes Rosa; SILVA,  Ismael Dale Cotrim Guerreiro da. (org.). Manual diagnóstico 
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Bibliografia Complementar  

SANTOS, Lannuze Gomes de Andrade dos et al. Enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Rio de 

Janeiro: MEDBOOK, 2010.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: 

Yendis, 2007. 523 p. 

PRADO, Danda. Que é aborto. São Paulo: Brasiliense, 1995. 89 p. 

FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da mulher. 2. 

ed. rev. e ampl. Manole, 2013.  

BIO, Eliane. O corpo no trabalho de parto: o resgate do processo natural de nascimento. São Paulo: 

Summus, 2015. Disponível em: https://bv4.digitalpages.com.br/#/edicao/epub/42291 

SANTIAGO, Luciano Borges (org.) Manual de aleitamento materno. São Paulo: Manole, 2013. 

Disponível em:  

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Manual%2520de%2520aleitamento%2520materno&searchpa
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ge=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/18987 

MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende, obstetrícia. 12. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 

SDE3629- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE DA MULHER PRÁTICO 

Carga Horária: 110  horas 

 
Ementa 

 

Introdução à prática do cuidado de Enfermagem na Saúde da Mulher com inserção nas políticas 

públicas de saúde. Aplicação teórico-prática nas ações de prevenção e tratamento das IST´s (Infecções 

Sexualmente Transmissíveis); desenvolvimento de ações educativas voltadas à saúde sexual e 

reprodutiva. Atuação nas ações preventivas no câncer de mama e cérvico-uterino. Acompanhamento 

na atenção ginecológica e obstétrica, nas emergências e nas patologias de alto risco. Realização do 

exame físico obstétrico, cuidados imediatos ao recém nascido e assistência ao binômio mãe/bebê em 

alojamento conjunto. 

Conteúdo 

UNIDADE 1 – SAÚDE DA MULHER 

- Apresentação da disciplina 

- O processo de construção da identidade feminina na sociedade brasileira 

- O Conceito de gênero e a compreensão dos fenômenos sociais 

- Mulher, cidadania e sexualidade 

- Violência contra a mulher 

- O contexto histórico da Enfermagem Obstétrica 

- Legislação e ética em enfermagem Obstétrica 

- Aborto 

- Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

- Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) 

- Mortalidade Materna 

- Direitos Sexuais e Reprodutivos 
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- Planejamento familiar: Métodos e ações educativas 

UNIDADE 2 – CONSULTA DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA 

2.1 – Prevenção do Câncer de Mama 

- Fatores de risco 

- Alterações fisiológicas e patológicas da mama 

- Exame clínico e autoexame das mamas 

2.2 – Prevenção do Câncer de Colo Uterino 

- Fatores de risco 

- Detecção de lesões precursoras 

- Colpocitologia Oncótica e Teste Schiller 

2.3 – Assistência de Enfermagem nas Infecções Sexualmente Transmissíveis 

- Vulvovaginites 

- Candidíase Vulvovaginal 

- Tricomoníase Genital 

- Vaginose Bacteriana 

- Sífilis Materna e Congênita 

- HIV/AIDS 

- Afecção pelo Papilomavirus Humano 

2.4 – Assistência de Enfermagem à mulher 

- Climatério e menopausa 

UNIDADE 3 – CONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE A GRAVIDEZ 

3.1 – Consulta de Enfermagem no Pré-Natal 

- Duração e Diagnóstico da gravidez 

- Cálculo da Data Provável de Parto (D.P.P.) e Idade Gestacional (I.G.) 

- Sinais e sintomas da gravidez 

- Condutas nas queixas mais frequentes 

- Considerações culturais e sociais 
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- Modificações gerais, locais e psicológicas 

- Fatores de risco reprodutivo 

- Anamnese geral e obstétrica 

- Exame físico obstétrico 

- Exames laboratoriais de rotina, imunização 

- Avaliação do feto: crescimento e vitalidade 

- Orientação pré-natal e preparo para o parto e amamentação 

3.2- Assistência de Enfermagem à Gestante de Risco 

- Hiperêmese gravídica 

- Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG) 

- Diabete Mellitus Gestacional 

- Síndromes hemorrágicas/abortamento 

- Trabalho de parto prematuro 

- Polidramnia e oligodramnia 

- Anemias 

UNIDADE 4 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO 

- Modelos de assistência ao parto e nascimento 

- Sinais e sintomas do início do trabalho de parto 

- Exame físico obstétrico 

- Fatores, mecanismos, períodos clínicos do parto e estática fetal 

- Avaliação e acompanhamento do trabalho de parto 

- Humanização da assistência ao parto com uso das tecnologias não invasivas 

- Cuidados imediatos ao recém-nascido 

UNIDADE 5 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO 

- Alterações fisiológicas no puerpério 

- Complicações puerperais 

- Consulta de Enfermagem à puérpera 
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- Assistência ao binômio mãe/bebê em alojamento conjunto 

- Promoção no Aleitamento Materno. Ensino 

 
Bibliografia Básica 

BARROS, Sonia Maria Oliveira de; 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. Tradução Maria de Fátima 

Azevedo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

MACIEL, Gustavo Arantes Rosa; SILVA, Ismael Dale Cotrim Guerreiro da. (org.). Manual diagnóstico 

em saúde da mulher. São Paulo: Manole, 2015. Disponível em: < https://bv4.digital 

pages.com.br//?term=Manual%2520diagn%25C3%25B3stico%2520em%2520sa%25C3%25BAde%252
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Bibliografia Complementar  

SANTOS, Lannuze Gomes de Andrade dos et al. Enfermagem em ginecologia e obstetrícia. Rio de 

Janeiro: MEDBOOK, 2010.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: 

Yendis, 2007. 523 p. 

PRADO, Danda. Que é aborto. São Paulo: Brasiliense, 1995. 89 p. 

FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da mulher. 2. 

ed. rev. e ampl. Manole, 2013.  

BIO, Eliane. O corpo no trabalho de parto: o resgate do processo natural de nascimento. São Paulo: 

Summus, 2015. Disponível em: https://bv4.digitalpages.com.br/#/edicao/epub/42291 

SANTIAGO, Luciano Borges (org.) Manual de aleitamento materno. São Paulo: Manole, 2013. 

Disponível em:  <https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Manual%2520de%2520aleitamento 

%2520materno&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/18987> 

7º Período 

SDE0025- ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 
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Bases conceituais da saúde ambiental. Política Nacional do Meio Ambiente. Ecologia Humana. 

Controle das doenças considerando o modelo ecológico. Desenvolvimento Sustentável. Agenda 21. 

Poluição e Tipos de Poluentes. Educação Ambiental. Vigilância ambiental. Vigilância de Doenças de 

Transmissão Hídrica. 

 

Conteúdos 

UNIDADE I  SAÚDE AMBIENTAL 

1.1  Noções gerais: meio ambiente e saúde (Conceitos de Meio Ambiente e Saúde); 

1.2 Saúde ambiental: aspectos históricos e conceituais; 

1.3 - Interdisciplinaridade: relação de epidemiologia e saúde ambiental (Relações entre Meio 

Ambiente e Risco à Saúde); 

1.4 - Política Nacional de Meio Ambiente. 

 

 
UNIDADE II  ECOLOGIA, ECOSSISTEMA E MEIO AMBIENTE 

2.1  Conceitos básicos em Ecologia X Ecologia Humana (Histórico do Campo e estudos, definições, 

bases antropológicas, 

cultura, abordagens biológicas e evolutivas à ecologia humana); 

2.2  Interações Tróficas (Organização dos Ecossistemas); 

2.3  Ecossistemas e saúde (Sistemas Componentes Populações e Comunidade); 

2.4 - O modelo ecológico e o estudo da etiologia das doenças (Dupla e Tríade Ecológica, Rede de 

Causas, Múltiplas Causas, 

Múltiplos Efeitos e Abordagem Sistêmica); 

2.5 - Controle das doenças considerando o modelo ecológico; 

2.6 - Características do hospedeiro que contribuem no adoecimento. 

UNIDADE III - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

3.1  Crescimento X Desenvolvimento Econômico (Crescimento Populacional Global ? Padrão do 

Crescimento, Revolução Industrial, Capitalismo); 

3.2 - Crescimento Populacional: medidas de controle de natalidade (Transição Demográfica, Mudança 

na Expectativa de vida, implicações do crescimento populacional); 

3.3 Desenvolvimento Sustentável (conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade, Protocolo de 

Montreal e Kioto, Rio 92, Rio +10) 
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3.4  Agenda 21 (Resumos e comentários dos capítulos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18 e 21 da agenda 21). 

UNIDADE IV  POLUIÇÃO E TIPOS DE POLUENTES 

4.1  Definição de Poluição (Conceito baseado na Lei 6.938/81); 

4.2  Classificação dos poluentes ambientais; 

4.3 - Tipos de Poluição: atmosférica, sonora, água e solo (Principais fontes de poluição e possíveis 

reações à saúde do homem); 

4.4 - Poluentes derivados de resíduos radioativos (tipos, efeitos diretos e indiretos, consequências a 

curto e longo prazo); 

4.5  Problemas Ecológicos Globais (Efeito Estufa, Destruição da Camada de Ozônio, Chuva Ácida e 

Aquecimento Global); 

4.6 - Componentes sociais e econômicos (Relações entre poder aquisitivo, relações sociais e 

adoecimento do homem); 

4.7  Esgoto (Considerações gerais, conceito, características das excretas e esgoto. Doenças 

transmitidas a partir de dejetos humanos e seus modos de transmissão. 

 
Bibliografia Básica 

FREITAS, Carlos Machado de; PORTO, Marcelo Firpo. Saúde, ambiente e sustentabilidade. São Paulo: 

FIOCRUZ, 2010. 120 p. (Coleção Temas em Saúde ; v. 25)  

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

2007. 

PHILIPPI JR, Arlindo (ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. Barueri, SP: Manole, 2005. 

 
Bibliografia Complementar 

 

HUTCHISON, David. Educação ecológica: ideias sobre consciência ambiental. Porto Alegre: 

ARTMED, 2000. 176 p. 

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e saúde: fundamentos, 

métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

BRONFENBRENNER, Urie. Ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e 

planejados. Tradução Maria Adriana Veríssimo Veronese. Porto Alegre: ARTMED, 1996. 267 p. 

BARCELLOS, Christovam (Org.). Território, ambiente e saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2008. 
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PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. 2. ed. rev. e 

ampl. São Paulo: Atheneu, 2012. 204 p.  

 

 

 

 

SDE0132- NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

Princípios da nutrição. Educação nutricional em saúde coletiva. Terapia 

nutricional. Cuidado nutricional no ciclo da vida. 

 
 

Conteúdos 

UNIDADE 1 - PRINCÍPIOS DA NUTRIÇÃO 

1.1 Introdução à ciência dos alimentos; 

1.1.1 Comportamento alimentar: sabemos nos alimentar adequadamente? Como escolher e 

preparar os alimentos? 

1.1.2 Hábitos alimentares, crenças e tabus alimentares; 

1.1.3 Etapas relacionadas à nutrição humana: do alimento à célula; 

1.2 Composição dos alimentos: a bioquímica nutricional e dos alimentos; 

1.2.1 Alimentos, metabolismo e biodisponibilidade dos nutrientes no organismo 

1.2.2 Água e equilíbrio hídrico no organismo humano. 

UNIDADE 2 - EDUCAÇÃO NUTRICIONAL EM SAÚDE COLETIVA 

2.1 Teorias e os novos paradigmas educacionais em saúde e nutrição; 

2.2 A política de saúde no Brasil; 

2.2.1 A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN): Ações, Projetos e Programas de 

Alimentação e Nutrição; 

2.3 Epidemiologia dos principais distúrbios nutricionais (desnutrição proteico energética, 
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hipovitaminoses, anemias nutricionais); 

2.4 Instrumentos de educação nutricional e estratégias de intervenção para o 

controle dos principais distúrbios nutricionais. 

UNIDADE 3  TERAPIA NUTRICIONAL 

3.1 Avaliação do estado nutricional do paciente hospitalizado; 

3.1.1 Avaliação clínica nutricional: dietética, bioquímica e antropométrica; 

3.2 Principais Dietas Hospitalares; 

3.3 Terapia Nutricional Enteral e Parenteral; 

3.4 Dietoterapia nas doenças crônicas; 

3.4.1 Obesidade e síndrome metabólica; 

3.4.2 Doenças Cardiovasculares; 

3.4.3 Diabetes mellitus; 

3.4.4 Doenças do aparelho locomotor; 

3.4.4.1 Osteoporose; 

3.4.4.2 Artrite Reumatóide; 

3.4.4.3 Gota. 

UNIDADE 4 - CUIDADO NUTRICIONAL NO CICLO DA VIDA 

4.1 Nutrição Materno-infantil: princípios do cuidado nutricional à saúde da mulher; (gestante e 

nutriz) e do lactente; 

 

4.2 Nutrição na Infância: princípios do cuidado nutricional à saúde da criança; 

4.3 Nutrição na Adolescência: princípios do cuidado nutricional à saúde do Adolescente; 

4.4 Nutrição do Adulto e do idoso: princípios do cuidado nutricional à saúde do adulto e do idoso. 

 
Bibliografia Básica 

DOVERA, Themis Maria Drech da Silveira. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem.1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

MELO, Flavia. Nutrição aplicada à enfermagem. Goiânia: AB, 2005. Disponível em: 

<http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/CBD24FEA-8C9E-4D6C-

9A1A-71D11BF795C7> 
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Camarneiro, Joyce. Nutrição. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 

 
Bibliografia Complementar 

VANNUCCHI, Helio; MARCHINI, Julio Sérgio (Coord.). Nutrição clínica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

SANTOS, Maria Angela dos. Biologia educacional. 17. ed. São Paulo: Atica, 2003.  

RAMOS, Adriana Pereira; CARVALHO, Geraldo Mota de; CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem 

e nutrição. São Paulo: EPU, 2005. 

BORSOI, Maria Angela. Nutrição e dietética: noções básicas. 10. ed. São Paulo: SENAC, 2004. 

MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause: alimentos, nutrição e dietoterapia. 11. ed. São 

Paulo: Roca, 2005. 1242 p 

 
SDE3630- ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA - TEÓRICO 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória. O Centro Cirúrgico. Recursos Humanos do Centro 

Cirúrgico. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório. Sistematização 

da Assistência de Enfermagem no Perioperatório. Preparo da Unidade Cirúrgica. A Anestesia e Suas 

Implicações para a Assistência de Enfermagem. Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA). 

Assistência de Enfermagem no pós-operatório. Central de Material Esterilizado (CME). Sistematização 

da Assistência de Enfermagem nas Intervenções Cirúrgicas. 

