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1. PERFIL DO CURSO  

O Curso de Enfermagem da Pontifica Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços 
de Caldas, compromete-se com a formação generalista, sensível às transformações da sociedade e 
da ciência. È aberto à diversidade e à pluralidade sociocultural. Comprometido com o ato de cuidar, 
gerenciar, de educar para a qualidade de vida, de pesquisar e de proporcionar condições para a 
busca do preparo contínuo, com liberdade e autonomia.  

Outro compromisso do Curso de Enfermagem é com a prática pedagógica que rompe com a 
fragmentação do conhecimento, com a formação conteudista, centrada nas disciplinas e nas cargas-
horárias, e se posta a favor das experiências acumuladas, da capacidade e da autonomia do aluno-
sujeito para produzir e apropriar-se do conhecimento. Busca, ainda, romper com os métodos de 
ensino fundamentados na transmissão, memorização e reprodução do conhecimento que, 
verdadeiramente, não ultrapassam o espectro da informação.  

A proposta de formação orientada pelos princípios do Sistema Único de Saúde, dentre os quais 
a integralidade do ensino e da atenção à saúde. Tal modelo obriga à ruptura com a hegemonia do 
modelo flexneriano, biomédico, curativista, hospitalocêntrico.  

Ressalte-se que Poços de Caldas, hoje, é considerada uma das cidades com melhores índices 
de qualidade de vida, o que reforça sua posição de pólo regional importante e que, sem dúvida, 
confirma sua influência em vários setores, inclusive na área educacional.  

O município apresenta uma boa taxa de desenvolvimento: ruas são pavimentadas, rede de 
esgoto alcança 95% das moradias e está com seu tratamento em fase de implantação; 100% do lixo 
urbano e rural coletado e encontra-se em fase de implantação o aterro sanitário e a coleta seletiva de 
lixo; 97% das casas possuem água potável e 99% energia elétrica, grande desenvolvimento 
econômico, taxa de alfabetização é 99% constituindo-se uma das dez cidades brasileiras com melhor 
condição de vida, recentemente (2002) foi classificada como a segunda cidade do interior do Estado 
pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que se baseia nos critérios da ONU. 

Quanto às condições e necessidades de um curso de enfermagem, a cidade possui sete 
hospitais: Irmandade Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas; Hospital Santa Lúcia; Hospital 
Pedro Sanches; Hospital Municipal Margarida Morales; Centro Pediátrico Dr. Caetano Bouças 
(CEPE), Hospital da UNIMED de Poços de Caldas e mais recentemente, o recém inaugurado Hospital 
Municipal da Zona Leste Vereador Gilberto de Mattos. Poços de Caldas oferece 553 leitos para a 
internação, dentre os quais 312 pertencem à Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de 
Caldas. Este hospital atende à população de Poços de Caldas e região. Conta com uma Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI), com oito leitos, e uma UTI neonatal e pediátrica com quatro leitos, ambos 
aparelhados com os mais modernos equipamentos médico-hospitalares. Outros serviços oferecidos 
referem-se à unidade de terapia renal substitutiva que atende, diariamente, 48 pacientes; ao Centro 
de Alta Complexidade em Oncologia; ao Serviço de Hematologia e Hemoterapia.  

A Secretaria Municipal de Saúde implantou 07 unidades de referência para o Programa de 
Saúde da Família (PSF), distribuídos na área rural (2) e urbana (5); uma Policlínica central com 
Pronto Atendimento e especialidades na área de Urologia, Oftalmologia, Gastroenterologia e 
Cardiologia. A rede básica de saúde congrega, ainda, 21 Unidades Básicas com assistência em 
clínica Médica e Pediátrica, além de Programas de Atenção à Comunidade, incluindo o Programa 
para Diabéticos, para Hipertensos, o Programa de Assistência Materno-Infantil, o Programa de 
Tuberculose, Hanseníase, o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, Bolsa 
Alimentação, o Programa de Saúde Mental e DST-AIDS. Na área da Assistência Social, a cidade 
conta com extensa rede de instituições que atende a infância e adolescência; portadores de 
necessidades especiais, mulheres e gestantes, idosos, portadores de doenças sexualmente 
transmissíveis, dependentes químicos, trabalhadores rurais, inativos e pacientes que necessitam de 
tratamento em outros centros urbanos. 
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2. PERFIL DO EGRESSO 

O Curso foi projetado para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Enfermagem. Nesse sentido o projeto pretende formar um profissional de enfermagem capaz de: 

• desenvolver ações de saúde mediadas pelo conceito e valor da integralidade; 
• desenvolver ações no âmbito da promoção, prevenção e reabilitação da saúde individual e 

coletiva; 
• conhecer e intervir em problemas/situações de saúde e doença, considerando o contexto social 

e econômico da população a que presta serviço e fundamentado no perfil epidemiológico da 
região em que atua; 

• incorporar o cuidado como componente de sua prática profissional, tanto no que diz respeito às 
dimensões assistenciais e gerenciais quanto no que se refere aos aspectos educativos e de 
produção de conhecimento; 

• assumir o cuidado como uma opção ética e política no cenário das relações de trabalho, da 
organização social e das ofertas de ações e serviços de saúde; 

• planejar e oferecer assistência humanizada, fundamentada nos conhecimentos técnicos 
científicos e ético-legais da profissão; 

• integrar equipes multiprofissionais reconhecendo a complementaridade dos saberes na oferta 
das ações de saúde; 

• gerenciar o processo de trabalho em enfermagem e em saúde, fundamentado nos princípios e 
valores norteadores do Sistema Único de Saúde (SUS) e na sistematização da assistência de 
enfermagem; 

• buscar e produzir conhecimento por meio das atividades investigativas, que orientem e 
expliquem o cotidiano de sua prática profissional, e que lhe possibilitem investir em sua 
permanente educação. 

 
 

Considerando a importância desse profissional no contexto socioeconômico e político do país, 
como profissional comprometido com os interesses e os permanentes e renovados desafios que 
emanam da sociedade, com a saúde coletiva e com o perfil epidemiológico de Poços de Caldas e 
região, espera-se que, ao longo do Curso, por meio do trabalho com o conhecimento, o bacharelando vá 
desenvolvendo e incorporando competências técnico-científicas e sociopolíticas que o tornem apto a 
intervir de maneira inteligente no mundo do trabalho: 

• abordando questões de seu campo de atuação e propondo soluções, de forma crítica, reflexiva e 
ética; 

• contribuindo na avaliação, planejamento e tomada de decisão com vistas à otimização dos 
serviços e das ações de saúde oferecidos à população; 

• divulgando informações de modo a promover o cuidado individual e comunitário nas questões 
relacionadas à saúde, com vistas ao desenvolvimento humano sustentado. 