 
Conteúdos 

Unidade 1 Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória 

1.1.    Evolução Histórica da Cirurgia;  

1.2.    Classificação das Cirurgias; 

1.3.    Terminologia Cirúrgica; 

1.4.    As fases do Perioperatório. 

Unidade 2 O Centro Cirúrgico 

2.1.    Conceito; 

2.2.    Objetivos; 

2.3.    Planta Física; 
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2.4.    Localização; 

2.5.    Equipamentos; 

2.6.    Áreas; 

2.7.    Aspectos gerenciais do Centro Cirúrgico; 

2.8.    Aspectos éticos e Legais do Centro Cirúrgico. 

Unidade 3  Recursos Humanos do Centro Cirúrgico 

3.1.    Conceito; 

3.2.    Objetivos; 

3.3.    Enfermeiro; 

3.4.    Circulante; 

3.5.    Instrumentador; 

3.6.    Anestesista; 

3.7.    Cirurgião. 

Unidade 4  Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório 

4.1.    Causas de Infecções; 

4.2.    Controle de Infecções; 

4.3.    Infecção no sítio Cirúrgico; 

4.4.    Limpeza e desinfecção de Equipamentos e Instrumentais; 

4.5.    Biossegurança. 

Unidade 5  Sistematização da Assistência no Perioperatório 

5.1.    Assistência de Enfermagem no pré-operatório; 

5.2.    Visita pré-operatória; 

5.3.    Assistência de Enfermagem no trans-operatório; 

5.4.    Recepção do Cliente no Centro Cirúrgico; 

5.5.    Tempos Cirúrgicos; 

5.6.    Assistência de Enfermagem no pós-operatório; 

5.7.    Preparação para a Alta. 
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Unidade 6 Preparo da Unidade Cirúrgica 

6.1.    Preparo da sala Cirúrgica; 

6.2.    Paramentação Cirúrgica; 

6.3.    Degermação das Mãos; 

6.4.    Instrumental cirúrgico; 

6.5.    Fios de sutura; 

6.6.    Posições cirúrgicas. 

 
Unidade 7  A Anestesia e Suas Implicações para a Assistência de Enfermagem 

7.1.    Histórico da Evolução Anestésica; 

7.2.    Segurança do paciente; 

7.3.    Visita pré-anestésica; 

7.4.    Medicações pré-anestésicas; 

7.5.    Sedação e analgesia; 

7.6.    Monitorização perioperatória; 

7.7.    Tipos anestésicos; 

7.8.    Controle da Dor; 

7.9.    Complicações Anestésicas. 

Unidade 8  Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA) 

8.1.    Conceito; 

8.2.    Objetivos; 

8.3.    Planta Física; 

8.4.    Localização; 

8.5.    Equipamentos; 

8.6.    Áreas; 

8.7.    Critérios para admissão na SRPA; 

8.8.    Critérios para Alta. 

Unidade 9  Assistência de Enfermagem no pós-operatório 
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9.1.    Complicações Cirúrgicas; 

9.2.    Cicatrização de feridas; 

9.3.    Drenos; 

9.4.    Curativos; 

9.5.    Educação e Preparo para Alta. 

Unidade 10  Central de Material Esterilizado ( CME) 

10.1.Conceito; 

10.2.Objetivos; 

10.3.Planta Física; 

10.4.Localização; 

10.5.Equipamentos; 

10.6.Áreas; 

10.7.Aspectos Gerenciais da CME; 

10.8.Fluxo de material; 

10.9.Limpeza e Desinfecção dos Artigos; 

10.10. Métodos de processamento. 

Unidade 11  Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Intervenções Cirúrgicas 

11.1.Sistema Respiratório; 

11.2.Sistema Cardiovascular; 

11.3.Sistema Musculo-esquelético; 

11.4.Sistema Gastrintestinal;; 

11.5.Sistema Geniturinário; 

11.6.Sistema Neurológico. 

 

Bibliografia Básica 

NETTINA, Sandra M. et al. Prática de Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

ENFERMAGEM medico-cirúrgica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 770 p. 
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CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 405 p. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788520451564/cfi/0!/4/4@0.00:27.3 > 

Bibliografia Complementar 

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

médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 2 v. 

MARIA, Vera Lúcia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Exame clínico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos como base para diagnósticos de 

enfermagem. 3. ed. São Paulo: Iátria, 2010. 284 p. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-

hospitalar (APH) à sala de emergência. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Iátria, 2013. 224 p 

BRASIL. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde, 

Ministério da Saúde - Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, Brasília, 2ª ed., 1994. 

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

BRASIL, ANVISA. Sítio Cirúrgico - Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à saúde - 

Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - Gerência de Investigação e Prevenção das 

Infecções e dos Eventos Adversos, Brasília, 2009. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/criterios_nacionais_ISC.pdf 

 

SDE3631- ENSINO CLÍNICO EM CIRURGIA PRÁTICO 

 Carga Horária: 110 horas 

 
Ementa 

Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória. O Centro Cirúrgico. Recursos Humanos do Centro 

Cirúrgico. Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório. Sistematização 

da Assistência de Enfermagem no Perioperatório. Preparo da Unidade Cirúrgica. A Anestesia e Suas 

Implicações para a Assistência de Enfermagem. Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA). 

Assistência de Enfermagem no pós-operatório. Central de Material Esterilizado (CME). Sistematização 

da Assistência de Enfermagem nas Intervenções Cirúrgicas. 

 
Conteúdos 

 

Unidade 1 Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória 

1.1.    Evolução Histórica da Cirurgia;  
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1.2.    Classificação das Cirurgias; 

1.3.    Terminologia Cirúrgica; 

1.4.    As fases do Perioperatório. 

Unidade 2 O Centro Cirúrgico 

2.1.    Conceito; 

2.2.    Objetivos; 

2.3.    Planta Física; 

2.4.    Localização; 

2.5.    Equipamentos; 

2.6.    Áreas; 

2.7.    Aspectos gerenciais do Centro Cirúrgico; 

2.8.    Aspectos éticos e Legais do Centro Cirúrgico. 

Unidade 3  Recursos Humanos do Centro Cirúrgico 

3.1.    Conceito; 

3.2.    Objetivos; 

3.3.    Enfermeiro; 

3.4.    Circulante; 

3.5.    Instrumentador; 

3.6.    Anestesista; 

3.7.    Cirurgião. 

Unidade 4  Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório 

4.1.    Causas de Infecções; 

4.2.    Controle de Infecções; 

4.3.    Infecção no sítio Cirúrgico; 

4.4.    Limpeza e desinfecção de Equipamentos e Instrumentais; 

4.5.    Biossegurança. 

Unidade 5  Sistematização da Assistência no Perioperatório 
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5.1.    Assistência de Enfermagem no pré-operatório; 

5.2.    Visita pré-operatória; 

5.3.    Assistência de Enfermagem no transoperatório; 

5.4.    Recepção do Cliente no Centro Cirúrgico; 

5.5.    Tempos Cirúrgicos; 

5.6.    Assistência de Enfermagem no pós-operatório; 

5.7.    Preparação para a Alta. 

Unidade 6 Preparo da Unidade Cirúrgica 

6.1.    Preparo da sala Cirúrgica; 

6.2.    Paramentação Cirúrgica; 

6.3.    Degermação das Mãos; 

6.4.    Instrumental cirúrgico; 

6.5.    Fios de sutura; 

6.6.    Posições cirúrgicas. 

Unidade 7  A Anestesia e Suas Implicações para a Assistência de Enfermagem 

7.1.    Histórico da Evolução Anestésica; 

7.2.    Segurança do paciente; 

7.3.    Visita pré-anestésica; 

7.4.    Medicações pré-anestésicas; 

7.5.    Sedação e analgesia; 

7.6.    Monitorização perioperatória; 

7.7.    Tipos anestésicos; 

7.8.    Controle da Dor; 

7.9.    Complicações Anestésicas. 

Unidade 8  Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA) 

8.1.    Conceito; 

8.2.    Objetivos; 
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8.3.    Planta Física; 

8.4.    Localização; 

8.5.    Equipamentos; 

8.6.    Áreas; 

8.7.    Critérios para admissão na SRPA; 

8.8.    Critérios para Alta. 

 
Unidade 9  Assistência de Enfermagem no pós-operatório 

9.1.    Complicações Cirúrgicas; 

9.2.    Cicatrização de feridas; 

9.3.    Drenos; 

9.4.    Curativos; 

9.5.    Educação e Preparo para Alta. 

Unidade 10  Central de Material Esterilizado ( CME) 

10.1.Conceito; 

10.2.Objetivos; 

10.3.Planta Física; 

10.4.Localização; 

10.5.Equipamentos; 

10.6.Áreas; 

10.7.Aspectos Gerenciais da CME; 

10.8.Fluxo de material; 

10.9.Limpeza e Desinfecção dos Artigos; 

10.10. Métodos de processamento. 

Unidade 11  Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Intervenções Cirúrgicas 

11.1.Sistema Respiratório; 

11.2.Sistema Cardiovascular; 

11.3.Sistema Musculoesquelético; 
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11.4.Sistema Gastrintestinal; 

11.5.Sistema Geniturinário; 

11.6.Sistema Neurológico. 

 

 
 

Bibliografia Básica 

NETTINA, Sandra M. et al. Prática de Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

ENFERMAGEM medico-cirúrgica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 770 p. 

CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 405 p. Disponível em: < https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/ 

9788520451564/cfi/0!/4/4@0.00:27.3 > 

Bibliografia Complementar 

ROTHROCK, Jane C. Alexander. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2007 

PORTO, Celma Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico: bases para a prática médica. 8.ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017. 560 p. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-

hospitalar (APH) à sala de emergência. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Iátria, 2013. 224 p 

COLMAN, Fátima Tahira. Tudo que o enfermeiro precisa saber sobre treinamento: um manual 

prático: instruções básicas para treinamentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 109 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde, 

Ministério da Saúde - Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, Brasília, 2ª ed., 1994. 

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

BRASIL, ANVISA. Sítio Cirúrgico - Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à saúde - 

Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - Gerência de Investigação e Prevenção das 

Infecções e dos Eventos Adversos, Brasília, 2009. Disponível em: 

<http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/criterios_nacionais_ISC.pdf 

 

 

 

DE3632- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL -  TEÓRICO 
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Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

O Campo da Saúde Mental. Os Processos Sociais e Saúde Mental. Reforma Psiquiátrica no Brasil. A 

legislação em saúde mental. Prevenção em Saúde Mental. As principais psicopatologias. Organização 

dos serviços de saúde mental e interdisciplinaridade. Inserção do enfermeiro na atual proposta de 

atendimento da Reforma Psiquiátrica. Assistência de enfermagem aos portadores de transtornos 

mentais em hospitais, CAPS, residências terapêuticas, emergências.  

Conteúdos 

UNIDADE I 

1) O louco, a loucura e a sociedade; 

1.1) Perspectiva histórica da loucura no mundo e no Brasil; 

1.2) A atual Política de Saúde Mental / A Reforma Psiquiátrica Brasileira; 

1.3) As formas alternativas do cuidado em saúde mental: CAPS I,II,III, CAPSad, CAPSi; 

1.4) O papel do enfermeiro na atual política de saúde mental. 

UNIDADE II 

2) O campo da Saúde Mental; 

2.1) Definição e critérios de saúde mental; 

2.2) A família, o doente e a doença mental; 

2.3) Prevenção primária, secundária e terciária em saúde mental; 

2.4) Implantação do plano de cuidados de enfermagem em saúde mental. 

UNIDADE III 

3)Classificação dos transtornos mentais e assistência de enfermagem; 

3.1) Semiologia psiquiátrica: anamnese realizada pelo enfermeiro; 

3.2) Transtornos do humor; 

3.3) Transtornos de ansiedade; 

3.4) Transtornos psicóticos; 

3.5) Transtornos de personalidade; 

3.6) Transtornos dismórficos; 
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3.7) Dependência química e co-morbidade psiquiátrica; 

3.8) Psicofarmacologia; 

3.9) Crise e emergência psiquiátrica. 

 

 
 

Bibliografia Básica 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados na prática baseada em 

evidências. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 956p.  

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais 2.ed.. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2008. 668 p. (Série Enfermagem). 

 
Bibliografia Complementar 

AZEVEDO, Israel Belo de. Diante da depressão. Niterói: Impetus, 2004. 57 p. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. São Paulo: 

EPU, 1996. 126 p. 

NEME, Carmen Maria Bueno; RODRIGUES, Olga Maria Pizazentin (Org.). Psicologia da saúde: 

perspectivas interdisciplinares. São Carlos, SP: Rima, 2003. 362 p 

CLASSIFICAÇÃO de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. Artmed, 1998 

SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual conciso de psiquiatria clínica. Porto Alegre: 

ARTMED, 2008. 688 p. 

HANUS, Michel; MARCHAL, Vincent. Psiquiatria e cuidados de enfermagem. São Paulo: Andrei, 2003. 

376 p. 

FOUCAULT, Michael. História da loucura na idade clássica. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 551 p. 

 

 

 

SDE3633- ENSINO CLÍNICO EM SAÚDE MENTAL PRÁTICO 

Carga Horária: 110 horas 
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Ementa 

 

Atuação no campo prático da saúde mental no contexto da Reforma Psiquiátrica. A identificação das 

principais psicopatologias. Assistência de enfermagem no uso dos psicofármacos. Atuação na 

emergência psiquiátrica, em CAPS, na atenção básica, na comunidade. O preparo para o atendimento 

de enfermagem em Oficinas Terapêuticas. A construção da rede de serviços assistenciais. 

Conteúdos 

UNIDADE I: Loucura e Sociedade 

1.1) Conceito de loucura e a Sociedade; 

1.2) Perspectiva histórica da loucura no Brasil; 

1.3) Trajetória histórica da enfermagem em saúde mental. 

UNIDADE II: Enfermagem em saúde mental 

2.1) Dimensões ético-legais e recursos terapêuticos na assistência de enfermagem; 

2.2) Prevenção em saúde mental e a implementação dos cuidados de enfermagem; 

2.3) Ações de enfermagem na prevenção em saúde mental. 

UNIDADE III: Assistência de enfermagem em saúde mental 

3.1) Atividades de orientação para prevenção em saúde mental nos dispositivos da comunidade; 

3.2) Atendimento ao cliente portador de transtorno mental nos serviços de saúde mental da região; 

3.3) A interação com o usuário do serviço de saúde mental; 

3.4)Atendimento multiprofissional em saúde mental. 

Procedimentos de 

Bibliografia Básica 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem Psiquiátrica: conceitos e cuidados. Guanabara Koogan. 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais 2.ed.. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2008. 668 p. (Série Enfermagem). 

 
Bibliografia Complementar 
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AZEVEDO, Israel Belo de. Diante da depressão. Niterói: Impetus, 2004. 57 p. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. São Paulo: 

EPU, 1996. 126 p. 

NEME, Carmen Maria Bueno; RODRIGUES, Olga Maria Pizazentin (Org.). Psicologia da saúde: 

perspectivas interdisciplinares. São Carlos, SP: Rima, 2003. 362 p 

CLASSIFICAÇÃO de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. Artmed, 1998 

SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual conciso de psiquiatria clínica. Porto Alegre: 

ARTMED, 2008. 688 p. 

HANUS, Michel; MARCHAL, Vincent. Psiquiatria e cuidados de enfermagem. São Paulo: Andrei, 2003. 

376 p. 

FOUCAULT, Michael. História da loucura na idade clássica. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 551 p. 

 

SDE0040- ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

A integração dos princípios fundamentais da administração e os cargos e funções e sua aplicabilidade 

no serviço de enfermagem. 

Tomada de decisão e resolução de problema, os instrumentos para as decisões assertivas. 

O planejamento como norteador  para o alcance dos objetivos. 

A estrutura organizacional e funcional dos Serviços Hospitalares  na formação da estrutura do serviço 

de enfermagem. 

Dimensionamento de pessoal de Enfermagem nos Serviços de Saúde, Gerenciamento de materiais e 

custos em Enfermagem, Gestão dos Recursos Humanos e a Gestão da Qualidade nos Serviços de 

Saúde. 

Conteúdos 

UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO: 

1.1- Definição de administração; 

1.2- Diferenças entre administração, liderança e gerência; 
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1.3- Evolução histórica da teoria da administração; 

1.3.1- Administração Científica; 

1.3.2- Teoria clássica da administração; 

1.3.3- Teoria das Relações Humanas; 

1.3.4- Teoria Burocrática da administração; 

1.3.5- Teoria Comportamental da administração; 

1.3.5.2 - O processo de tomada de decisões. 

UNIDADE 2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

2.1- Teoria organizacional; 

2.2- Componentes da estrutura organizacional; 

2.3- Tomada de decisões na hierarquia organizacional; 

2.4- Cultura organizacional; 

2.5- Tipos de estruturas organizacionais formais; 

2.6- Eficiência Organizacional. 

UNIDADE 3 - PLANEJAMENTO: 

3.1- Definição de planejamento; 

3.2- Planejamento estratégico na organização; 

3.3- O propósito ou a declaração da missão; 

3.4- A filosofia da organização; 

3.5- Filosofia do Serviço de Enfermagem; 

3.6- Metas e objetivos; 

3.7- Políticas e procedimentos; 

3.8- Normas. 

UNIDADE 4 - LIDERANÇA E SUPERVISÃO EM ENFERMAGEM 

4.1-Conceitos de liderança; 

4.2-Teorias de liderança; 

4.2.1- Teoria do grande homem; 
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4.2.2-Teoria dos traços de personalidade; 

4.2.3-Teorias dos estilos de liderança; 

4.2.3- Teorias situacionais de liderança; 

4.3- Supervisão em enfermagem; 

4.3.1- Conceitos; 

4.3.2- Planejamento da função supervisão; 

4.3.3- Aplicação de medidas disciplinares. 

UNIDADE 5 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS E DE CUSTOS 

5.1- Importância e a finalidade no gerenciamento de recursos materiais; 

5.2 - As fases do gerenciamento de recursos materiais; 

5.3- Importância e a finalidade do gerenciamento de custos no serviço de enfermagem; 

5.4- Contabilidade de custos; 

5.5- Custos e despesas; 

5.6- Sistema de custeio. 

UNIDADE 6 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: 

6.1- Evolução histórica da administração de recursos humanos; 

6.2- O dimensionamento de pessoal; 

6.3- Escalas de enfermagem; 

6.4- Educação Continuada definição e finalidade; 

6.5- Treinamento e desenvolvimento de pessoas; 

6.6- Recrutamento e seleção; 

6.7- Avaliação de desempenho. 

UNIDADE 7 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

7.1- Gerenciamento de recursos físicos; conceito 

7.1.2 Conceito A RDC 50 da ANVISA; 

7.2 -Gerenciamento de recursos ambientais; 

7.2.1-Classificação dos resíduos de serviços de saúde (RDC 206/2004); 
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7.2.2- Manejo dos resíduos de serviços de saúde. 

UNIDADE 8 - GERENCIAMENTO DA QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE SAÙDE: 

8.1- Retrospectiva histórica; 

8.2- Ferramentas para avaliação da Qualidade nos Serviços de Saúde; 

8.3- Auditoria em enfermagem; 

8.4- Acreditação hospitalar. 

Procedimentos de Ensino 

Bibliografia Básica 

SANTOS, Jackeline Cristiane. Administração em enfermagem: como lidar com dificuldades no 

exercício gerencial. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2018. 143 p. Disponível em: < https://bv4. 

igitalpages.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520enfermagem&sear

chpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/164091 > 

KURCGANT, Paulina (Cord); TRONCHIN; Maria Rizzatto Dayse (et al.). Gerenciamento em 

Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Disponível em: < https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/ books/9788527730198/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 

SANTOS, A. S.; TRALDI, M. C. Administração de enfermagem em saúde pública. Barueri, SP: Manole, 

2015. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3% 

25A3o%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

25&section=0#/legacy/166221> 

Bibliografia Complementar 

CUNHA, Káthia de Carvalho (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e competências. 

São Paulo: Martinari, 2008. 118 p. 

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

Koogan, 2008. 

MARQUIS, L Bessie; HUSTON, J Carol. Administração e liderança em enfermagem teoria e aplicação. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

JOINT COMMISSION RESOURCES. Temas e estratégias para liderança em enfermagem: enfrentando 

os desafios hospitalares atuais. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 181 p. 

CUNHA, Kathia de Carvalho (Coord.). Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São Paulo: 

Martinari, 2008. 128 p. 

 

SDE0133- ORGANIZAÇÃO E POLÍTICAS DE SAÚDE 
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Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

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

Vigilância da Saúde. 

 

 
Conteúdos 

UNIDADE 1 - Marcos Conceituais em Saúde Coletiva 

1.1. Definições de Saúde ao Longo da História; 

1.2. Definições de Saúde Coletiva, Saúde Pública e Saúde Comunitária; 

1.3. Processo saúde e doença; 

1.4. Saúde e qualidade de vida; 

1.5. Contribuições das Conferências Internacionais de Cuidados Primários e de Promoção da Saúde 

1.6. Determinantes sociais da saúde. 

UNIDADE 2 - Histórico das Políticas de Saúde no Brasil 

2.1. A Revolta das Vacinas; 

2.2. A era do saneamento e a origem das políticas nacionais de saúde pública; 

2.3. Era Pre-Vargas (CAP); 

2.4. Governo Vargas (IAP, a Formação do Ministério. Saúde); 

2.5. Governo Militar (INPS, INAMPS, CONASP); 

2.6. Movimento da Reforma Sanitária; 

2.7. Anos 80 (AIS, SUDS); 

2.8. Conferências Nacionais e Internacionais de Saúde. 

UNIDADE 3 - Legislação do SUS 

3.1. Lei Orgânica do SUS (8.080 e 8.142/90); 

3.2. Normas Operacionais Básicas (NOB); 

3.3. Normas Operacionais da Atenção à Saúde (NOAS); 

3.4. Pacto 2006; 
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3.5. Política Nacional da Atenção Básica- Port. 648/2006. 

UNIDADE 4 - Programas e Projetos Estratégicos do SUS 

4.1 QualiSUS (SAMU); 

4.2 ReforSUS; 

4.3 HumanizaSUS; 

4.4 Farmácia Popular; 

4.5 Programa Volta pra Casa; 

4.6 Políticas e Práticas de Promoção da Saúde; 

4.7 Políticas e Práticas da Atenção Básica; 

4.8 Políticas e Práticas de Saúde para Populações Específicas; 

4.9 O Terceiro Setor e as Políticas e Práticas de Saúde; 

4.10 Sistemas de Informação (DATASUS). 

 
UNIDADE 5 - Dados e Informações em Saúde 

5.1. Epidemiologia; 

5.2. Vigilância da Saúde; 

5.3. Vigilância Epidemiológica; 

5.4. Vigilância Ambiental; 

5.5. Vigilância Sanitária; 

5.6. Sistemas de Informação em Saúde; 

5.7. Planejamento em Saúde; 

5.8. Indicadores de Saúde: conceitos e fundamentos para o planejamento. 

 

Bibliografia Básica 

 

ESTÁCIO ENSINO SUPERIOR. Programa do Livro Universitário. SUS: Sistema Único de 

Saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

LOPES, Mário. Políticas de saúde pública interação dos atores sociais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2017. 114 p. Disponível em: < https://bv4.digitalpages 

.com.br/?term=pol%25C3%25ADtica%2520de%2520sa%25C3%25BAde&searchpage=1&filtro
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=todos&from=busca&page=-28&section=0#/legacy/168908 > 

MIWA, Marcela. Fundamentos socioantropológicos da saúde. SESES, 2015. Disponível em: <  

http:// repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/0D815671-7A9B-

4D10-AD98-993DA0233CA6> 

 

Bibliografia Complementar 

 

CIANCIARULLO, Tamara Iwanow; SILVA, Gilberto Tadeu Reis da; CUNHA, Isabel Cristina Kowal 

Olm. Nova estratégia em foco: o programa de saúde da família: identificando as suas características 

no cenário do SUS. São Paulo: Ícone, 2005. 383 p. 

SUS: o que você precisa saber sobre o Sistema Único de Saúde. São Paulo: Atheneu, 2008. 254 p.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para enfermagem: práticas 

para os cuidados em saúde coletiva. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2010. 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

GUARESCHI, Neuza Maria De Fátima. Psicologia, formação, política e produção em saúde. Porto 

Alegrae - RS: EdiPUC-RS, 2014. 317 p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/#/edicao/epub/54553 > 

 

 

 

 

 

 

 

SDE0174- SAÚDE DO TRABALHADOR 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 
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Evolução histórica da Saúde do Trabalhador. A organização do Mundo do Trabalho e as implicações 

para o trabalhador. Assistência da Equipe de Enfermagem do Trabalho à Saúde do Trabalhador: 

promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, tratamento e reabilitação do trabalhador. 

Conteúdos 

Unidade 1 - CONCEITOS EM SAÚDE E DO MUNDO DO TRABALHO 

1.1 Evolução Histórica do Trabalho; 

1.2 Regimes políticos e e suas propostas econômicas: repercussões no Mundo do Trabalho; 

1.3 Construção histórica do modelo de assistência a Saúde do Trabalhador no mundo e no Brasil. 

Unidade 2 - O SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

2.1 Consolidação da Leis do Trabalho (CLT) e seu conteúdo sobre Saúde e Segurança do Trabalhador; 

2.2 Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e Normas Regulamentadoras (NR); 

2.3 Atuação da Equipe de Enfermagem nos Serviços Especializados e Eng. de Segurança e em 

Medicina do Trabalho - NR 4; 

2.4 Atuação da Equipe de Enfermagem na Prevenção de - Acidentes - NR 5, 6, 23 e 26; 

2.5 Atuação da Equipe de Enfermagem no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – NR 7; 

2.6 Atuação da Equipe de Enfermagem nos Riscos Ambientais - NR 9, 15 e 16; 

2.7 Segurança e Saúde do Trabalho em Estabelecimentos de Saúde - NR 32. 

Unidade 3 - SAÚDE DO TRABALHADOR 

3.1 As crises sociais e econômicas mundiais e do Brasil e as repercussões para a Saúde do 

Trabalhador; 

3.2 O Processo de Trabalho como gerador de agravos a saúde: o meios, o produto e a gerência do 

trabalho; 

3.3 Saúde Mental do Trabalhador. 

3.4 Conceituar Ergonomia e aplicações na Saúde do Trabalhador; 

3.5 O autocuidado e a Saúde do Trabalhador; 

3.6 A atuação da Equipe de Enfermagem na promoção da saúde, prevenção dos agravos e reabilitação 

do trabalhador. 

 
Bibliografia Básica 
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MACHADO, Carolina Sampaio. Saúde e segurança no trabalho. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 64 p. 

(Livro Proprio da Estacio). Disponível em:<http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/E1DA4E4A-A25C-4B81-83D3-

1BA49B0B3370> 

BARBOSA FILHO, Antônio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 314 p. 

ROSSETE, Celso Augusto. Segurança do trabalho e saúde ocupacional. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2015. Disponível em: <https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=rossete&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=11&section=0#/edicao

/54301> 

 
Bibliografia Complementar 

 

KROEMER, K. H. E.; GRANDJEAN, Etienne. Manual de ergonomia: adaptando o trabalho ao 

homem. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

SEGURANÇA e medicina do trabalho. 72. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013.  

RIBEIRO, Maria Celeste Soares (Org.). Enfermagem e trabalho: fundamentos para a atenção à saúde 

dos trabalhadores. 2. ed. São Paulo: Martinari, 2012.  

NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e saúde no trabalho: esquematizada, normas reguladoras 01 a 

09 e 28. São Paulo: Método, 2012.  

CAMPOS, Armando. CIPA - comissão interna de prevenção de acidentes: uma nova abordagem. 17. 

ed. São Paulo: SENAC, 2011. 361 p. 

GESTÃO e prevenção. Curitiba: Inter Saberes, 2014. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=Gest%25C3%25A3o%2520e%2520preven%25C3%25A7%25C3%25A3o&searchpage=1&filtro=todos&

from=busca&page=0&section=0#/edicao/22505> 

 

SDE0230- TANATOLOGIA 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 
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Introdução e histórico do campo da tanatologia.  Aspectos Culturais da Morte. Aspectos psicológicos 

da Morte e do Morrer. Aspectos éticos e bioéticos da morte e do morrer. O acompanhamento ao 

paciente terminal e a família. A equipe de saúde diante da morte. 

 
Conteúdos 

UNIDADE I 

1) Introdução e histórico do campo da Tanatologia; 

1.1. Definição e compreensão do termo Tanatologia; 

1.2. A contextualização da morte e do morrer através da História; 

1.3. Aspectos culturais da morte e o morrer mo Ocidente e no Oriente. 

UNIDADE II 

2) Aspectos Psicológicos da morte e do morrer; 

2.1. Reflexões sobre a vida e a morte; 

2.2. A morte simbólica e a vivência do luto; 

2.3. Atendimento ao cliente que tenta suicídio. 

UNIDADE III 

3) Atendimento ao cliente terminal e sua família; 

3.1. O cliente terminal adulto; 

3.2. A criança terminal; 

3.3. Distanásia, eutanásia, ortotanásia; 

3.4. A família diante da morte de um ente querido. 

UNIDADE IV 

4) A equipe de saúde diante da morte; 

4.1. Aspectos éticos e bioéticos da morte e do morrer; 

4.2. Reflexões sobre morte e qualidade de vida; 

4.3. A enfermagem diante do sofrimento e da morte. 

Procedimentos de Ensino 

Bibliografia Básica 
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ALEXANDRE, Laurent. A morte da morte: como a medicina biotecnológica vai transformar 

profundamente a humanidade. Barueri, SP: Manole, 2018. 258 

FRANCO, Maria Helena Pereira et al. Vida e morte: laços da existência. 2. ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2011. Disponível em: <https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=Vida%2520e%2520morte&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=3&s

ection=0#/edicao/1937 > 

KOVACS, Maria Julia (Coord.). Morte e desenvolvimento humano. 2. ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 1992. Disponível em: < https://bv4. 

digitalpages.com.br/?term=Morte%2520e%2520desenvolvimento%2520humano&searchpage=1&filtr

o=todos&from=busca&page=21&section=0#/edicao/1935> 

KOVÁCS, Maria Júlia. Educação para a morte: temas e refle0xões. São Paulo: Casa do Psicologo, 

FAPESP 2012. Disponível em: <https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=Educa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520para%2520a%2520morte&searchpage

=1&filtro=todos&from=busca&page=3&section=0#/edicao/3400> 

 

 
Bibliografia Complementar 

FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 1573 p. 

PIMENTA, Cibele Andrucioli de Matres. Dor e cuidados paliativos: enfermagem, medicina e 

psiclogia.Barueri: Manole, 2006.  

MORTON, Patrícia. G; FONTAINE, DORRIE. K. Cuidados críticos de Enfermagem: uma abordagem 

holística. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ books/978-85-277-2411-1/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.109 > 

KUBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para ensinar a 

médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes. 9. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

TAYLOR, Carol; LILLIS, Carol; LE MONE, Priscila. Fundamentos de enfermagem: a arte e a ciência do 

cuidado de enfermagem. Porto Alegre: ARTMED, 2008 

 

 

SDE3634- ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE - TEÓRICO 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 
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Compreensão da situação do indivíduo que necessita de cuidados críticos de enfermagem no país e 

desenvolvimento de atitudes e habilidades com fundamentações técnicas e científicas necessárias ao 

cuidado de enfermagem com qualidade ao cliente em estado crítico na terapia intensiva e emergência. 

 
Conteúdos 

UNIDADE I - Planejamento e Organização da Unidade de Alta Complexidade. 