 
 



 

 

3. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 

Distribuição da 
carga horária em 

grupos 

Nº. alunos 01º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

História da Enfermagem 30 30   60   

Sociologia da Saúde 60 30   60   

Antropologia da Saúde 60 60   60   

Fundamentos de Assistência Pré Hospitalar 30 30   60   

Leitura e Produção de Textos Acadêmicos 30 30   60   

Saúde Ambiental e Ecologia 60 30   60   

Metodologia do Trabalho Científico 30 30   60   

Citologia e Histologia 60 60   60   

  360 300 0     
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 02º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Anatomia 90 60 30 60 30 

Fisiologia 90 90   60   

Epidemiologia e Bioestatística 90 60   60   

Cuidados ao Ser Humano 30 30   60   

Legislação em Saúde 30 30   60   

  330 270 30     
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 03º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Bioquímica 60 30 30 60 30 

Farmacologia 90 90   60   



 

 

Cuidados de Enfermagem I 30 30   60   

Políticas da Saúde 60 30   60   

Imunologia 30 30   60   

Filosofia I 60 60   60   

  330 270 30     
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 04º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Microbiologia 90 60   60   

Parasitologia 60 60   60   

Cuidados de Enfermagem II 30 30   60   

Organização do Sistema Único de Saúde 
Brasileiro 30 30   60   

Cultura Religiosa I 60 60   60   

Processos Patológicos Gerais 60 30   60   

Semiologia 60 60   60   

  390 330       
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 05º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Educação em Saúde 60 30   60   

Saúde Coletiva 120 90   60   

Gerenciamento dos Serviços de Saúde 90 90   60   

Psicologia 60 60   60  

Saúde Mental 60 60   60   

Sistematização da Assistência de Enfermagem 30 30   60   

  420 360 0     
            



 

 

Distribuição da 
carga horária em 

grupos 

Nº. alunos 06º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Cultura Religiosa II 30 30   60   

Saúde do Adulto e do Idoso I 90 90   60   

Saúde do Adulto e do Idoso II 90 90   60   

Cuidados de Enfermagem III 30 30   60   

Filosofia II 60 60   60   

Fundamentos de Gerontologia 30 30   60   

  330 330       
Nº. alunos Distribuição da 

carga horária em 
grupos   

07º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total Sem 

grupos 
Com 

grupos 
Sem 

grupo 
Por 

grupo 
Gerenciamento da Assistência de Enfermagem 30 30   60   
Genética 30 30   60   

Embriologia 30 30   60   

Saúde da Criança e do Adolescente I 90 60   60   

Saúde da Criança e do Adolescente II 60 30   60   

Saúde da Mulher I 30 30   60   

Saúde da Mulher II 90 90   60   

Metodologia de Pesquisa I 30 30   60   

  390 330 0     
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 
 

08º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Metodologia de Pesquisa II 30 30   60   

Estagio Supervisionado I 360 60 300 60 10 

            



 

 

  390 90 300   
Distribuição da 

carga horária em 
grupos 

Nº. alunos 09º Período/Disciplinas Carga 
horária 

acadêmica 
total 

Sem 
grupos 

Com 
grupos 

Sem 
grupo 

Por 
grupo 

Estágio Supervisionado II 360 60 300 60 10 

Legislação de Enfermagem 30 30   60   

Deontologia de Enfermagem e Bioética 30 30   60   

Trabalho de Conclusão de Curso 30         

  450 120 300     
            
Atividades Complementares 130         
TOTAL  3.520 2.400 660     



Síntese do Projeto Pedagógico  

 

Curso de Enfermagem 

9 9 

4. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

O ingresso nos cursos da Universidade é realizado mediante processo seletivo ou 
aproveitamento de estudos. 

Por processo seletivo entende-se a admissão aos cursos de graduação e seqüenciais, aberto 
a candidatos que hajam concluído o ensino médio ou equivalente, nos termos do disposto na 
legislação aplicável, no Estatuto da Universidade e no Regimento Geral, e conforme as normas e 
critérios regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Por aproveitamento de estudos entende-se a admissão por meio de: 
o transferência de aluno de outra instituição de ensi no superior : a Universidade 

poderá aceitar transferência de aluno procedente de cursos idênticos ou afins aos 
seus, mantidos por instituições nacionais de ensino devidamente autorizadas ou 
reconhecidas nos termos da legislação vigente, ou por instituições idôneas de países 
estrangeiros; 

o ingresso de portadores de diploma de curso superior  que desejam obter novo 
título : poderá ser aceita a matrícula de portadores de diploma de curso superior 
devidamente registrado para obtenção de novo título;  

o complementação de estudo, para obtenção de nova hab ilitação, em um mesmo 
curso de graduação:  o diplomado que desejar a obtenção de nova habilitação ou 
ênfase no mesmo curso em que se graduou poderá requerer matrícula para 
complementação de estudos, verificada a existência e a oferta de vagas, definidas 
pelo Colegiado de Coordenação Didática do curso;  

o ingresso de alunos estrangeiros , mediante convênio cultural do Brasil com outros 
países e demais convênios acaso assinados pela PUC Minas; 

o ingresso de ex-alunos  que abandonaram o curso ou cancelaram sua matrícula, nos 
termos do Regimento Geral; 

o reopção : poderá requerer reopção o aluno que esteja regularmente matriculado na 
Universidade no semestre letivo em que solicitar a reopção e que pretenda transferir-
se para curso da mesma área daquele em que se acha matriculado; 

o transferência interna : poderá requerer transferência interna o aluno que esteja 
regularmente matriculado na Universidade no semestre em que solicitar a 
transferência e que pretenda transferir-se para curso de área diversa do seu. 

 
O detalhamento das formas de ingresso e critérios específicos para a admissão na 

Universidade integra as Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e dos cursos Seqüenciais da 
PUC Minas, documento aprovado pela Resolução nº 15/1989, de 22 de janeiro de 1989, e alterado 
pela Resolução nº. 23/2004, de 13 de dezembro de 2004, e pela Resolução nº. 12/2005, de 02 de 
dezembro de 2005, em reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As vagas para o processo seletivo são estabelecidas em edital e normatizadas pela Pró-
Reitoria de Graduação e pela Comissão Permanente do Vestibular, após o levantamento feito pelo 
órgão responsável pelo registro acadêmico e Secretarias de Unidades. 

A efetivação da matrícula é feita de acordo com a definição de currículo estabelecida pelo 
Colegiado de Coordenação Didática do Curso, respeitada a disponibilidade de vagas nas disciplinas, 
após a matrícula dos alunos regulares. 
 
 
 

 

5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

A avaliação contínua do processo de implantação do projeto político pedagógico é realizada por 
meio dos programas avaliativos instituídos pela Universidade (PROPAV) e, também, por meio do 
Fórum de Implementação do Projeto Político Pedagógico. 