1.1 Estrutura física; 

1.2 Materiais e Equipamentos; 

1.3 Recursos humanos: qualificação e quantificação; 

1.4 Relações interpessoais e o processo de humanização; 

1.5 Contextualização dos cenários de Alta Complexidade (conforme região). 

 

 

UNIDADE II - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações Neurológicas 

 

2.1 Acidente Vascular Cerebral; 

2.2 Convulsões; 

2.3 Meningites; 

2.4 Escalas de avaliação Neurológica (Ransay, Glasgow). 

UNIDADE III - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações 

RESPIRATÓRIAS 

3.1 Insuficiência Respiratória Aguda: DPOC (Escala de Gravidade da Asma); 

3.2 Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA); 

3.3 Introdução à Ventilação Mecânica Invasiva e Não-Invasiva; 

3.4 Avaliação da Gasometria arterial e venosa. 

UNIDADE IV- O Cuidado de Enfermagem de Pacientes com Complicações CARDIOVASCULARES. 

4.1 Introdução a Eletrocardiografia (ECG); 

4.2 Reanimação cardiopulmonar (RCP); 

4.3 Desfibrilação /Cardioversão elétrica; 
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4.4 Arritmias cardíacas; Atriais (Flutter, Fibrilação Atrial e Taquicardia Supraventricular paroxística), 

Ventriculares (Fibrilação ventricular, Taquicardia Ventricular sem Pulso e Atividade elétrica sem pulso) 

e Bloqueios Atrioventriculares (BAV 1º, 2º e 3º grau);  

4.5 Edema Agudo de Pulmão (EAP); 

4.6 Dor Torácica; 

4.7 Dissecção Aórtica. 

UNIDADE V - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações DIGESTIVAS E METABÓLICAS 

5.1 Abdome Agudo Clínico e Cirúrgico (Apendicite, Pancreatite, Colecistite); 

5.2 Diabetes Descompensada; 

5.3 Insuficiência Hepática; 

5.4 Hemorragia de Trato Digestivo. 

 
UNIDADE VI - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações GENITOURINÁRIAS 

6.1 Hidronefrose; 

6.2 Métodos dialíticos; 

6.3 Pielonefrites. 

UNIDADE VII - Procedimentos Invasivos de Alta Complexidade. 

7.1 Monitorização Hemodinâmica à beira do leito: PAM, Cateter de Swan-Ganz, PVC; 

7.2 Acesso venoso profundo Central (Incluindo Intra ósseo); 

7.3 Monitorização da Pressão Intracraniana (Cateter de PIC); 

7.4 Marcapassos (transtorácico e venoso); 

7.5 Drenagem de Cavidades (Torácica, Pericárdica, Cistostomia). 

7.6 Dietoterapia (enteral e parenteral). 

UNIDADE VIII - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações TRAUMÁTICAS. 

8.1Atendimento Inicial ao trauma (Cinemática e Protocolo do Ministério da Saúde) 

8.2 Traumatismo Crânio Encefálico (TCE); 

8.3 Traumatismo Raquimedular (TRM); 

8.4 Trauma Tórax; 

8.5 Trauma Abdominal; 
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8.6 Trauma de Extremidades; 

8.7 Grande Queimado; 

8.8 Afogamento; 

8.9 Escala de Trauma. 

UNIDADE IX - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações INFECCIOSAS SISTÊMICAS. 

9.1 Sepse; 

9.2 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

UNIDADE X - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações EXÓGENAS. 

10.1 Drogas: cocaína, maconha, álcool, benzodiazepínicos e barbitúricos; 

10.2 Intoxicação: Cloro, Carbanato de cálcio, Organofosforado e Ofídico. 

 

Bibliografia Básica 

 

PADILHA, Katia Grillo (Org.) et al. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. 2. ed. Barueri, SP: 

Manole, 2016. 1342 p. (Série Enfermagem). Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=uti&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_44&section=0#/legacy/2412> 

CARVALHO, C.R.R. Situações extremas em terapia intensiva: o que é necessário saber quando o risco é 

máximo. Barueri, SP: Manole, 2010. 536 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books /9788520452714/cfi/558!/4/4@0.00:0.00> 

JOHNSON, Marion et. al; l. Ligações NANDA, NOC - NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e 

assistência de qualidade. 3. ed. Porto Alegre: Elsevier, 2013. 435 p 

 
Bibliografia Complementar 

 

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

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

LUNNEY, Margaret. Pensamento crítico e diagnósticos de enfermagem: estudos de caso e analises. 

Porto Alegre: ARTMED, 2004. 384 p. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado critico: intervenções 

em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 943 p.  
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LEITE, Josete Luzia; FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Guia prático 

em cardiopatias: enfermagem em cirurgia cardiaca. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 228 p. 

 
SDE3635- ENSINO CLÍNICO EM ALTA COMPLEXIDADE -  PRÁTICO 

 Carga Horária: 110 horas 

 

Ementa 

 
Compreensão da situação do indivíduo que necessita de cuidados críticos de enfermagem no país e 

desenvolvimento de atitudes e habilidades com fundamentações técnicas e científicas  

 
Conteúdos 

UNIDADE I  

Planejamento e Organização da Unidade de Alta Complexidade. 

1.1 Estrutura física; 

1.2 Materiais e Equipamentos para a montagem de um leito de Emergência e de Terapia Intensiva, 

ambos conforme com os materiais e o book de laboratório do Curso de Enfermagem; 

UNIDADE II - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações NEUROLÓGICAS. 

2.1 Exame físico neurológico orientado para o problema; 

2.2 Aplicação das Escalas de avaliação Neurológica (Ransay, Glasgow). 

UNIDADE III - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações RESPIRATÓRIAS 

3.1 Montagem de respirador artificial; 

3.2 Procedimento de Intubação orotraqueal; 

3.3 Cuidados de Enfermagem ao cliente em Uso de Prótese Ventilatória; 

3.4 Avaliação de exames de Gasometria arterial e venosa. 

UNIDADE IV- O Cuidado de Enfermagem de Pacientes com Complicações CARDIOVASCULARES. 

4.1 Realização do Exame Eletrocardiograna e Avaliação do traçado; 

4.2 Protocolo de Reanimação cardiopulmonar (RCP); 

4.3 Preparação para a realização de Desfibrilação /Cardioversão elétrica. 

UNIDADE V - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações DIGESTIVAS E METABÓLICAS 

5.1 Exame Físico do Abdome Agudo; 
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5.2 Introdução de Cateteres para alimentação enteral. 

UNIDADE VI - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações GENITOURINÁRIAS 

6.1Exame Físico orientado para o problema. 

UNIDADE VII - Procedimentos Invasivos de Alta Complexidade. 

7.1 Montagem de materiais necessários à: PAM, PVC, Acesso venoso profundo Central 

Pressão Intracraniana (Cateter de PIC), Marcapassos (transtorácico e venoso). 

UNIDADE VIII - O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com Complicações TRAUMÁTICAS. 

8.1Atendimento Inicial ao Trauma; 

8.2 Aplicação da Escala de Trauma. 

 

Bibliografia Básica 

PADILHA, Katia Grillo (Org.) et al. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. 2. ed. Barueri, SP: 

Manole, 2016. 1342 p. (Série Enfermagem). Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=uti&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_44&section=0#/legacy/2412> 

CARVALHO, C.R.R. Situações extremas em terapia intensiva: o que é necessário saber quando o risco é 

máximo. Barueri, SP: Manole, 2010. 536 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books /9788520452714/cfi/558!/4/4@0.00:0.00> 

JOHNSON, Marion et. al; l. Ligações NANDA, NOC - NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e 

assistência de qualidade. 3. ed. Porto Alegre: Elsevier, 2013. 435 p 

 
Bibliografia Complementar 

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

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

LUNNEY, Margaret. Pensamento crítico e diagnósticos de enfermagem: estudos de caso e analises. 

Porto Alegre: ARTMED, 2004. 384 p. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado critico: intervenções 

em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 943 p.  

LEITE, Josete Luzia; FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Guia prático 

em cardiopatias: enfermagem em cirurgia cardiaca. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 228 p. 

9º Período 

CCJ0058- DIREITOS HUMANOS 
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 Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

A evolução dos direitos humanos;  

As gerações de direitos;  

Aplicabilidade das normas constitucionais;  

A eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices;  

As garantias constitucionais e os direitos fundamentais;  

O sistema constitucional de emergência e os direitos fundamentais;  

A colisão de direitos fundamentais; 

A proteção internacional dos direitos humanos 

 
Conteúdos 

Unidade I - Conceito, características e evolução dos direitos fundamentais. 

1.1. A questão terminológica; 

1.2. As características dos direitos fundamentais na atualidade; 

1.3. As fases de evolução dos direitos humanos: da pré-história à fase de Constitucionalização. 

Unidade II - A concepção constitucional dos direitos fundamentais e os tratados 

internacionais sobre os direitos humanos; 

2.1. O sistema brasileiro dos direitos fundamentais; 

2.2. A cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da Constituição Federal).do 

Brasil de 1988; 

2.3. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Unidade III - As dimensões dos direitos fundamentais; 

3.1. Os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos); 

3.2. Os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos sociais e econômicos); 

3.3. Os direitos fundamentais de terceira dimensão (direitos coletivos e difusos). 

Unidade IV - A aplicabilidade das normas constitucionais. 
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4.1. A classificação tradicional das normas constitucionais: normas de eficácia plena contida e 

limitada; 

4.2. A doutrina brasileira da efetividade. 

Unidade V - A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível. 

5.1. O conceito de reserva do possível; 

5.2. O conceito de dificuldade contra majoritária do poder judiciário. 

 
Unidade VI - O conceito de mínimo existencial. 

6.1. O conteúdo material ligado ao mínimo existencial. 

Unidade VII - Os direitos fundamentais e suas garantias constitucionais. 

7.1. As figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais. 

Unidade VIII - O sistema constitucional de emergência e a restrição dos direitos fundamentais. 

8.1. Estado de excepcionalidade legal; 

8.2.. Estado de Sítio e Estado de Defesa. 

Unidade IX - A colisão de direitos fundamentais. 

9.1. Aplicação do princípio da concordância prática; 

9.2. Aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Unidade X - A proteção internacional dos direitos humanos. 

10.1. Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais; 

10.2. Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos; 

10.3. Declaração Universal dos Direitos do Homem; 

10.4. Pacto internacional dos direitos civis e políticos (ONU); 

10.5. Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU). 

 
Bibliografia Básica 

 

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

FERREIRA, Alcineia. Fundamentos históricos, teóricos e metodológicos do serviço social III. Rio de 

Janeiro: SESES, 2016. 112 p.< http://repositorio. 

savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/B1E40367-BC20-4E87-9759-52C10A7582B0 > 
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SILVA, Fernanda Duarte Lopes Lucas da; IORIO FILHO, Rafael Mario; SILVA, Ronaldo Lucas. Direitos 

humanos. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 152 p. (Livro Próprio Estácio). 

Bibliografia Complementar 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7.ed. rev.e atual.São 

Paulo: Saraiva, 2010; 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 33. ed. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 398 p.  

CARVALHO, José Sérgio (Org.). Educação, cidadania e direitos humanos. Petrópolis: Vozes, 2004. 

373 p 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 3. ed. rev. São Paulo: 

Saraiva, 1999. 189 p.  

DIMENSTEIN, Gilberto. Cidadão de papel: a infância, a adolescência e os direitos humanos no 

Brasil. São Paulo: Ática, 2002. 183 p. 

BELLO, Enzo (Org.). Ensaios críticos sobre direitos humanos e constitucionalismo. Caxias do Sul, RS: 

Educs, 2012. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Ensaios%2520cr%25C3%25ADticos 

%2520sobre%2520direitos%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/5862> 

 

 

 

 

 

CEL0032- HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRODESCENDENTES  

 Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios.  

As semelhanças e diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão negra.  

A guerra justa e a ocupação do interior do território.  

A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra.  
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A política indigenista.  

As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira.  

O movimento negro e as políticas afirmativas.  

Índios e afro-descendentes como sujeitos históricos. 

 
Conteúdos 

Unidade 1 – O impacto cultural do contato entre europeus e índios: 

            1.1 – O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato; 

            1.2 – As novas discussões sobre o apresamento indígena; 

            1.3 – A mão-de-obra escrava indígena e africana; 

Unidade 2 – A economia colonial, a escravidão negra e a resistência: 

2.1 – A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de construção 

de solidariedades internas às comunidades negras, mas também de integração e de resistência à 

sociedade escravista; 

2.2  – Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e negociação. As 

reações variadas dos detentores do poder: tolerância e repressão; 

2.3 – Os laços que ligam os afrodescendentes no Brasil às sociedades africanas; 

Unidade 3 - A contribuição de índios e negros à cultura brasileira: 

3.1 – O saber indígena; 

3.2 – A cultura afrodescendente; 

3.3 – O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afrodescendentes e Indígenas; 

Unidade 4 – As diferentes leituras da questão racial brasileira: 

4.1 – Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) à  

Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 

4.2 – A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro e para os povos indígenas; 

4.3 – A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - RIO-92. O índio como sujeito histórico, agente de sua própria história; 

4.4 – O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação simbólica feita pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso e as políticas públicas afirmativas decorrentes do fato; 

4.5 – As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na autoafirmação do negro 
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enquanto sujeito histórico, agente de sua própria história; 

 

 
Bibliografia Básica 

GOMES, Mercio Pereira. Os Índios e o Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo/SP: Contexto, 

2017. 299p 

GATES JR, Henry Louis. Os negros na América Latina. SÃO PAULO SP: Companhia da Letras, 2014. 353 

p. 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e afrodescendentes. 

Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 168 p. Disponível em: 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5609D76B-56C9-4F5E-

BAB6-EC3FF840F22C 

 
Bibliografia Complementar 

VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Jurua, 2009. 349 p. 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 

patriarcal. 36. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 569 p. 

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia da 

Letras, 2008. 609 p. 

VAINFAS, Ronaldo. Heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2010. 275 p 

LORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de 

Janeiro (Séculos XVIII e XIX). São Paulo: UNESP, 2014. 307 p. I 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2008. 103 p. 

PINSKY, Jaime (Org.). História da américa através de textos. São Paulo: Contexto, 2007. 173 p. 

MUNANGA, Kabengele. Negritude:  usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Negritude&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/

49332> 

 

GST0034- COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS 

 Carga Horária: 44 horas 
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Ementa 

Estilo e linguagem do moderno texto empresarial. Coesão e coerência. Pontuação. 

Estrutura do parágrafo. Correção de principais tipos de vícios de linguagem. 

 
Conteúdos 

Unidade 1 - Estilo e linguagem do texto empresarial.  

1.1. Eficácia na produção textual; 1.2. Eficiência no desempenho linguístico;  

1.3. Efetividade na manutenção dos processos comunicativos. 

1.4. Desenvolvimento de estratégias de comunicação empresarial:  

1.4.1. Como definir uma estratégia organizacional eficiente;  

1.4.2. Analisando o público-alvo; 

1.4.3. Transmitindo adequadamente as mensagens;  

1.4.4. Respostas do público-alvo. 

Unidade 2 - Produção textual.  

2.1. Coesão e coerência;  

2.1.1. conceituação;  

2.1.2.recursos coesivos;  

2.1.3. re-escritura de textos.  

2.2. Tipos de leitura;  

2.3. Processos de desenvolvimento do parágrafo;  

2.4. A argumentação.  

Unidade 3 - Aspectos de modalidade.  

3.1. Emprego do acento indicador de crase e colocação pronominal;  

3.2. Relação entre pontuação e funções sintáticas / processos sintáticos. 

Unidade 4 - Vícios de linguagem.  

4.1. Principais dificuldades ortográficas:  

4.1.1. homônimos e parônimos.  
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4.2.Principais dificuldades sintáticas:  

4.2.1. pleonasmo;  

4.2.2. ambiguidade;  

4.2.3. cacofonia; 

4.2.4. solecismo.  

Unidade 5 - Estrutura e estética de modalidades de redação administrativa. 

5.1. A correspondência empresarial:  

5.1.1. a carta / e-mail;  

5.1.2. memorando ou comunicação interna;  

5.1.3. outros modelos;  

5.2. A correspondência oficial: 

5.2.1. ofício;  

5.2.2. memorando oficial;  

5.2.3. outros modelos. 

 
Bibliografia Básica 

MORAES, Ana Shirley França de. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

ARMELLEI JÚNIOR, Walter; BASEIO, Dora Fontana; OLIVEIRA, Sueli Cain de. Comunicação empresarial. 

São Paulo: Radial, 2005. 108 p. (Coleção leitura e escrita, 3).  

CESCA, Cleuza Gertrude Gimenes. Comunicação dirigida escrita na empresa: teoria e prática. 5. ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Summus, 2006. 284 p. 

Bibliografia Complementar 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

445 p. 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 2003. 369 

p. 

CAHEN, Roger. Comunicação empresarial: a imagem como patrimônio da empresa e ferramenta de 

marketing. 10. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2005. 302 p. 

ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e reputação. Rio de 

Janeiro: Campus, 2006. 327 p. 
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TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação empresarial, comunicação institucional: conceitos, 

estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. 5. ed. São Paulo: Summus, 1986. 179 p 

 

GST0395- PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

 Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

Visão histórica da Psicologia;  

Psicologia aplicada ao espaço organizacional; formas do comportamento humano no contexto 

organizacional; emoção no trabalho; percepção e inteligência;  

Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização;  

Comportamento Organizacional. 

 

Conteúdos 

Unidade I- Visão histórica da Psicologia 

1.1. Conceito e visão histórica da Psicologia; 

1.2. Desenvolvimento histórico sobre a interpretação do comportamento humano; 

1.3. A Psicologia na gestão contemporânea. 

Unidade II- Psicologia Aplicada ao espaço organizacional 

2.1. Conceituação sobre Psicologia da Organização; 

2.2. Áreas de atuação do psicólogo na organização; 

2.3. Diálogo entre indivíduo e organização. 

Unidade III- Formas do comportamento humano no contexto organizacional 

3.1. Diferenças individuais e tomada de decisão; 

3.2. Emoção no contexto organizacional; 

3.3. Inteligência aplicada ao trabalho. 

Unidade IV- Os processos de selecionar e treinar nos perfis desejados pela organização. 

4.1. Avaliação da personalidade do candidato; 

4.2. Sensações e percepções na seleção; 



346 
 

4.3. Desenvolvimento da aprendizagem no treinamento; 

4.4. Motivação para aprender; 

4.4.1. Aprendizagem sobre gestão de conflito; 

4.4.2. Aprendizagem sobre o equilíbrio das relações interpessoais; 

4.4.3. Aprendizagem sobre a relação de poder. 

Unidade V- Comportamento Organizacional 

5.1. Administração e Comportamento organizacional; 

5.2. Ética e o Comportamento Organizacional; 

5.3. O processo de pesquisa no comportamento organizacional. 

 
Bibliografia Básica 

REGATO, Vilma Cardoso. Psicologia nas organizações. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 2006. 

172 p. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2600-

8/cfi/6/2!/4/2/2@0.00:0 

SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 640 p. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do 

comportamento organizacional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1982. 

 
Bibliografia Complementar 

ZANELLI, José Carlos. Estresse nas organizações de trabalho: compreensão e intervenção baseadas 

em evidências. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. 128 p.  

CAMACHO, Marcelo. Gestão estratégica de pessoas. Rio de Janeiro: SESES, 2016.  

PSICOLOGIA nas organizações. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 

CUNHA, Káthia de Carvalho (Coord.). Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São Paulo: 

Martinari, 2008.  

CHANLAT, Jean-Francois. Indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 2001. 3 

v. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Disponível em:  <https://bv4.digitalpages.com.br/?term=novo%2520 

papel%2520dos%2520recursos%2520humanos%2520nas%2520organiza%25C3%25A7%25C3%25B5es

&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/18980> 
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SDE0196- PROJETO DE TCC EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

Ementa 

Tipos de pesquisa. Normas de pesquisa em seres vivos. Etapas do projeto de trabalho 

de conclusão de curso. Elaboração e apresentação do projeto. 

 
Conteúdos 

UNIDADE 1 - O SIGNIFICADO DA PESQUISA PARA A ENFERMAGEM 

1.1. Conceito de ciência e método científico; 

1.2. Perspectiva histórica da pesquisa em Enfermagem; 

1.3. Papeis do enfermeiro na pesquisa; 

1.4. Significado intelectual, profissional e científico da pesquisa em Enfermagem. 

UNIDADE 2 - QUESTÕES ÉTICAS E LEGAIS DA PESQUISA 

2.1. Considerações históricas sobre a pesquisa; 

2.2. Avaliação de riscos e benefícios para a pesquisa (Relação com o estudo ético e antiético); 

2.3. Resolução196/96; 

2.4. Comitê de ética e o Termo de consentimento livre e esclarecido. 

UNIDADE 3 - ABORDAGENS DE PESQUISA 

3.1. Abordagens das pesquisas qualitativas; 

3.2. Abordagens das pesquisas quantitativas. 

UNIDADE 4 - A CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

4.1. Elementos Pré-Textuais 

· Capa 

· Folha de rosto 

· Dedicatória 

· Agradecimentos 
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· Epígrafe 

· Resumo em construção (Como forma de aprendizagem) 

· Sumário. 

4.2. Elementos textuais 

4.2.1. Introdução 

· Problematização (tópico de Investigação inserido na motivação pessoal, acadêmica ou profissional) 

· Objeto do estudo 

· Questões norteadoras 

· Objetivos 

· Justificativa (Importância científica e social do estudo) 

· Relevância social e acadêmica; 

4.2.2. Revisão de Literatura 

· Identificação das bases teóricas e suas áreas relacionais (marco teórico conceitual) 

· Diálogo entre a teoria e o problema de pesquisa investigado 

4.2.3. Metodologia 

· Natureza da pesquisa, método e tipo 

· Cenário pretendido 

· Sujeitos ou população da pesquisa; 

· Instrumento pretendido para utilização na coleta de dados 

4.2.4. Considerações Preliminares 

4.3. Elementos pós-textuais 

· Referências 

· Apêndice - Cronograma de pesquisa 

· Anexos ntos de Ensino 

· Aulas expositivas, interativas, discussões dirigidas; 

· Uso da internet (e-mail) para retirar dúvidas em dias pré-estabelecidos pelo orientador; 

· Apresentação de pesquisas modelo e debates para fixação do aprendizado; 
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· Aulas com visitas guiada em grupos pelo orientador à biblioteca do Campus e a biblioteca virtual; 

· Laboratório de pesquisa; 

· Visita de campo de acordo com o objeto de pesquisa escolhido. 

 
Bibliografia Básica 

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

metodologia operativa. 6.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

POLIT,denise F.; BECK,cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: avaliação de 

evidências para a prática de enfermagem. 7 ed. Porto Alegre: Artemed, 2011. Disponível em: < https:// 

integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536326535/cfi/0!/4/4@0.00:32.2 > 

MATHEUS, Maria Clara Cassuli; FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa qualitativa em enfermagem. São 

Paulo: LMP, 2006. 

 
Bibliografia Complementar 

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

Koogan, 2005. 

LEONI, Miriam Garcia. Autoconhecimento do enfermeiro: instrumento nas relações terapêuticas e na 

gestão/gerência em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

POLIT-O'HARA, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos de pesquisa em 

enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 487 p. 

LOBIONDO-WOOD, Geri; HABER, Judith. Pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação crítica e 

utilização.4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São 

Paulo: Pearson, 2012. 162 p 

 

SDE0949- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO -  CLIENTE CIRÚRGICO 

Carga Horária: 88 horas 

 

Ementa 

Desenvolvimento de competências e habilidades técnico-científicas, políticas, éticas, gerenciais e 

administrativas no ciclo vital (criança, adolescente, mulher, adulto e idoso) hospitalizado e/ou no 

cuidado ao cliente clientes cirúrgicos de acordo com o seu ambulatório, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação, reabilitação e educação  em saúde, aplicando a Sistematização da 
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Assistência de Enfermagem. 

 

Conteúdos 

 CIRÚRGICO  

Unidade 1 ? Conceitos Básicos de Enfermagem Perioperatória  

1.1.    Evolução Histórica da Cirurgia  

1.2.    Classificação das Cirurgias 1.3.     

Terminologia Cirúrgica  

1.4.    As fases do Perioperatório 

Unidade 2 - O Centro Cirúrgico  

2.1.    Conceito  

2.2.    Objetivos  

2.3.    Planta Física 

 2.4.    Localização 

 2.5.    Equipamentos  

2.6.    Áreas  

2.7.    Aspectos gerenciais do Centro Cirúrgico 

 2.8.    Aspectos éticos e Legais do Centro Cirúrgico 

  

Unidade 3 ? Recursos Humanos do Centro Cirúrgico 

 3.1.    Conceito  

3.2.    Objetivos 

3.3.    Enfermeiro  

3.4.    Circulante  

3.5.    Instrumentador  

3.6.    Anestesista  

3.7.    Cirurgião 
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Unidade 4 ? Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar no Ambiente Perioperatório  

4.1.    Causas de Infecções  

4.2.    Controle de Infecções  

4.3.    Infecção no sítio Cirúrgico  

4.4.    Limpeza e desinfecção de Equipamentos e Instrumentais  

4.5.    Biosegurança 

  

Unidade 5 ? Sistematização da Assistência de Enfermagem no Perioperatório  

5.1.    Assistência de Enfermagem no pré-operatório  

5.2.    Visita pré-operatória 

 5.3.    Assistência de Enfermagem no trans-operatório  

5.4.    Recepção do Cliente no Centro Cirúrgico  

5.5.    Tempos Cirúrgicos  

5.6.    Assistência de Enfermagem no pós-operatório 

 5.7.    Preparação para a Alta 

  

Unidade 6 ? Preparo da Unidade Cirúrgica  

6.1.    Preparo da sala Cirúrgica 

6.2.    Paramentação Cirúrgica 

 6.3.    Degermação das Mãos  

6.4.    Instrumental cirúrgico 

 6.5.    Fios de sutura  

6.6.    Posições cirúrgicas 

  

Unidade 7 ? A Anestesia e Suas Implicações para a Assistência de Enfermagem  
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7.1.    Histórico da Evolução Anestésica 

 7.2.    Segurança do paciente  

7.3.    Visita pré anestésica  

7.4.    Medicações pré anestésicas  

7.5.    Sedação e analgesia  

7.6.    Monitorização perioperatória 

7.7.    Tipos anestésicos 

 7.8.    Controle da Dor  

.9.    Complicações Anestésicas 

  

Unidade 8 ? Sala de Recuperação Pós-anestésica (SRPA)  

8.1.    Conceito 

 8.2.    Objetivos 

8.3.    Planta Física 

8.4.    Localização 

 8.5.    Equipamentos 

 8.6.    Áreas  

8.7.    Critérios para admissão na SRPA  

8.8.    Critérios para Alta 

  

Unidade 9 ? Assistência de Enfermagem no pós-operatório 

9.1.    Complicações Cirúrgicas  

9.2.    Cicatrização de feridas 

 9.3.    Drenos  

9.4.    Curativos  

9.5.    Educação e Preparo para Alta 
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Unidade 10 ? Central de Material Esterilizado ( CME)  

10.1.Conceito  

10.2.Objetivos  

10.3.Planta Física  

10.4.Localização  

10.5.Equipamentos 

 10.6.Áreas 

 10.7.Aspectos Gerenciais da CME  

10.8.Fluxo de material 

 10.9.Limpeza e Desinfecção dos Artigos 

 10.10. Métodos de processamento 

  

Unidade 11 ? Sistematização da Assistência de Enfermagem nas Intervenções Cirúrgicas 

 11.1.Sistema Respiratório  

11.2.Sistema Cardiovascular  

11.3.Sistema Musculo-esquelético  

11.4.Sistema Gastrintestinal  

11.5.Sistema Geniturinário  

11.6.Sistema Neurológico 

 
Bibliografia Básica 

NETTINA, Sandra M. et al. Prática de Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

ENFERMAGEM medico-cirurgica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 770 p. 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de; VIEIRA, Alvaro Alberto de Bittencourt (Org.). Emergência: 

atendimento e cuidados de enfermagem. 5. ed. São Paulo, SP: Yendis, 2012. 306 p 

 
Bibliografia Complementar 



354 
 

KNOBEL, Elias; LASELVA, Claudia Regina; MOURA JÚNIOR, Denis Faria. Terapia intensiva: 

enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 

CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 

MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Alexander: cuidados de enfermagem ao paciente 

cirúrgico.12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

MERLI, Geno J.; WEITZ, Howard H. Assistência clínica ao paciente cirúrgico. Rio de Janeiro: 

Revinter, 1997. 281 p. 

TIMBY, Barbara K.; SMITH, Nancy E. Enfermagem médico-cirúrgica. 8.ed. São Paulo: Manole, 2005. 

1256 p. 

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

enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 2.v 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-

hospitalar (APH) à sala de emergência. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Iátria, 2013. 224 p 

COLMAN, Fátima Tahira. Tudo que o enfermeiro precisa saber sobre treinamento: um manual 

prático: instruções básicas para treinamentos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2003. 109 p. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de 

saúde, Ministério da Saúde - Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, Brasília, 2ª ed., 1994. 

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

BRASIL, ANVISA. Sítio Cirúrgico - Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à assistência à saúde 

- Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - Gerência de Investigação e Prevenção das 

Infecções e dos Eventos Adversos, Brasília, 2009. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/criterios_nacionais_ISC.pdf 

BRASIL, ANVISA, Resolução – RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Dispõe sobre Regulamento 

Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/normas.htm 

 
 

SDE0950- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO CLIENTE SAÚDE MENTAL 

Carga Horária: 88 horas 

 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/arq/normas.htm
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Ementa 

A atuação do Enfermeiro no campo prático da saúde mental, as psicopatologias, os psicofármacos, 

a atuação do enfermeiro na emergência psiquiátrica, a reforma psiquiátrica, a legislação em saúde 

mental e os Centros de atenção psicossocial, a atuação do enfermeiro na alta hospitalar e a 

construção da rede de serviços assistências. 

Conteúdos Saúde Mental:  

Conteúdos: Unidade 1: O campo prático da saúde mental.  

1.1- Definição e apresentação dos serviços de saúde mental, internação, emergência e Caps.  

1.2- A atuação do enfermeiro na admissão e alta hospitalar, na assistência integral ao cliente (A 

escuta terapêutica e a relação de ajuda), na assistência extrahospitalar (Caps e ambulatórios), o 

enfermeiro na equipe interdisciplinar (Discussões de casos clínicos e reuniões de equipe). Unidade  

2: A reforma psiquiátrica e a legislação em saúde mental. 

 2.1- A reforma psiquiátrica brasileira, a legislação (Política de saúde mental no Brasil), a 

desospitalização e a luta antimanicômial. Unidade 

 3: As psicopatologias e os psicofármacos.  

3.1- As principais psicopatologias, seus principais sinais e sintomas. 

 3.2- Semiologia em saúde mental (o exame psíquico).  

3.3- Os principais psicofármacos, definição, sua ação e seus efeitos colaterais. Unidade 

 4: Organização dos serviços de saúde mental. 

 4.1- os principais serviços extra-hospitalares de saúde mental. 

 4.2- A construção da rede de serviços de saúde mental (Caps, RT e ambulatórios). 

 

 
Bibliografia Básica 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, 

São Paulo: Manole, 2008. 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008. 