Esse Fórum constitui-se um espaço privilegiado para discussão do projeto pedagógico que 
ancora o Curso de Enfermagem. É, também, mais uma instância de interlocução envolvendo os 
coordenadores de curso, de práticas investigativas, de extensão, de estágio, de laboratório e de 
atividades complementares, alunos, professores e instâncias superiores da administração do Campus 
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Universitário. A sua criação não extingue outros espaços de discussão do projeto pedagógico, quais 
sejam: sala de aula, reunião de professores, diretório acadêmico, etc. 

 
Objetivos do Fórum: 

• apresentar, reiteradamente, o projeto pedagógico do Curso para dirimir dúvidas acerca do 
mesmo; 

• difundir entre os alunos e professores o projeto pedagógico, suas concepções e 
operacionalização; 

• acompanhar a implementação e desenvolvimento do projeto pedagógico ao longo dos períodos; 
• promover palestras, "testemunhos", depoimentos que visem ampliar a divulgação do projeto 

pedagógico; 
• promover palestras e debates com órgãos representantes de classe (ABEN, COREN, Sindicato) 

acerca do projeto do Curso; 
• promover palestras e debates acerca do projeto pedagógico com representantes do mercado de 

trabalho de enfermagem (rede hospitalar pública e privada, rede de atenção básica), com 
formuladores e executores de políticas de saúde (Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, 
Ministério da Saúde); 

• promover debates com pedagogos e educadores acerca do projeto pedagógico. 
 

Funcionamento do Fórum: 

• o Fórum acontece a cada três semanas; 

• todos os membros são convocados com antecedência de uma  semana; 

• as reuniões se norteiam por agenda de trabalho elaborada semestralmente, pelos membros do 

Fórum; 

• os membros do fórum produzem, a cada reunião, uma memória que é divulgada para todos os 

alunos e professores do curso (salas de aulas, sala dos professores, mural). 
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6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APR ENDIZAGEM 

O processo educativo defendido pelo Projeto Pedagógico busca superar a concepção de 
avaliação como meramente mensurativa e reprodutora, que nada mais faz senão promover o 
“ranquiamento” dos alunos, além de não considerar e não estimular o seu potencial criativo e 
reflexivo. Compromete-se, portanto, com a construção do processo de avaliação formativa, que 
envolve conjuntamente professores e alunos.  

A avaliação do processo de Ensino-Aprendizagem do Curso de Enfermagem da PUC Minas – 
campus Poços de Caldas configura-se a partir das determinações da Portaria R/Nº. 004/2001 da PUC 
Minas sobre a avaliação do desempenho escolar. Essa portaria determina que: 

1. A avaliação deve ser realizada durante o semestre letivo. 
2. O sistema de notas é expresso em valores inteiros, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
3. O aproveitamento escolar representado por uma Nota de Aproveitamento, resultado da 
soma das notas obtidas nos trabalhos escolares (provas, testes, pesquisas, práticas de 
laboratório e outras atividades) mais as Notas das Avaliações Teóricas. 
4. Os trabalhos escolares serão estabelecidos por cada professor, com aprovação da 
coordenação do curso. 
5. As avaliações teóricas são provas escritas, que buscam verificar a aprendizagem global do 
conteúdo estudado. São três avaliações, de 25 pontos cada, aplicadas em datas definidas pelo 
professor e perfazendo o total de 75 (setenta e cinco) pontos. Os demais 25 pontos são 
distribuídos em atividades como trabalhos, pesquisas e outras atividades, a critério do 
professor. 
6. As disciplinas especiais (monografia, projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de 
curso, laboratórios, etc.) terão o sistema de avaliação definido pela coordenação do curso. 
Estágios supervisionados constarão de atividades práticas acompanhadas de relatório final 
escrito, podendo-lhes ser atribuídos até 100 (cem) pontos, não havendo avaliação teórica ou 
exame especial. 
7. O aluno que alcançar o mínimo de 60 (sessenta) pontos e a freqüência mínima de 75% às 
aulas estará aprovado e desobrigado da avaliação global de recuperação.  
8. O aluno que obtiver pontuação entre 20 (vinte) e 59 (cinqüenta e nove) pontos e freqüência 
mínima de 75% será obrigado a fazer a avaliação de recuperação, com o conteúdo definido 
pelo professor, valendo 100 pontos. A nota obtida pelo aluno nesta avaliação de recuperação 
será somada aos pontos obtidos por ele no decorrer do semestre letivo em todas as atividades 
acadêmicas, sendo o valor desta soma dividido por dois. Para aprovação, será necessário que 
o aluno atinja a pontuação mínima de 60 pontos neste cálculo. 
9. Em caso de impossibilidade de comparecimento pelo aluno a qualquer uma das avaliações 
teóricas por enfermidade ou motivo legal devidamente comprovado, o aluno poderá ser 
submetido a exame de 2.ª chamada.  
As determinações da Portaria 004/2001 procuram explicitar os parâmetros mínimos para a 

condução do processo de avaliação do ensino e aprendizagem nos cursos de graduação da PUC 
Minas. 

Busca-se também a Construção Multidisciplinar do Conhecimento e a unidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, pois os professores e alunos do Curso de Enfermagem, além das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão próprias do Curso, integram as atividades de extensão organizadas pela 
Pró-Reitoria e Assessoria de Comunicação – PUC Cidadania, PUC Aberta, entre outros. 
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7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 
O Trabalho de Conclusão de Curso consiste na atividade acadêmica de síntese dos 

conhecimentos elaborados pelo aluno ao longo de sua formação. Não deve constituir, portanto, uma 
atividade estanque, isto é, desvinculada de todo o processo formativo anterior, mas um trabalho 
integrador que supõe e recupera a trajetória formativa do estudante nos períodos anteriores. Para 
isso, os seminários de síntese de cada período constituem também uma preparação para o TCC.  

O trabalho de Conclusão de Curso será desenvolvido por grupos de cinco a seis alunos. 
Caberá a coordenação do TCC a um dos membros do Colegiado de Coordenação Didática. Esse 
professor terá como atribuições básicas a proposição dos temas a serem escolhidos pelos grupos, 
acompanhar o desempenho dos estudantes do último período, bem como organizar o 
acompanhamento dos orientadores dos trabalhos.  

Tendo como premissa a flexibilidade e a interdisciplinaridade, os trabalhos de conclusão podem 
assumir diferentes modalidades: relatório de pesquisa, documentários produzidos sobre questões da 
área da saúde ou experiências, artigos para revistas científicas, estudos de caso, cartilhas e materiais 
para educação em saúde e outros. 

Os orientadores do TCC se responsabilizarão pela condução dos trabalhos, acompanhando os 
alunos nas diversas etapas desta tarefa de síntese. Ao final, os estudantes submeterão os trabalhos 
a uma banca composta pelo orientador, que a preside, e outros dois professores. A banca fará a 
leitura crítica dos Trabalhos de Conclusão de Curso e apontará as eventuais correções a serem 
feitas, sob supervisão do orientador. Após as correções e ajustes, os estudantes apresentarão seus 
trabalhos em sessão aberta à comunidade acadêmica e aos profissionais de saúde da cidade e 
região. 