NEME, Carmen Maria Bueno; RODRIGUES, Olga Maria Pizazentin (Org.). Psicologia da saúde: 

perspectivas interdisciplinares. São Carlos, SP: Rima, 2003. 362 p. 

Bibliografia Complementar 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados na prática baseada em 
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evidências. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia J. Manual conciso de psiquiatria clínica. Porto Alegre: 

ARTMED, 2008. 

HANUS, Michel; MARCHAL, Vincent. Psiquiatria e cuidados de enfermagem. São Paulo: Andrei, 

2003. 

RIBEIRO, Paulo Rennes Marçal. Saúde mental: dimensão histórica e campos de atuação. São Paulo: 

EPU, 1996. 

CLASSIFICAÇÃO de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: descrições clínicas e 

diretrizes diagnósticas. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 351 p.  

CARVALHO, Marissol Bastos de. Psiquiatria para a Enfermagem. São Paulo: Ridel, 2012. Disponível 

em: https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Psiquiatria%2520para%2520a%2520Enfermagem& 

search page=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/edicao/35896 

 

 

 
 

SDE0953- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE COLETIVA 

Carga Horária: 220 horas 

 

Ementa 

 

Utilização de metodologia assistencial, educativa e de investigação em Enfermagem, necessárias ao 

cliente nos em saúde coletiva. Diferentes níveis de atenção ao processo saúde-doença. 

Conteúdos 

UNIDADE I - A UNIDADE BÁSICA E O SUS  

1.1Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 

UNIDADE II ? SAÚDE E EDUCAÇÃO NA REDE BÁSICA 

2.1.Abordagem educativa em grupos e sala de espera 

2.2.Consulta de enfermagem 

  

UNIDADE III ?  PROGRAMAS DE SAÚDE 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Psiquiatria%2520para%2520a%2520Enfermagem&%20search%20page=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/edicao/35896
https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Psiquiatria%2520para%2520a%2520Enfermagem&%20search%20page=1&filtro=todos&from=busca&page=1&section=0#/edicao/35896
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 3.1. Adolescente: DST/AIDS  

3.2.PNI ? Doenças Imonopreviníveis, Imunização e Rede de Frio 

 3.3.Hanseníase  

3.4.Tuberculose  

3.5.Hipertensão Arterial  

3.6.Diabetes Mellitus 

  

UNIDADE IV ? VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

4.1.Doenças de notificação compulsória 

 

 

 

 

 
Bibliografia Básica 

 

SANTOS, Viviane Euzébia Pereira; VIANA, Dirce Laplaca. Fundamentos e práticas para estágio em 

enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul, SP: Yendis, 2008. 315 p. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=manual%2520de%2520est%25C3%25A1gio%2520em%2520enfermagem&searchpage

=1&filtro=todos#/busca> 

BITENCOURT, J. J. G. Manual de estágio em enfermagem. São Paulo: Eureka, 2017. 368 p. Disponível 

em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=est%25C3%25A1gio%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=

2&section=0#/legacy/159545> 

PORTELA, Cristina Rodrigues; CORREA, Gladis Tenenbojm. Manual de consulta para estágio em 

enfermagem. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2003. 209 p. Disponível em: <https://bv4.digitalpages 

.com.br/?term=est%25C3%25A1gio%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos#/busc

a> 

 

Bibliografia Complementar 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de (Org.). Enfermagem na gestão 

em atenção primária à saúde. Barueri, São Paulo: Manole, 2007.  
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DIAS, Helio Pereira. Direitos e obrigações em saúde. Brasília: ANVISA, 2002.  

CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudanças. 3. ed. São 

Paulo: Hucitec, 2010.  

ENFERMAGEM em saúde coletiva. Rio de Janeiro: SENAC, 2012. 439 p. (Hideko; 1). I 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar em saúde pública. São Paulo: 

Yendis, 2007. 523 p. 

PORTO, Celma Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame clínico: bases para a prática médica. 8.ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2017. 560 p. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/cfi/6/2!/4/2/2@0:0> 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo de (Org.). Enfermagem na gestão 

em atenção primária à saúde. Barueri, São Paulo: Manole, 2007.  

 

 

 

SDE0954- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO SAÚDE ADULTO E IDOSO 

Carga Horária: 154 horas 

 

Ementa 

Aborda a pratica da assistência de enfermagem ao ser humano adulto e idoso cuja inserção social 

está determinada nas suas especificidades para subsidiar o planejamento, execução e avaliação do 

cuidado de enfermagem no cenário da atenção hospitalar e ambulatorial. Vem propiciar a 

imprescindível vivência de situações concretas e globalizantes, nas grandes áreas de atuação do 

enfermeiro, promovendo a passagem do aluno da fase acadêmica para o efetivo exercício 

profissional. 

Conteúdos  

ADULTO E IDOSO  

- A Prestação de cuidados integrais nos Programas de Saúde Pública, incluíndo: Atenção  Adulto e  

Idoso;  

- Os procedimentos realizados por enfermeiros / médicos / técnicos da instituição, quando permitido 

pelos mesmos;  

- O Planejamento da assistência de enfermagem baseada da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (histórico, prescrição, diagnóstico de enfermagem e evolução de enfermagem);  

- Realização de diagnóstico administrativo do setor em que esta estagiando, e implementar ações 
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desde que discutidas com a equipe do setor; 

 - Participar de diagnóstico situacional da comunidade e implementar ações desde que discutidas com 

a equipe da Unidade de Saúde. 

 - Planejamento de escalas de trabalho e tarefas de acordo com a rotina da instituição;  

- Reconhecimento de confecção de protocolos (POP?s) de acordo com a necessidade da instituição e 

solicitação dos enfermeiros do setor.  

- Desenvolvimento de estudos de caso clínico de cliente acompanhados na instituição; 

 -Elaboração de palestras educativas na comunidade. 

 

Bibliografia Básica 

 

FERNANDES, R. T. P. Ensino clínico em saúde do adulto idoso. Rio de Janeiro: SESES, 2017. < http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/05F8CC4A-6FCE-48D0-9C89-

FD5D76DD7A0B > 

DOMINGUES, Marisa Accioly Et Al; LEMOS, Naira Dutra. Gerontologia: os desafios nos diversos 

cenários da atenção. Barueri, SP: Manole, 2010. 584p. 

ROACH, Sally. Introdução à enfermagem gerontológica. Tradução Ivone Evangelista Cabral. São 

Paulo: Guanabara Koogam, 2009. 351 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

MARIA, Vera Lucia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. Exame clínico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos como base para diagnósticos de 

enfermagem. 3. ed. São Paulo: Iatria, 2010. 284 p 

FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 1573 p. 

CARVALHO, Rachel de. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação. 2. ed. rev. atu. São Paulo: 

Manole, 2016. 

MESSY, Jack. Pessoa idosa não existe: uma abordagem psicanalítica da velhice. 2. ed. São Paulo: 

Aleph, 1999. 159 p. 

VELASCO, Cacilda Gonçalves. Aprendendo a envelhecer...: à luz da psicomotricidade. São Paulo: 

Phorte, 2006. 222 p. 
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KARSCH, Ursula Margarida S. (Org.). Envelhecimento com dependência: revelando cuidadores. São 

Paulo: EDUC, 2004. 246 p. 

BRÊTAS, Ana Cristina Passarella; GAMBA, Mônica Antar (Org.). Enfermagem e saúde do adulto. 

Barueri, SP: Manole, 2006. < https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=Enfermagem%2520e%2520sa%25C3%25BAde%2520do%2520adulto&searchpage=1&f

iltro=todos&from=busca#/edicao/124564 >  

 
CCE0489- GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Carga Horária: 44 horas 

 

Ementa 

Gestão ambiental: Conflitos e encaminhamentos por parte das agências públicas e da sociedade civil. 

Gestão da biodiversidade. Desenvolvimento sustentável. Indicadores de sustentabilidade urbana. 

Instrumentos de gestão ambiental. A abordagem interdisciplinar  para a gestão ambiental. 

 
Conteúdo 

UNIDADE 1 - Evolução da questão ambiental 

1.1 Desafios do século XXI; 

1.2 Pressões Ambientais e principais indutores; 

1.3 Consumo Consciente. 

UNIDADE 2 - Transformações Empresariais e Tecnologias de Gestão 

2.1 Alinhamento Conceitual; 

2.2 Ferramentas de Adesão de Gestão Sócio ambientalmente responsável; 

2.3 Ferramentas de monitoramento da Gestão sócio ambientalmente responsável; 

2.4 Alianças e parcerias sustentáveis. 

UNIDADE 3 - Aplicação Prática 

3.1 Normas de SGA; 

3.2 Requisitos do SGA com base na 14001. 

UNIDADE 4 - Gestão Integrada 

4.1 Vantagens de um SGI; 

4.2 Normas que compõem um SGI; 
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4.3 Mecanismos de Transparência e Divulgação. 

 

 

 

 
 
Bibliografia Básica 

 

PHILIPPI JR., Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um desenvolvimento 

sustentável. São Paulo: Manole, 2013. 842 p. (Coleção ambiental ; 2). 

SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. ISO 14001: sistemas de gestão ambiental: implantação objetiva e 

econômica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 258 p. 

SANTOS, Analu Egydio dos. Gestão de ecossistemas e biodiversidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

152p. (Livro Próprio Estácio). Disponível em: 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/FB618A4F-D630-4BC5-9BAF-

65738592F1B8  

 

Bibliografia Complementar 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. rev. 

e atual. São Paulo: Saraiva, 2008.  

SHINZATO, Marjolly Priscilla Bais. Gerenciamento de riscos ambientais. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 

152 p 

ZARATINI, Alexei. Sistema de Gestão Ambiental. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / UNISEB 

Centro Universitário, 2015. 120 p. (Livro Próprio Estácio). 

TACHIZAWA, Élio Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 6. Ed. Atlas, 

2009. 

MOSCARDINI, Susana. Normalizações ambientais. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 112 p. (Livro Próprio 

Estácio) 

 

SDE0944- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM ONCOLÓGICA 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 



362 
 

 

Discutir conceitos e proporcionar reflexão através da compreensão dos princípios básicos da 

fisiopatologia, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, bem como, a análise de conceitos 

básicos do cuidado de enfermagem aos pacientes oncológicos. Engloba as áreas de unidade clínica 

oncológica, ambulatório de quimioterapia, radioterapia, as principais complicações da doença, 

desenvolvimento de habilidades afetivas no relacionamento psicossocial enfermeiro paciente e 

família.  

  

Conteúdo 

Unidade 1: Compreendendo o Câncer: 

O que é o câncer? 

Câncer e crescimento celular Tipos de crescimento celular Classificação das neoplasias Câncer in situ 

e câncer invasivo. 

Histórico da doença. 

Oncogênese. 

Principais Fatores de riscos: Químico Físico Viral Hereditariedade 

Unidade 2: Contextualizando o Câncer: 

Perfil epidemiológico. 

Nomenclaturas. 

Estadiamento: Sistema TNM Bi-rads NIC. 

Magnitude do Problema. 

Rastreamento e detecção precoce das diversas áreas tipográficas do câncer. 

Diagnóstico dos cânceres mais prevalentes no Brasil: Câncer de pele Câncer de mama Câncer de 

próstata Câncer de colo de útero. 

Estudo dos cânceres hematopoiéticos: Leucemias Linfomas Transplante de medula óssea  

Unidade 3: Principais Tratamentos: 

Cuidados de enfermagem no pré, intra e pós-operatório. 

Quimioterapia Conceitos básicos Tipos de quimioterapia Sistematização do cuidado antes, durante e 

após quimioterapia. 

Radioterapia Conceitos básicos Tipos de quimioterapia Sistematização do cuidado antes, durante e 

após radioterapia. 
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Unidade 4: Principais Complicações Oncológicas: 

Emergências causadas por Efeito Direto da Neoplasia: Síndrome da veia cava superior Síndrome da 

compressão medular Trombose e embolia. 

Emergências metabólicas: Hipercalcemia Hiperuricemia e Síndrome da Lise Tumoral. 

Emergências causadas pela toxidade do tratamento: Leucopenia e febre. 

Unidade 5: Linhas de Cuidado Oncológicas: 

Desenho da história natural da doença. 

Organização das Linhas de Cuidado. 

Função das Linhas de Cuidado. 

Hierarquização das ações e serviços. 

Políticas, Ações e Programas do Sistema Único de Saúde para o controle do câncer no Brasil. 

 

Bibliografia Básica 

 

GREENE, Frederick L. et al. Manual de Estadiamento do Câncer. 6. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 

432 p. 

RODRIGUES, Andrea Bezerra; MARTIN, Lelia; MORAES, Márcia Wanderley de. Oncologia 

multiprofissional: bases para assistência. São Paulo: Manole, 2016 

BRITO, Christina May Moran (Editor). Manual de reabilitação em oncologia do ICESP. Barueri, SP: 

Manole, 2014. 722  

RODRIGUES, Andrea Bezerra; OLIVEIRA, Patricia Peres de. Oncologia para enfermagem. Barueri: 

Manole, 2016. 504 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (BRASIL). Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma 

proposta de integração ensino-serviço. 3. ed. rev., atual. ampl. Rio de Janeiro: [s.n.], 2008. 628 p. 

CUIDADOS paliativos em oncologia. São Paulo, SP: Guanabara Koogan, 2013. 157 p. ISBN 978-85-

7756-034-9. 

PIMENTEL, Francisco Luís. Qualidade de vida e oncologia. Coimbra: Almedina, 2006. 203p. 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; LEITE, Josete Luzia; MACHADO, William César Alves; TONINI, 
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Teresa (Org.). Enfermagem oncológica: Conceitos e práticas. São Caetano do Sul SP: Yendis, 2009. 

501p. 

MATSUBARA, Maria das Gracas S. et al (Coord.). Feridas e estomas em oncologia: uma abordagem 

interdisciplinar. São Paulo: Lemar, 2012. 275 p  

 
 

SDE0945- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

 Carga Horária: 44 horas 

 

Ementa 

 

O Campo da Dependência Química. Psicopatologia e adição. Tratamento da Dependência Química. A 

criança, o adolescente e as drogas. Aspectos Sociais da Dependência Química. Cuidados de 

enfermagem ao dependente químico nas emergências clínicas e nos serviços de saúde mental. 

 
Conteúdo 

UNIDADE I - O CAMPO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

1.1.     Definição e histórico do uso de substâncias e seus transtornos. 

1.2.     Drogas, cultura e sociedade; 

1.3.     Epidemiologia da dependência química; 

1.4.     Bases biológicas da dependência química. 

UNIDADE II - PSICOPATOLOGIA E ADIÇÃO 

2.1.     Classificação dos transtornos do uso de substâncias; 

2.2.     Farmacologia; 

2.3.     Depressores, Estimulantes e Inalantes. 

UNIDADE III - TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

3.1.     O processo diagnóstico; 

3.2.     Avaliação psicossocial; 

3.3.     Tratamento ambulatorial e internação; 

3.4.     O papel do enfermeiro. 

UNIDADE IV - A CRIANÇA, O ADOLESCENTE E AS DROGAS 
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4.1.     A busca de identidade e as drogas 

4.2.     O papel da família 

4.3.     Meninos de rua e as drogas 

UNIDADE V - ASPECTOS SÓCIO-POLÍTICOS DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA 

5.1.     A política nacional antidrogas; 

5.2.     A cultura da compulsividade; 

5.3.     Desigualdade social, violência e drogas. 

 
Bibliografia Básica 

 

ANDRADE, Arthur Guerra de; ANTHONY, James C. (ed.). Álcool e suas Consequências: uma 

abordagem multiconceitual. São Paulo: IPQ, 2009 

DIEHL, Alessandra; CORDEIRO, Daniel Cruz; LARANJEIRA, Ronaldo. Dependência Química: prevenção, 

tratamento e políticas públicas. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

STEFANELLI, Maguida Costa. Enfermagem psiquiatrica em suas dimensões assistenciais. Barueri, São 

Paulo: Manole, 2008. 668 p.  