Caberá ao Colegiado de Coordenação Didática do curso estabelecer, para a realização dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso: 

• os objetivos, a concepção e os critérios de avaliação dos TCC; 
• a forma de operacionalização, de apresentação e cronograma de desenvolvimento dos 

TCC; 
• as competências esperadas para os alunos autores de TCC; 
• os critérios de composição das bancas examinadoras; 
• a indicação dos professores orientadores de acordo com as áreas de conhecimento que 

compõem o curso; 
• as atribuições dos orientadores dos TCC e 
• os critérios de acompanhamento do trabalho dos orientadores de TCC. 

 
O Coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso deverá receber dos professores 

Coordenadores de Período os trabalhos de integração. Os trabalhos melhor avaliados poderão ser 
retomados no TCC e receberão tratamento metodológico pelo professor de Metodologia da Pesquisa 
II, do 8º período, e professores orientadores que acompanharão seu desenvolvimento por parte dos 
alunos. Os alunos poderão se organizar em grupos ao longo do curso para o desenvolvimento do 
trabalho de conclusão de curso e, como grupo, podem escolher um dos trabalhos de integração 
elaborados em um dos períodos, para que possam desenvolvê-lo ou reconstruí-lo na perspectiva do 
trabalho de conclusão de curso. 

Caberá ao Professor de Metodologia da Pesquisa II, juntamente com o Coordenador de TCC, 
definir com os grupos os temas a serem explorados nos trabalhos de conclusão de curso. No 8º 
Período os alunos deverão elaborar o Projeto de Pesquisa relativo ao tema do TCC e, se for o caso, 
proceder às primeiras coletas de informações – bibliográficas e outras – relativas ao trabalho que 
será desenvolvido no período seguinte. 

Cada grupo de alunos, no 9º Período, contará com 01 (uma) hora semanal de orientação. Um 
mesmo orientador poderá orientar no máximo até 02 (dois) grupos de alunos perfazendo um total de 
02 (duas) horas semanais de orientação por professor. Para a orientação dos trabalhos de conclusão 
de curso serão disponibilizados até 10 (dez) professores. 

O resultado final do trabalho de conclusão de curso deverá ser exarado em ata, lavrada pela 
banca examinadora e assinada também pelo orientador do trabalho e pelos alunos autores. A ata 
deverá ser encaminhada pelo orientador ao Colegiado de Coordenação Didática para as providências 
administrativo-acadêmicas cabíveis. 
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Caberá ao Coordenador de Práticas Investigativas e de Extensão organizar a divulgação dos 
TCC por meio de publicações, pôster, workshops com a comunidade acadêmica, dos profissionais da 
saúde e com a sociedade em geral. 
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8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE GRADUAÇÃO 

As Atividades Complementares consistem no conjunto de estudos e de atividades flexibilizadas 
cujo percurso é escolhido pelo aluno. Estas têm por objetivo proporcionar ao graduando a 
possibilidade de aprendizagem em situações reais e em cenários diversificados de atuação do 
enfermeiro nos quais o aluno possa se inserir com independência e criatividade. As Atividades 
Complementares têm, portanto, a finalidade de permitir que o estudante, ao mesmo tempo em que se 
dedica à formação no contexto da universidade, tenha oportunidade de integrar seus conhecimentos 
com as novas tendências e conquistas científicas e técnicas da área da saúde individual e coletiva, 
bem como confrontá-los com os novos desafios que se apresentam à sua atuação profissional.  

No Curso de Enfermagem, essas atividades – que devem perfazer o total de cento e trinta 
horas a serem completadas durante os nove períodos – complementam as horas de formação 
acadêmica por meio de participação em Congressos, Seminários, atividades de extensão, estágios 
supervisionados não obrigatórios, bem como em outras atividades promovidas pelo Campus.  

 
Práticas investigativas 
No desenvolvimento das disciplinas, os professores, estimularão as práticas investigativas, 

visando à articulação da teoria com a prática, integrando as atividades de estágio e de extensão, 
fomentando as práticas de estudo independente e visando a progressiva autonomia intelectual e 
profissional do aluno,. Estas consistem em atividades de pesquisa bibliográfica, estudos de caso, 
estudos diagnósticos e de caráter exploratório, trabalhos individuais ou coletivos de práticas em 
laboratório entre outros. Tais atividades devem constituir estratégia de ensino em todas as disciplinas, 
não como atividades justapostas, mas como expedientes de ensino/aprendizagem no cotidiano do 
processo de formação. Algumas disciplinas propostas na matriz curricular, além das horas de aula 
regidas pelo professor, apresentam carga horária destinada à execução de práticas investigativas a 
serem desenvolvidas pelos alunos, sob orientação do professor, visando o aprofundamento dos 
conteúdos da disciplina em questão e possibilitando a integração destes com os de outras.  

A seguir é apresentada a proposta de tabela de conversão de atividades complementares em 
horas acadêmicas: 
 
Tabela de conversão de atividades complementares em  horas acadêmicas 

                       CH = CARGA HORÁRIA 
Atividades Complementares de Ensino CH/ mínima CH/ máxima 

Monitoria (semestral) – 30 horas equivalem a um semestre. 30 horas  60 horas 
Aperfeiçoamento Acadêmico (semestral) – 30 horas equivalem a um 
semestre. 

30 horas  60 horas 

Atividades Internas (cursos, Semana da Enfermagem, da Fisioterapia, 
palestras, etc.) – 15 horas por evento. 

 
15 horas  

 
45 horas 

Atividades Científicas   
Pesquisa Científica (FIP / Probic) – 30 horas por projeto de pesquisa 
concluído. 

 
30 horas  

 
60 horas 

Publicação Científica em revistas indexadas – 30 horas por publicação.  30 horas  60 horas 
Publicação Científica em anais de congressos – 15 horas por 
publicação. 

15 horas  45 horas 

Atividades de Extensão   
Congressos – 15 horas por evento comprovado. 15 horas  60 horas 
Simpósios – 15 horas por evento comprovado. 15 horas  60 horas 
Estágios não obrigatórios – 30 horas para cada 60 horas de atividade. 30 horas  60 horas 
Eventos da Coordenação de Extensão – 15 horas por evento 
comprovado. 

15 horas  60 horas 

Atividades de apoio e solidariedade a grupos e instituições – 15 horas 
por evento comprovado. 

 
15 horas  

 
60 horas 

TOTAL  (MÍNIMO DE 130 HORAS) 
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9. ESTÁGIO CURRICULAR   

 
Entendido como um procedimento didático que conduz o aluno a situar, observar e aplicar, 

criteriosa e reflexivamente, princípios referenciais teórico-práticos assimilados no decorrer do curso, o 
Estágio Curricular tem como meta proporcionar aos alunos experiências acadêmico-profissionais, 
com reflexões ativas e críticas no ambiente de trabalho do enfermeiro, favorecendo uma dimensão 
socioeducacional de caráter profissionalizante, permitindo ao aluno a percepção do compromisso 
social que deve permear a futura atuação profissional.  

Os Estágios Supervisionados Obrigatórios serão oferecidos nos dois últimos semestres em 
cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Enfermagem. Corresponderão a 20% da 
carga horária e serão desenvolvidos em áreas diversificadas da atuação do enfermeiro.  

O estágio no 8º Período têm como foco principal o atendimento primário e secundário, ou seja, 
nos Programas de Saúde Coletiva e da Família e nos Postos de Saúde.  

O Estágio Curricular do 9º Período tem como foco principal o atendimento terciário, ou seja, o 
atendimento no contexto hospitalar em todas as suas atividades e especialidades.  

Os campos de estágio das redes de atenção básica à saúde e hospitalar serão autorizados a 
receberem estagiários mediante convênio firmado entre a Pontifícia Católica de Minas Gerais e as 
instituições de saúde cedentes dos campos de estágios. 

As atividades de Estágio serão supervisionadas pelos professores-enfermeiros responsáveis 
pela disciplina nas diferentes áreas de atuação da enfermagem. Os professores planejarão e 
orientarão os alunos, divididos em grupos, nos diferentes campos de estágio de acordo com as 
modalidades de atuação, com duração em cada campo a ser definida pelos professores juntamente 
com o Coordenador de Estágios – indicado pelo Colegiado de Coordenação Didática –, a 
Coordenação do Curso e os profissionais enfermeiros das instituições conveniadas, com vistas a 
garantir a efetiva parceria e integração entre as partes envolvidas nas atividades de estágio. 

A carga horária de estágios em cada um dos períodos é de 360 horas. Destas, 300 devem ser 
feitas em campo e 60 horas serão destinadas a atividades de estudos de caso, apresentação e 
análise de procedimentos, etc. em sala de aula, sob coordenação de um dos professores de estágio. 

Os critérios de avaliação dos estágios serão elaborados pelo coordenador de estágio, 
professores-supervisores e enfermeiros da instituição, levando-se em consideração o projeto 
pedagógico do curso, as especificidades e características do estágio, os objetivos e competências a 
serem alcançados pelos estagiários. Os enfermeiros do serviço deverão participar do processo 
avaliativo dos alunos juntamente com o professor-supervisor em cumprimento das diretrizes 
curriculares. 

Ao longo do curso os alunos desenvolvem igualmente, atividades de Estágio Supervisionado 
Não Obrigatório em Programas de Saúde, Postos de Saúde, Hospitais, mediante supervisão de um 
Profissional Enfermeiro e sob orientação do Coordenador de Estágio do Curso que é o responsável 
pela avaliação do desempenho do aluno. 
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10. EMENTAS  E BIBLIOGRAFIA 

 
1° Período 

 
História da Enfermagem 

CH: 30h/a 
Ementa: Abordagem da Enfermagem no contexto histórico, social, econômico e político, destacando 
o conceito de enfermagem, processo de trabalho em saúde e em enfermagem, relação de poder e 
gênero, campos de atuação do enfermeiro, entidades representativas de classe. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
FÁVERO, Maria de Lourdes de Albuquerque.   Universidade do Brasil.     Rio de Janeiro: Ed. da 
UFRJ, 2000.   2v.   ISBN v.1 8571082251; v.2 8571  
GEOVANINI, Telma et al. Historia da enfermagem: versões e interpretações. 2.ed. Rio de Janeiro: 
RevinteR, 2005. 338p. ISBN 8573096438 (6) 
OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. 1. São Paulo: Manole. 2005.  ISBN: 85-204-
2199-7.  

 
Sociologia da Saúde 

CH: 60h/a 
Ementa: A estruturação do social: socialização, papel e status social; sociologia clássica e 
modernidade; sociologia e saúde; políticas sociais relacionadas à saúde humana; enfermagem como 
prática social. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem desenvolvidas 
nas horas não financeiras, integradas às disciplinas Antropologia da Saúde e Saúde Ambiental e 
Ecologia. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia geral. 4. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Atlas, 1982. 300p.  
TOMAZI, Nelson Dacio.   Iniciação à sociologia. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atual, 2000.   264p.   
ISBN 8535700358  
FIGUEIRÊDO, Nébia Maria Almeida de.   Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul 
Yendis, 2005 528p.   ISBN 8598859060  
 
 

Antropologia da Saúde 
CH: 60h/a 
Ementa: A contribuição da antropologia no interior das ciências sociais. A contribuição da 
antropologia para o entendimento dos fenômenos culturais associados à saúde e ao corpo, e para a 
formação do profissional de enfermagem. Atividades de práticas investigativas sob orientação do 
docente, integradas às disciplinas Sociologia da Saúde e Saúde Ambiental e Ecologia. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
LAPLANTINE, François.   Aprender antropologia.      São Paulo: Brasiliense, 1988.   205p.   ISBN 
8511070303 
MINAYO, Maria Cecília de Souza.   Antropologia, saúde e envelhecimento. Rio de Janeiro Fiocruz 
2002 209p.   ISBN 8575410083  
LARAIA, Roque de Barros,.   Cultura : um conceito antropológico.   17. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 
c2004.   117p.   ISBN 8571104387 
 

Fundamentos de Assistência Pré-hospitalar 
CH: 30h/a 
Ementa: Estudo e instrumentalização para o cuidado de enfermagem em situações de urgência e 
emergência fundamentado no Atendimento Pré Hospitalar (APH) e introdução ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).  
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
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BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, 
Brenda G. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2002. 4v.   
MORILLO RODRÍGUEZ, Javier.   Emergências.      Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2000.   309p.   ISBN 
8586804096 (7 exemplares) 
ROGERS, Jean H; OSBORN, Harold H; POUSADA, Lidia.   Enfermagem de emergência: um manual 
pratico.    Porto Alegre [RS]: Artes Medicas, 1992.   446 p.  
 