 

Bibliografia Complementar 

 

SANTOS, Rosa Maria Silvestre. Prevenção de droga na escola: uma abordagem psicodramática. 2. ed. 

Campinas, SP: Papirus, 1998. 152 p 

PINSKY, Ilana; BESSA, Marco Antonio (orgs.) Adolescência e Drogas. Casa do Psicólogo, 2009 

ÁLCOOL e suas consequências: uma abordagem multiconceitual. Barueri, SP: Minha Editora, 2009. 

xvi, 199 p 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiatrica: conceitos de cuidados na pratica baseada em 

evidencias. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 956p 

SAITO, Maria Ignez; SILVA, Luiz Eduardo Vargas da; LEAL, Marta Miranda. Adolescência: prevenção e 

risco. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 
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SDE0947- ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇAO HOSPITALAR 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

 

Esta disciplina pretende despertar no acadêmico de enfermagem a necessidade premente de que as 

ações de Prevenção e Controle das Infecções Hospitalares instituídas, sejam incorporadas no 

cotidiano de sua vida profissional desenvolvendo o raciocínio investigativo na reflexão das diversas 

áreas de atuação do Enfermeiro, considerando os determinantes para a prevenção e controle de 

infecção hospitalar e o  aprimoramento da biossegurança dentro da perspectiva profissional no 

contexto das práticas da saúde em Enfermagem. 

 
Conteúdo 

UNIDADE I – 

1.1 Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar – Visão Histórica; 

1.2 Legislações; 

1.3 As bases da prevenção e controle das infecções hospitalares; 

1.4 Cadeia epidemiológica das Infecções hospitalares; 

1.5 Microrganismos e doenças associadas a Infecção hospitalar. 

UNIDADE II – 

2.1 Precauções e Isolamentos - (EPI); 

2.2 Rouparia e limpeza hospitalar (GRSS); 

2.3 Limpeza, Desinfecção e Esterilização; 

2.4 Procedimentos invasivos – Curativos. 

UNIDADE III – 

3.1 Síndromes Infecciosas Hospitalares; 

3.2 Agentes antimicrobianos; 

3.3 Sistema Nacional de Vigilância de Infecções Hospitalares NISS; 

3.4 Biossegurança 

 

 
Bibliografia Básica 
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OLIVEIRA, Adriana Cristina de; SILVA, Maria Virginia Godoy da (org.). Teoria e prática na prevenção 

da infecção do sítio cirúrgico. São Paulo: Manole, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788520451588. Disponível em: <https://integrada .minhabiblioteca.com 

.br/books/9788520451588> 

ALMEIDA, Claudia Elizabeth. Manual para realização de curativos. Rio de Janeiro: Cultura Medica, 

2007.  

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário hospitalar. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788527734288. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca .com.br/books/9788527734288 

 

 
Bibliografia Complementar 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Enfermagem na prevenção e controle da infecção hospitalar. 3. ed. 

rev e atual. São Paulo: Iátria, 2009.  

COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tania Moreira Grillo. Guia prático de controle de infecção 

hospitalar: epidemiologia, controle e terapêutica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

LINDOSO, José Angelo Lauletta. Infectologia ambulatorial: diagnóstico e tratamento. São Paulo: 

Sarvier, 2008.  

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

VERONESI, Ricardo; FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atheneu, 2006. 2 v. 

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

enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

KNOBEL, Elias; LASELVA, Claudia Regina; MOURA JÚNIOR, Denis Faria. Terapia intensiva: 

enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-

hospitalar (APH) à sala de emergência. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Iátria, 2013. 224 p 

MARCHIORATO, Alexa. Gestão hospitalar: serviços de higiene, limpeza e manutenção. Curitiba: 

Intersaberes, 2017. Disponível em: < https://bv4.digitalpages. 

com.br/?term=Gest%25C3%25A3o%2520hospitalar%2520MARCHIORATO&search page=1&filtro=tod 

s&from=busca#/edicao/81781> 
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SDE3476- AUDITORIA EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

 
Ementa 

 

Os conceitos de auditoria e sua inserção na área de saúde e prática de enfermagem. 

O processo de trabalho do enfermeiro auditor; 

Os tipos e classificações da auditoria; 

A auditoria como ferramenta para garantia da qualidade e da adequação de custos; 

A auditoria voltada para a acreditação hospitalar; 

O lado humano da auditoria. 

 

Conteúdo 

Unidade 1- Gerenciamento da qualidade: história e aplicação na saúde 

1.2- O conceito de controle de qualidade em administração; 

1.2- O conceito de qualidade total; 

1.3 - A história das normas ISO; 

1.4- O gerenciamento da qualidade em saúde. 

Unidade 2 - História da auditoria 

2.1-- O surgimento da auditoria na contabilidade; 

2.2- História dos registros na área da saúde; 

2.3- O surgimento da auditoria na área da saúde; 

2.4- O surgimento da auditoria na enfermagem; 

2.4.1- O surgimento da auditoria em enfermagem no Brasil. 

Unidade 3: Conhecimento em auditoria 

3.1- Entendendo o processo de auditoria; 

3.1.2 - Fundamentos de Auditoria; 

3.2 - Os tipos de auditoria; 
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3.3- Auditoria tradicional baseada em critérios; 

3.4- Auditoria de sistemas integrados; 

3.5- Normas de auditoria. 

Unidade 4: A auditoria em enfermagem. 

4.1- Conceito e finalidades; 

4.2 - Tipos e classificações; 

4.3- A auditoria em serviços privados; 

4.4 - A auditoria em serviços públicos 

4.5-Auditoria de Enfermagem, de OPME, de Home Care e Pacientes Críticos; 

4.6-Auditoria de Prontuário Eletrônico, Gerenciamento Eletrônico da Documentação, Contratos, 

Convênios e Protocolos Clínicos. 

Unidade 5 - Competência do enfermeiro auditor: legislação vigente 

5.1 - Lei do exercício profissional (7498/1986) e decreto 94.406/1987; 

5.2- Resolução COFEN 266 de 05/10/2001; 

5.3 - Digitalização de documentos - Lei 5.433/1968 e decreto 64.398/69; 

5.4 - SAE - Resolução 272/2002; 

5.5 - O código de defesa do consumidor. 

5.6 - O código de ética em enfermagem; 

5.7 - Normas da ANS (Saúde suplementar); 

5.8 - Bioética e Ética em Auditoria. 

Unidade 6: Auditoria em acreditação hospitalar 

6.1- A história da acreditação hospitalar; 

6.2- Objetivos da acreditação hospitalar; 

6.3 - Fases da acreditação hospitalar; 

6.4 - O desenvolvimento de padrões; 

6.5 - O papel do enfermeiro na acreditação hospitalar. 

 
Unidade 7- O processo de auditoria 
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7.1- Estilo de questionamento; 

7.2- Conduta pessoal; 

7.3- Evidência objetiva; 

7.4- Táticas do auditor; 

7.5 - Táticas do auditado. 

Unidade 8 - A ação corretiva 

8.1- O que é ação corretiva; 

8.2- O processo de ação corretiva; 

8.3 ? A responsabilidade do auditado; 

8.4 ? Auto avaliação da eficácia da ação corretiva; 

8.5- Notificação do auditor; 

8.6- Fechamento formal da não-conformidade. 

 
Bibliografia Básica 

 

KURCGANT, Paulina (Cord); TRONCHIN; Maria Rizzatto Dayse (et al.). Gerenciamento em 

Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/ books/9788527730198/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Auditoria: um curso moderno e completo. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 590 p. 

DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de processos organizacionais: teoria, finalidade, metodologia 

de trabalho e resultados esperados. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 144 p. 

 

Bibliografia Complementar 

 

MARQUIS, L Bessie; HUSTON, J Carol. Administração e Liderança em Enfermagem: teoria e 

aplicação.4.ed. Artmed, 2005 

CARLIN, Everson Luiz Breda. Auditoria, planejamento e gestão tributária: Teoria e prática. . 2 ed. rev. 

e atual. São Paulo: Juruá, 2014. 142 p. 

CASATI, João Paulo Brognoni. Auditoria de sistemas. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 120 p 

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil: normas de auditoria, procedimentos e papéis 
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de trabalho, programas de auditoria, relatórios de auditoria. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 607 p. 

GIL, Antonio de Loureiro. Auditoria da qualidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 274 p. 

 

 

 

 

 

SDE0198- TCC EM ENFERMAGEM 

Carga Horária: 44 horas 

 

Ementa 

 

Elaboração e apresentação do trabalho de conclusão de curso de Enfermagem de acordo com as 

linhas de pesquisas e áreas predominantes criadas pelo curso. 

 
Conteúdo 

 

UNIDADE 1 - NOVAS TENDÊNCIAS SOBRE PESQUISA EM ENFERMAGEM - ENFERMAGEM BASEADA 

EM EVIDÊNCIAS 

1.1. Conceito; 

1.2. Perspectiva histórica da Enfermagem baseada em evidências; 

1.3. Papeis do enfermeiro nas pesquisas baseadas em evidências; 

1.4. Significado intelectual, profissional e científico da pesquisa baseada em evidências. 

UNIDADE 2 - REVISÃO E APROFUNDAMENTO DO PROCESSO DE PESQUISA 

2.1. Apresentação dos PTCC; 

2.2. Revisão do processo de pesquisa; 

2.3. Problemas e hipóteses de pesquisa; 

2.4. Estrutura Teórica; 

2.5. Amostragem; 
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2.6. Método, Coleta e Análise dos Dados; 

2.7. Confiabilidade e Validade do estudo. 

UNIDADE 3 - CONSOLIDAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

3.1. Elementos Pré-Textuais; 

· Capa; 

· Folha de rosto; 

· Dedicatória; 

· Agradecimentos; 

· Epígrafe; 

· Resumo em construção; 

· Sumário. 

3.2. Elementos textuais 

Introdução; 

· Problematização (tópico de Investigação inserido na motivação pessoal, acadêmica ou profissional); 

· Objeto do estudo; 

· Questões norteadoras; 

· Objetivos; 

· Justificativa (Importância científica e social do estudo); 

· Relevância social e acadêmica. 

3.2.2. Revisão de Literatura 

· Identificação das bases teóricas e suas áreas relacionais (marco teórico conceitual); 

· Diálogo entre a teoria e o problema de pesquisa investigado 

3.2.3. Metodologia; 

· Natureza da pesquisa, método e tipo; 

· Cenário pretendido; 

· Sujeitos ou população da pesquisa; 

· Instrumento pretendido para utilização na coleta de dados; 
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3.2.4. Análise e Interpretação dos resultados 

3.2.5. Considerações Finais; 

3.3. Elementos pós-textuais 

· Referências; 

· Apêndice; 

· Anexos. 

UNIDADE 4 - ELABORAÇÃO DE UM ARTIGO DE PESQUISA 

4.1. Escolha da Revista; 

4.2. Conhecimento e utilização das normas de publicação; 

4.3. Revisão e direcionamento para publicação. 

 
Bibliografia Básica 

 

SANTOS, Jackeline Cristiane. Administração em enfermagem: como lidar com dificuldades no 

exercício gerencial. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2018. 143 p. Disponível em: < https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520enfermagem&searchpa

ge=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/164091 > 

KURCGANT, Paulina (Cord); TRONCHIN; Maria Rizzatto Dayse (et al.). Gerenciamento em 

Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. < https://integrada.minha 

biblioteca.com.br/#/books/9788527730198/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 

SANTOS, A. S.; TRALDI, M. C. Administração de enfermagem em saúde pública. Barueri, SP: Manole, 

2015. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3% 

25A3o%2520em%2520enfermagem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-

25&section=0#/legacy/166221> 

 
Bibliografia Complementar 

 

CUNHA, Káthia de Carvalho (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e 

competências. São Paulo: Martinari, 2008. 118 p. 

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

Koogan, 2008. 

MARQUIS, L Bessie; HUSTON, J Carol. Administração e Liderança em Enfermagem teoria e aplicação. 
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4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

JOINT COMMISSION RESOURCES. Temas e estratégias para liderança em enfermagem: enfrentando 

os desafios hospitalares atuais. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 181 p. 

CUNHA, Kathia de Carvalho (Coord.). Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São Paulo: 

Martinari, 2008. 128 p. 

 

 

 

SDE0951- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO CLIENTE ALTA COMPLEXIDADE 

Carga Horária: 66 horas 

 
Ementa 

Desenvolvimento de competências e habilidades técnico-científicas, políticas, éticas,  gerenciais e 

administrativas no cuidado ao cliente em Alta Complexidade, no âmbito pré-hospitalar e/ou 

intrahospitar, com ações voltadas às necessidades do cliente em estado crítico, na terapia intensiva 

e/ou emergência, através da Sistematização da Assistência de Enfermagem, de modo que a 

promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e educação em saúde sejam evidenciadas neste 

contexto. 

Conteúdos 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1ª SEMANA DE ECS UNIDADE I ? Planejamento e Organização da Unidade de Alta Complexidade.  

1.1 - Estrutura física.  

1.2 - Materiais e Equipamentos para a montagem de um leito de Alta Complexidade .  

1.3 ? Organização do trabalho em Alta Complexidade (Normas e Rotinas técnicooperacionais). 

1.4 ? Ambiência do campo, relacionamento interdisciplinar e cuidado holístico. 

  

2ª SEMANA DE ECS UNIDADE II ? O Cuidado de Enfermagem com afecções neurológicas. 

 2.1 - Exame físico neurológico orientado para o problema.  

2.2 ? Aplicação das Escalas de avaliação Neurológica (Ransay, Glasgow).  

2.3 - Sistematização da Assistência de Enfermagem  



375 
 

2.4 ? Discussão de estudo de caso (dados do prontuário) e dos principais fármacos utilizados. 

  

3ª SEMANA DE ECS UNIDADE III - O Cuidado de Enfermagem com afecções cardíacas.  

3.1 - Exame físico cardíaco e monitorização cardíaca.  

3.2 ? Realização e avaliação do Exame Eletrocardiograna. 

 3.3- Protocolo de Reanimação cardiopulmonar (RCP) e preparação para a realização de Desfibrilação 

/Cardioversão elétrica.  

3.4 - Organização do carro de emergência ou de parada. 

 3.5 ? Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 3.6 -Discussão de estudo de caso (dados do prontuário) e dos principais fármacos utilizados.   

4ª SEMANA DE ECS UNIDADE IV - O Cuidado de Enfermagem com afecções respiratórias.  

4.1 - Exame físico respiratório, monitorização e avaliação da oximetria e gasometrca arterial e venosa. 

4.2 ? Montagem de respirador artificial e discussão dos principais parâmetros e modalidades da 

ventilação mecânica. 

 4.3. -  Procedimento de Intubação orotraqueal, aspiração endotraqueal e oral.  

4.4 - Sistematização da Assistência de Enfermagem.  

4.5 - Discussão de estudo de caso (dados do prontuário) e dos principais fármacos utilizados. 

  

5ª SEMANA DE ECS UNIDADE V ? O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com afecções digestivas.  

5.1 - Exame Físico do abdome.  

5.2 - Introdução e manutenção de cateteres para alimentação enteral. 

 5.3 ? Preparo de materiais e manutenção do acesso vascular central para nutrição parenteral.  

5.4 ? Instalação de dietas enteral e parenteral.  

5.5 - Sistematização da Assistência de Enfermagem.  