 

Leitura e Produção de Textos Acadêmicos 
CH: 30h/a 
Ementa: Estudo e análise da materialidade lingüística e dos diferentes mecanismos lingüísticos, 
comunicativos, cognitivos e interacionais dos processos discursivos que envolvem a recepção e 
produção de textos, propiciando no aprendiz do curso de Enfermagem o refinamento de habilidades e 
competências nas práticas de leitura e de escrita, levando-se em conta as demandas específicas do 
curso, possibilitando-lhe o acesso aos textos de natureza científico-acadêmica privilegiados pela 
sociedade letrada. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão.   Prática de texto para estudantes universitários.     12. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2005.   299p.   ISBN 8532608426 
VAL, Maria da Graça Costa.   Redação e textualidade.      São Paulo: Martins Fontes, 1991.   133p.   
ISBN 8533602103 
SERAFINI, Maria Teresa.   Como escrever textos.  11. ed. São Paulo: Editora Globo, 2001.   221p.   
ISBN 8525003436 
 

Saúde Ambiental e Ecologia 
CH: 60h/a 
Ementa: A ética do cuidado com o planeta Terra, ressaltando os vínculos existentes entre saúde e 
políticas sócio-econômicas para o desenvolvimento sustentável da humanidade com o objetivo de 
preservação e melhorias ambientais, de modo a reduzir o risco para a saúde e garantir a defesa e a 
qualidade de vida. Abordagem da gestão de meio ambiental urbano e rural e os impactos na 
qualidade de vida, focalizando: o lugar do meio ambiente ao cenário do atual conceito de promoção 
da saúde, ressaltando a vigilância ambiental da água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 
gasosos, controle de animais, vetores, hospedeiros, reservatórios, práticas agrícolas e qualidade dos 
alimentos. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem desenvolvidas 
nas horas não financeiras integradas às disciplinas Sociologia da Saúde e Antropologia da Saúde. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
BRANCO, Samuel Murgel. O meio ambiente em debate. 26. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 96p. 
(Polêmica (Moderna)) ISBN 8516016404  
ALVES, Alaôr Caffé.   Saneamento básico: concessões, permissões e convênios públicos.    Bauru: 
Edipro, 1998.   320p.   ISBN 8572832130 
 CAUBET, Christian Guy.   A Água, a lei, a política...e o meio ambiente?.  Curitiba: Juruá 2004 305p.   
ISBN 8536205903 
 
 
 

Metodologia do Trabalho Científico 
CH: 30h/a 
Ementa: Natureza e características do conhecimento científico. Processo de produção do trabalho 
científico: etapas e elementos constituintes. Elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos. 
Normas da ABNT. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.   Fundamentos de metodologia científica.     3. 
ed. rev. e ampl.  São Paulo: Atlas, 1991.   270p.   ISBN 8522407142 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de.   Planejamento de pesquisa : uma introdução : elementos para uma 
análise metodológica.    São Paulo: Educ, 1996.   108p.   ISBN 8528301036 
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SEVERINO, Antônio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico.     22. ed. rev. de acordo com a 
ABNT e ampl.   São Paulo: Cortez, 2002.   335p.   ISBN 8524900504 
 

Citologia e Histologia 
CH: 60h/a 
Ementa: Organização molecular e funcional das células. As membranas celulares e suas 
especialidades funcionais. Organelas envolvidas na produção de energia e síntese de substâncias 
senolizadoras. Divisão e diferenciação celulares. Organização e morfologia das células e tecidos. 
Morfologia dos órgãos e sistemas e suas implicações funcionais. Aplicação do estudo da citologia e 
da histologia na compreensão de alguns fenômenos bioquímicos, fisiológicos, patológicos e no 
mecanismo de ação dos fármacos. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José.   Biologia celular e molecular.   7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, c2000.   339p.   ISBN 8527705885 
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L.   Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c1993.   322p.   ISBN 8527702436 : (broch.) 
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José.   Histologia básica.  9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, c1999.   427p.   ISBN 8527715168 
 
 
2° Período 
 

Anatomia 
CH: 90h/a 
Ementa: Estudo da organização macroscópica do homem visando aplicações na enfermagem clínica 
e cirúrgica. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana sistêmica e segmentar : para o 
estudante de medicina. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 1998. [14]p. ISBN 8573790733  
SPENCE, Alexander P.,. Anatomia humana básica. 2.ed. São Paulo: Manole, 1991. 713p. ISBN 85-
204-0003-5  
GARDNER, Ernest Dean; GRAY, Donald J; O'RAHILLY, Roman. Anatomia: estudo regional do corpo 
humano. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1988. 815p. ISBN 8522600139  
 
 

Fisiologia 
CH: 90h/a 
Ementa: Estudo das bases funcionais dos sistemas orgânicos e sua relação com a 
citologia/histologia, com a fisiopatologia e com os processos patológicos. A ocorrência dos 
fenômenos fisiológicos no cotidiano da assistência de enfermagem. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2002.   973p.   ISBN 8527707136  
GANONG, William F. Fisiologia médica. 17. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1998. 578p. 
ISBN 8527705729  
MACHADO, Angelo. Neuroanatomia funcional. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2003. 363p. (Biblioteca 
biomédica) ISBN 8573790695  
 
 

Epidemiologia e Bioestatística 
CH: 60h/a 
Ementa: Estudo das bases teórico-metodológicas da epidemiologia, apropriando-se das técnicas de 
avaliação e intervenção dobre a situação de saúde da população e as práticas realizadas pelos 
serviços de saúde. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem 
desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
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KATZ, David L. Revisão em epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2001.   328p.   ISBN 8573095032 
DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São Paulo: Negócio, 1999. 
158p. ISBN 8586014362  
ROUQUAYROL, Maria Zélia et al. Epidemiologia & saúde. 5. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999. 570p. 
ISBN 857199191X  
 

Cuidados ao Ser Humano 
CH: 30h/a 
Ementa: A contribuição da cinesiologia para a prevenção e correção de distúrbios posturais que 
acometem os profissionais de saúde durante atendimentos, com vistas à minimização do impacto do 
trabalho cotidiano da enfermagem sobre a saúde de seus trabalhadores. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 
c2006.   2v.   ISBN 8535216774 (5 exemplares) 
RIO, Rodrigo Pires do; PIRES, Licínia.   Ergonomia: fundamentos da prática ergonômica.  Belo 
Horizonte: Health.  
SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. 
3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 657p. (Biblioteca ArTmed.Enfermagem ) ISBN 8573076127  
 

Legislação em Saúde 
CH: 30h/a 
Ementa: Estuda a legislação sanitária a partir de acontecimentos históricos que introduzem os 
princípios de “direitos à saúde” até a Constituição Brasileira de 1998 e organização do SUS, 
identificando os instrumentos jurídicos de proteção e defesa dos direitos e deveres individuais e 
coletivos do cidadão em relação à saúde. Acompanha a história dos movimentos populares na 
reivindicação de direitos e as respostas apresentadas pelo legislativo. Estuda questões 
contemporâneas, tomando como referência a interpretação reiterada que os tribunais dão à lei, nos 
casos concretos submetidos ao seu julgamento (jurisprudência). 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
ALBUQUERQUE, Manoel Mauricio de. Pequena história da formação social brasileira. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 1986. 728p. (Biblioteca de história ;6 )  
GOUVEIA, Roberto. Saúde Pública, suprema lei: a nova legislação para a conquista da saúde. São 
Paulo: Mandacaru, 2000 223p. ISBN 8527105209  
BERTOLLI FILHO, Cláudio.   História da saúde pública no Brasil.    4. ed.   São Paulo:  Ática,  2003.   
71p.   ISBN 8508058012  
 
 
 
3° Período 
 

Bioquímica 
CH: 60h/a 
Ementa: Estudo das características, funções, absorção, metabolismo, integração e regulação 
metabólica das principais biomoléculas, relacionando-as com as funções dos sistemas orgânicos, 
com a farmacodinâmica e farmacocinética, de tal forma a fundamentar a prática assistencial do 
enfermeiro. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
ALBERTS, Bruce. Biologia molecular da célula. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 1997. 1294, 24, 44p. 
ISBN 8573071915  
CAMPBELL, Mary K.   Bioquímica.     3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000.   751p.   ISBN 8573076763 
LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de bioquímica. 2. ed. São 
Paulo: Sarvier, 1995. 839p. ISBN 8573780266 
 

Farmacologia 
CH: 90h/a 
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Ementa: Estudo da farmacologia básica e clínica, fornecendo ao aluno informações necessárias para 
a administração segura e racional dos medicamentos na prática assistencial do enfermeiro. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
GOODMAN, Louis Sanford; GILMAN, Alfred Goodman. As bases farmacológicas da terapêutica.     
10. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, c2003.   1647p.   ISBN 8586804282 KATZUNG, Bertram G. 
Farmacologia básica e clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1998. 854p. ISBN 
852770434X  
ASPERHEIM, Mary Kaye.   Farmacologia para enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2004.   256p.   ISBN 8527708507  
 
 
 

Cuidados de Enfermagem I 
CH: 60h/a 
Ementa: Estudo e entendimento dos cuidados de enfermagem na perspectiva da integralidade da 
assistência. O cuidado de enfermagem para administração de nutrientes, administração de drogas e 
soluções. Controle das funções vitais e ECG. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 
c2006.   2v.   ISBN 8535216774  
SMITH-TEMPLE, Jean; JOHNSON, Joyce Young. Guia para procedimentos de enfermagem. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 710p. (Enfermagem) ISBN 8536303549  
SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. 
3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 657p. (Biblioteca ArTmed.Enfermagem ) ISBN 8573076127  

 
 

Políticas de Saúde 
CH: 60h/a 
Ementa: Estuda evolução das políticas de saúde no Brasil e sua institucionalização, correlacionando 
com os diferentes estágios de desenvolvimento econômico, social e político do país. Discutir o 
impacto das políticas de saúde na formação e na prática profissional dos enfermeiros. Atividades de 
práticas investigativas sob orientação do docente a serem desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
BERTOLLI FILHO, Cláudio.   História da saúde pública no Brasil.    4. ed.   São Paulo:  Ática,  2003.   
71p.   ISBN 8508058012  
COHN, A; Elias, PM. Saúde no Brasil: políticas e organização dos serviços. São Paulo: Cortez. 1999. 
FREITAS, Carlos Machado de; CZERESNIA, Dina. Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 
tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 174p. ISBN 8575410245  
 

Filosofia I 
CH: 60h/a          
Ementa: A filosofia como busca do fundamento e do sentido.  Ciência e filosofia: relação complexa e 
unidade intrínseca. A problemática filosófica do conhecimento: racionalismo, empirismo, criticismo. A 
provisoriedade dos paradigmas racionais e o saber como busca a caminho da verdade. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
CHAUÍ, Marilena de Souza.   Convite à filosofia. 5. ed. São Paulo:  Atica,  1995. 440p.   ISBN 
8508047355 (9 exemplares) 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 1993. 395p. ISBN 8516008266 (10 exemplares) 
MONDIN, Battista.   Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores, obras.   São Paulo:  
Paulinas. (qualquer edição). 
 

Imunologia 
CH: 30h/a 
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Ementa: Estudo da resposta imune celular e humoral e suas implicações clínicas. O estudo da 
imunologia deverá ser conduzido de forma integrada com a microbiologia e parasitologia de tal forma 
a instrumentalizar a prática profissional do enfermeiro. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
CALICH, Vera; VAZ, Celidéia.   Imunologia.     Rio de Janeiro: Revinter, 2001.   260p. JANEWAY, 
Charles A.   Imunobiologia :    o sistema imunológico na saúde e na doença.   4. ed.  Porto Alegre: 
Artes Médicas Sul, 2000.   634p.   ISBN 8573076747  
LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 632p. (Biomédica.Ciências básicas ) ISBN 8536300787  
 
 
4° Período 
 

Microbiologia 
CH: 30h/a 
Ementa: Estudo morfo-fisiológico, genético e taxonômico dos principais grupos de microorganismos; 
suas interações com o hospedeiro e mecanismos de patogenicidade além de métodos de controle e 
profilaxia das doenças infecciosas. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a 
serem desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 632p. (Biomédica.Ciências básicas ) ISBN 8536300787  
DE LA MAZA, Luis M.; PEZZLO, Marie T.; BARON, Ellen Jo.   Atlas de diagnóstico em microbiologia.     
Porto Alegre: Artmed, 1999.   216p.   ISBN 8573074523 
LEVINSON, Warren; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica e imunologia. 7. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2006. 632p. (Biomédica.Ciências básicas ) ISBN 8536300787  
 

Parasitologia 
CH: 60h/a 
Ementa: Estudo dos aspectos da transmissão, prevenção e dos determinantes sociais, econômicos e 
ambientais das principais parasitoses humanas. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitarias do homem nas Américas e na África. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. [16]p. de estampas ISBN 8527706776   
IGLÉSIAS, João Daniel Fernandes. Aspectos médicos das parasitoses humanas. Rio de Janeiro: 
MEDSI, 1997. 483p. ISBN 8571991421  
NEVES, David Pereira; BITTENCOURT NETO, João Baptista. Atlas didático de parasitologia. São 
Paulo: Atheneu, 2006 (Biblioteca biomédica) ISBN 8573798793  
 

Cuidados de Enfermagem II 
CH: 30h/a 
Ementa: Estudo e entendimento dos cuidados de enfermagem na perspectiva da integralidade da 
assistência. Cuidados básicos de higiene. Biossegurança. Controle das eliminações e sondagens. 
Coleta de material para exames. Prevenção de úlcera de pressão e tratamento de feridas. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: Elsevier, 
c2006.   2v.   ISBN 8535216774 
SMITH-TEMPLE, Jean; JOHNSON, Joyce Young. Guia para procedimentos de enfermagem. 4. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2004. 710p. (Enfermagem) ISBN 8536303549  
SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. 
3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001. 657p. (Biblioteca ArTmed.Enfermagem ) ISBN 8573076127  
 
 

Organização do Sistema Único de Saúde Brasileiro  
CH: 30h/a 
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Ementa: Estudo da estrutura organizacional e funcional do Sistema Único de Saúde. As diferentes 
formas de organização dos serviços de saúde para prestação de assistência, abordando os 
princípios, as estratégias e os principais projetos e programas para ampliação do acesso e 
enfrentamento dos problemas de saúde. A inserção da enfermagem no modelo assistencial orientado 
pelo Sistema Único de Saúde. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
CORREIA, Maria Valéria Costa. Que controle social?: os conselhos de saúde como instrumento. Rio 
de Janeiro Fiocruz, 2003 162p. ISBN 8585676914 
CORDEIRO, Hesio. SUS - Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: Rio, 2005 94p. (Resumido) ISBN 
8575791478  
CARVALHO, Guido Ivan de; SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde: comentários à Lei Orgânica 
da Saúde. UNICAMP 
 