5.6 - Discussão de estudo de caso (dados do prontuário) e dos principais fármacos utilizados. 

  

6ª SEMANA DE ECS UNIDADE VI -O Cuidado de Enfermagem a Pacientes com afecções 

genitourinárias. 1.1   - Exame Físico genitourinário orientado para o problema .  

1.2   - Introdução e manutenção de cateter vesical (demora e alívio).  
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1.3   ? Principais métodos dialíticos.  

1.4   - Sistematização da Assistência de Enfermagem  

1.5   - Discussão de estudo de caso (dados do prontuário) e dos principais fármacos utilizados. 

  

 7ª SEMANA DE ECS UNIDADE VII -Procedimentos Invasivos de Alta Complexidade.  

7.1 - Preparo e montagem de materiais para instalação de dispositivos invasivos (Pressão Arterial 

Média - PAM, Pressão Venosa Central - PVC, Acesso Venoso Central,  

Pressão Intracraniana -  PIC, Pressão Intrabdominal ? PIA e Marcapassos transtorácico e venoso. 

 7.2 - Manutenção e avaliação dos dispositivos Invasivos. 

  

8ª SEMANA DE ECS UNIDADE VIII - O Cuidado de Enfermagem nas Complicações  Traumáticas. 

8.1Atendimento Inicial ao Trauma  

8.2 Aplicação da Escala de Trauma. 

 Indicação do Material Didático 

 
 

Bibliografia Básica 

 

PADILHA, Katia Grillo (Org.) et al. Enfermagem em UTI: cuidando do paciente crítico. 2. ed. Barueri, 

SP: Manole, 2016. 1342 p. (Série Enfermagem). Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=uti&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=_44&section=0#/legacy/2412> 

CARVALHO, C.R.R. Situações extremas em terapia intensiva: o que é necessário saber quando o risco 

é máximo. Barueri, SP: Manole, 2010. 536 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books /9788520452714/cfi/558!/4/4@0.00:0.00> 

JOHNSON, Marion et. al; l. Ligações NANDA, NOC - NIC: condições clínicas: suporte ao raciocínio e 

assistência de qualidade. 3. ed. Porto Alegre: Elsevier, 2013. 435 p 

 
Bibliografia Complementar 

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

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

2006. 
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LUNNEY, Margaret. Pensamento crítico e diagnósticos de enfermagem: estudos de caso e analises. 

Porto Alegre: ARTMED, 2004. 384 p. 

SWEARINGEN, Pamela L.; KEEN, Janet Hicks. Manual de enfermagem no cuidado critico: 

intervenções em enfermagem e problemas colaborativos. 4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 943 p.  

LEITE, Josete Luzia; FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida de; ERDMANN, Alacoque Lorenzini. Guia 

prático em cardiopatias: enfermagem em cirurgia cardiaca. São Caetano do Sul: Yendis, 2006. 228 p. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-

hospitalar (APH) à sala de emergência. 6.ed. rev. e atual. São Paulo: Iátria, 2013.  

TAMEZ, Raquel N.; SILVA, Maria Jones Pantoja. Enfermagem na UTI neonatal: assitência ao recém-

nascido de alto risco. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

 

SDE0952- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GERÊNCIA 

Carga Horária: 88 horas 

 
Ementa 

 

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

Conteúdos  

Unidade 1 ? A organização de Saúde  

1.1   A história da organização de saúde; 

 1.2    A estrutura físico-funcional  e organizacional do estabelecimento assistencial de saúde. 

  

Unidade 2 ? Estrutura do Serviço de Enfermagem. 

2.1  Filosofia, missão e visão; 

2.2  Escala hierárquica do Serviço;  

2.3  Quantitativo de pessoal e escala de serviço por turno; 

 2.4  Normas administrativas; 

 2.5  Sistema de informação;  

2.6  As funções do enfermeiro. 
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Unidade 3 ? Operacionalização do cuidado de Enfermagem.  

3.1. Distribuição de tarefas; 

 3.2. O cuidado; 

3.3. Supervisão e avaliação do cuidado;  

3.4. Sistema de suprimento, manutenção e controle de materiais, medicamentos e equipamentos. 

 

Unidade 4 ? Recursos Humanos. 

 4.1 .Serviço de Educação Continuada.  

4.1.1 Processo de Recrutamento e seleção 

   4.1.1.2- Triagem de pessoal 

   4.1.1.3- Seleção;   

   4.1.1.4- Entrevista;    

   4.1.1.5- Processo de integração de novos profissionais.    

   4.1.1.6- Avaliação de desempenho período probatório. 

  

4.1.2. Desenvolvimento e treinamento de pessoas. 

  

Unidade 5 ?Controle da Qualidade(CQ)  

5.1- O preceptor poderá trabalhar com o instrumento de controle da qualidade que a instituição está 

desenvolvendo ou propor um recurso, caso o hospital não trabalhe com (CQ).   

 ATENÇÃO: As unidades e conteúdos são sugestões. O preceptor terá que desenvolver o seu trabalho 

de acordo com  realidade, vigente, de cada Instituição 

 
Bibliografia Básica 
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SANTOS, Jackeline Cristiane. Administração em enfermagem: como lidar com dificuldades no 

exercício gerencial. São Caetano do Sul, SP: Difusão, 2018. 143 p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages 

.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520enfermagem&searchpage=1

&filtro=todos&from=busca#/legacy/164091 > 

KURCGANT, Paulina (Cord); TRONCHIN; Maria Rizzatto Dayse (et al.). Gerenciamento em 

Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. < 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527730198/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 > 

SANTOS, A. S.; TRALDI, M. C. Administração de enfermagem em saúde pública. Barueri, SP: Manole, 

2015. Disponível em:< 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=administra%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520em%2520enfer

magem&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=-25&section=0#/legacy/166221> 

 
Bibliografia Complementar 

CUNHA, Káthia de Carvalho (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e 

competências. São Paulo: Martinari, 2008. 118 p. 

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

Koogan, 2008. 

MARQUIS, L Bessie; HUSTON, J Carol. Administração e Liderança em Enfermagem teoria e aplicação. 

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

JOINT COMMISSION RESOURCES. Temas e estratégias para liderança em enfermagem: enfrentando 

os desafios hospitalares atuais. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 181 p. 

CUNHA, Kathia de Carvalho (Coord.). Gestão de pessoas: foco na enfermagem atual. São Paulo: 

Martinari, 2008. 128 p. 

 

SDE0950- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO CLIENTE SAÚDE MENTAL 

Carga Horária: 88 horas 

 

Ementa 

A atuação do Enfermeiro no campo prático da saúde mental, as psicopatologias, os psicofármacos, a 

atuação do enfermeiro na emergência psiquiátrica, a reforma psiquiátrica, a legislação em saúde 

mental e os Centros de atenção psicossocial, a atuação do enfermeiro na alta hospitalar e a 

construção da rede de serviços assistências. 

Conteúdos  
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 Unidade 1: O campo prático da saúde mental.  

1.1- Definição e apresentação dos serviços de saúde mental, internação, emergência e Caps.  

1.2- A atuação do enfermeiro na admissão e alta hospitalar, na assistência integral ao cliente (A 

escuta terapêutica e a relação de ajuda), na assistência extrahospitalar (Caps e ambulatórios), o 

enfermeiro na equipe interdisciplinar (Discussões de casos clínicos e reuniões de equipe). Unidade  

2: A reforma psiquiátrica e a legislação em saúde mental. 

 2.1- A reforma psiquiátrica brasileira, a legislação (Política de saúde mental no Brasil), a 

desospitalização e a luta antimanicômial. Unidade 

 3: As psicopatologias e os psicofármacos.  

3.1- As principais psicopatologias, seus principais sinais e sintomas. 

 3.2- Semiologia em saúde mental (o exame psíquico).  

3.3- Os principais psicofármacos, definição, sua ação e seus efeitos colaterais. Unidade 

 4: Organização dos serviços de saúde mental. 

 4.1- os principais serviços extra-hospitalares de saúde mental. 

 4.2- A construção da rede de serviços de saúde mental (Caps, RT e ambulatórios). 

 
Bibliografia Básica 

 

TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. Tradução Fernando Diniz da 

Cruz e Isabel Cristina Fonseca da Cruz. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2002. 

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

assistenciais. Ed Manole. 

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

ARTMED, 2008. 

BOTEGA, Neury José (Org.). Prática psiquiátrica no hospital geral: Inter consulta e emergência. 2. ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2007. 

 
Bibliografia Complementar 

 

LOUZA NETO, R. Et Al. Psiquiatria básica. Porto Alegre: Artes Medicas, 2010. 

HOLMES, David S. Psicologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 
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DALGALARRONDO, Paulo. Religião, Psicopatologia e Saúde Mental. Artmed, 2008 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10: diretrizes diagnósticas e de 

tratamento para transtornos mentais em cuidados primários. Artmed, 1998 

CARLAT, Daniel J. Entrevista Psiquiátrica - 2ª edição, Artmed, 2007. 

 

 

 

 

SDE0955- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Carga Horária: 154 horas 

 
Ementa 

 

Utilização de metodologia assistencial, educativa e de investigação em Enfermagem,  necessárias a 

criança, adolescente e família nos diferentes níveis de atenção ao processo saúde-doença. 

Implementação da sistematização do cuidado na saúde da criança. 

 

Conteúdos 

 Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem nos diferentes cenários de atuação do 

enfermeiro (unidades básicas e unidades hospitalares de saúde, bem como assistência à 

comunidade) nas diversas etapas do ciclo vital da Criança e família. Políticas Públicas de Saúde e 

Assistência de enfermagem em saúde da criança. 

 
Bibliografia Básica 

MARCONDES, Eduardo (Coord.) et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2010. 843 p. v.2 

ALMEIDA, Fabiane de Amorim. Enfermagem pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no 

hospital.São Paulo: Manole, 2008. 421 p. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788520444405>. 

ALMEIDA, L. P. de; POLIDO, C. G. Ensino clínico em saúde da criança e adolescente. Rio de Janeiro: 

SESES; 2017. < file:///C:/Users/janio.mesquita/ 

Downloads/ENSINO%20CLINICO%20EM%20SAUDE%20DA%20CRIANCA%20E%20ADOLESCENTE.pdf 

> 
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Bibliografia Complementar  

BORGES, Ana Luiza Vilela; FUJIMORI, Elizabeth (Org.). Enfermagem e a saúde do adolescente na 

atenção básica. São Paulo: Manole, 2009. 586 p. ISBN 9788520427330 

PEDIATRIA básica. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Sarvier, 2011.  

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

2006.  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de (Org.). Ensinando a cuidar da criança. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2005. 397 p. 

KLIEGMAN, Robert M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.  

BRÊTAS, José Roberto da Silva (Org.). Manual de exame físico para a prática da enfermagem em 

pediatria. 2. ed. São Paulo: Iátria, 2011.  

COLLET, Neuza; OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de; VIEIRA, Cláudia Silveira (Coord.). Manual 

de enfermagem em pediatria. 2. ed., rev., atual. e ampl. Goiânia: AB, 2010. 

 

SDE0956- ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE DA MULHER 

Carga Horária: 220 horas 

 
Ementa 

Assistência integral de enfermagem compatível com as necessidades apresentadas pela mulher em 

seus diferentes ciclos de vida considerando o contexto familiar e social. 

 

 

 

Conteúdos  

UNIDADE 1 - SAÚDE DA MULHER 

• Apresentação da disciplina   

• O processo de construção da identidade feminina na sociedade brasileira  

• O Conceito de gênero e a compreensão dos fenômenos sociais      

• Mulher, cidadania e sexualidade      

• Violência contra a mulher     
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• O contexto histórico da Enfermagem Obstétrica   

• Legislação e ética em enfermagem Obstétrica  

• Aborto       

• Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

• Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM)    

• Mortalidade Materna   

• Direitos Sexuais e Reprodutivos     

• Planejamento familiar: Métodos e ações educativas 

 

UNIDADE 2 ? CONSULTA DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA 

2.1 Prevenção do Câncer de Mama 

• Fatores de risco  

• Alterações fisiológicas e patológicas da mama    

• Exame clínico e auto-exame das mamas 

 

2.2  Prevenção do Câncer de Colo Uterino 

• Fatores de risco  

• Detecção de lesões precursoras  

• Colpocitologia Oncótica e Teste Schiller 

 

2.3  Assistência de Enfermagem nas Infecções Sexualmente Transmissíveis 

• Vulvovaginites 

• Candidíase Vulvovaginal 

• Tr comoníase Genital 

• Vaginose Bacteriana 

•  Sífilis Materna e Congênita 
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•  HIV/AIDS 

• Afecção pelo Papilomavirus Humano 

 

2.4   Assistência de Enfermagem à mulher 

• Climatério e menopausa 

  

UNIDADE 3 ? CONSULTA DE ENFERMAGEM DURANTE A GRAVIDEZ 

3.1   Consulta de Enfermagem no Pré-Natal 

•  Duração e Diagnóstico da gravidez 

•  Cálculo da Data Provável de Parto (D.P.P.) e Idade Gestacional (I.G.)   

• Sinais e sintomas da gravidez   

• Condutas nas queixas mais freqüentes        

• Considerações culturais e sociais   

• Modificações gerais, locais e psicológica 

•  Fatores de risco reprodutivo         

• Anamnese geral e obstétrica          

• Exame físico obstétrico  

• xames laboratoriais de rotina, imunização          

• Avaliação do feto: crescimento e vitalidade        

• Orientação pré-natal e preparo para o parto e amamentação 

  

3.2  Assistência de Enfermagem à Gestante de Risco 

• Hiperêmese gravídica     

• Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG)     

• Diabete Mellitus Gestacional   

• Síndromes hemorrágicas/abortamento     
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• Trabalho de parto prematuro       

• Polidramnia e oligodramnia       

• Anemias 

  

UNIDADE 4 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO  

•  Modelos de assistência ao parto e nascimento 

• Sinais e sintomas do início do trabalho de parto 

• Exame físico obstétrico        

• Fatores, mecanismos, períodos clínicos do parto e estática fetal          

• Avaliação e acompanhamento do trabalho de parto     

• Humanização da assistência ao parto com uso das tecnologias não invasivas  

• Cuidados imediatos ao recém nascido 

 UNIDADE 5 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PUERPÉRIO 

• Alterações fisiológicas no puerpério  

• Complicações puerperais    

• Consulta de Enfermagem à puérpera       

• Assistência ao binômio mãe/bebê    

 
Bibliografia Básica 

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

Manole, 2006.  

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

Koogan, 2008.  

SHUBERT, C. O. Ensino clínico em saúde da mulher. Rio de Janeiro: SESES; 2017.< 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/8471989E-9022-5E6A-6111-

19CB82D3AF3B> 

 
Bibliografia Complementar  

FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon (Org.). Enfermagem e saúde da mulher. 2. 
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ed. rev. e ampl. Manole, 2013. 

MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende obstetrícia 

fundamental.13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em ginecologia. São Paulo: EPU, 2004. 235 p 

FERNANDEZ, Alicia. Mulher escondida na professora: uma leitura psicopedagógico do ser mulher, de 

corporalidade e da aprendizagem. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 182 p. 

CLIMATÉRIO e menopausa: uma visão multidisciplinar. Curitiba, PR: CRV, 2014. 201 p. 

MARTINS, Mílton de Arruda. Et. Al. Clínica Médica: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de 

natureza sistêmica, medicina preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina 

laboratorial na prática médica - Vol. 1.  São Paulo: Manole,2014.    Disponível em: < https://bv4.digit 

lpages.com.br/?term=Cl%25C3%25ADnica%2520M%25C3%25A9dica&searchpage=1&filtro=todos&fro=

busca#/edicao/2396 > 
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