 
 

Cultura Religiosa I 
CH: 60h/a 
Ementa: O fenômeno religioso: Experiência e Linguagem.  O fenômeno religioso como experiência 
específica: limites e possibilidades da experiência de Deus; as categorias fundamentais de 
interpretação e de linguagem do fenômeno religioso. A Bíblia: livro de formação cultural do Ocidente. 
A Bíblia em sua formação histórica, cultural e literária.  Os critérios de interpretação, os temas e as 
perspectivas de estudo da Bíblia e a  experiência mística e de abertura que o livro sagrado propicia. 
O cristianismo e os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso no contexto de um mundo 
globalizado. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
WILGES, Irineu. Cultura religiosa: as religiões no mundo. 16. ed. Petrópolis: Vozes, [2005]. 208p. 
ISBN 8532613217  
LIBÂNIO, João Batista; MARTINS FILHO, Miguel. A busca do sagrado. São Paulo: FTD, 1991. 120p. 
(Biblioteca de ensino religioso) ISBN 8532204090  
GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O livro das religiões. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 315p. ISBN 8571649944  
 

Processos Patológicos Gerais 
Identificação dos aspectos comuns às diferentes doenças no que se refere à etiologia, mecanismos 
patogenéticos, alterações morfológicas e psicopatológicas. Estudo das lesões celulares, intersticiais, 
circulatórias e suas conseqüências, com ênfase na compreensão dos processos patológicos 
especiais. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem desenvolvidas nas 
horas não financeiras. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
BOGLIOLO, Luigi; BRASILEIRO FILHO, Geraldo et al. Patologia . Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 
 

Semiologia 
Estuda os padrões de normalidade do organismo e os sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo, 
do ponto de vista da enfermagem, fornecendo dados para o planejamento da assistência de 
enfermagem. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 
2002. 181p. ISBN 8573791551 
POTTER, Patricia Ann. Semiologia em enfermagem. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002. 
436p. ISBN 8587148362 
PORTO, Celmo Celeno et al. Semiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2001. 
1428p. ISBN 852770644X 
 
5° Período 
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Educação em Saúde 
CH: 60h/a 
Ementa: A relevância do debate da educação em saúde no campo sanitário, traço de sua vinculação 
às propostas de prevenção das doenças e promoção da saúde. Teorias de ensino e sua aplicação e 
repercussão no setor saúde. A educação na determinação das questões de autocuidado e de 
autonomia da população e do cidadão. Atividades de práticas investigativas sob orientação do 
docente a serem desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
VALLA, Victor V. Saúde e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 115p. ISBN 8586584967  
SAUPE, Rosita. Educação em enfermagem: da realidade construída à possibilidade em construção. 
Florianópolis Ed. UFSC, 1998 306p. (Enfermagem) ISBN 8532801439  
BAGNATO, Maria Helena Salgado; COCCO, Maria Inês Monteiro; DE SORDI, Mara Regina. 
Educação, saúde e trabalho: antigos problemas, novos contextos, outros olhares. Campinas (SP): 
Alínea, 1999 131p. ISBN 8586491454  
 
 

Saúde Coletiva 
CH: 120h/a 
Ementa: Estudo e contextualização do quadro sanitário brasileiro a partir da determinação social do 
processo saúde-doença, analisando as principais formas de enfrentamento das doenças e agravos 
prevalentes. Estuda a vigilância à saúde como modelo de reorganização das práticas sanitárias. 
Enfoca a imunização ressaltando a importância da participação do enfermeiro. Estuda as principais 
doenças transmissíveis, contextualizando-as no quadro sanitário brasileiro e as formas de 
enfrentamento pelos serviços de saúde. Enfoca as práticas sanitárias coerentes com a vigilância 
sanitária e epidemiologia. Discute o papel da enfermagem e a importância do trabalho em equipe 
para o controle de agravos. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem 
desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
FREITAS, Carlos Machado de; CZERESNIA, Dina. Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 
tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 174p. ISBN 8575410245 
SANTOS , Álvaro da Silva, MIRANDA, Sônia Maria Rezende C. De (Orgs.). A Enfermagem na Gestão 
em Atenção Primária à Saúde. Editora: MANOLE, 2006, 464p. ISBN: 8520422942   
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. São Paulo: 
Hucitec, 2005 174p. ISBN 8527106817  
 

Gerenciamento dos Serviços de Saúde 
CH: 90h/a 
Ementa: Estudo da gerência enquanto instrumento do processo de trabalho em saúde e das relações 
estabelecidas em seu interior, cujo cerne refere-se à prática administrativa do planejamento, duração, 
coordenação, controle e avaliação na perspectiva da organização da produção das ações de saúde, 
tendo como referência o conjunto das necessidades sanitárias de uma coletividade e a especificidade 
do trabalho de Enfermagem. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços aos clientes, 
humanização do atendimento, departamentalização, gerenciamento, saúde e turismo.(qualquer 
edição). 
BARBIERI, José Carlos. Logística hospitalar: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2006 325p. ISBN 
8502052063  
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Editora: Guanabara Koogan, 2005, 212p. 
ISBN: 8527710293   
 
 

Saúde Mental 
CH: 60h/a 
Ementa: Planejamento da assistência de enfermagem e o estudo dos pressupostos clínicos e 
políticos e sociais no serviço de Saúde Mental, farmacologia em saúde mental. 
Status: Ativa  
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Bibliografia Básica: 
STUART, Gail Wiscarz; LARAIA, Michele T.; SUNDEEN, Sandra J. Enfermagem psiquiátrica: 
princípios e prática. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 958p. ISBN 8573077131  
TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, c2002. 835p. ISBN 8527706946  
NUNES FILHO, Eustachio Portella; BUENO, João Romildo; NARDI, Antonio Egidio. Psiquiatria e 
saúde mental : conceitos clínicos e terapêuticos fundamentais. São Paulo: Atheneu, 2000. 279p.  
 
 

Sistematização da Assistência de Enfermagem 
Estudo das teorias e do processo de enfermagem, orientadores e sistematizadores da assistência de 
enfermagem. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos de enfermagem da Nanda : definições e 
classificação : 2003-2004. Porto Alegre: Artmed, 2005. 300p. ISBN 8536305010 
DOCHTERMAN, Joanne McCloskey; BULECHEK, Gloria M. Classificação das intervenções de 
enfermagem (NIC). Porto Alegre: Artmed, 2004. 1089p. (Biblioteca ArTmed.Enfermagem ) ISBN 
8573078197 
JOHNSON, Marion; MAAS, Meridean; MOORHEAD, Sue. Classificação dos resultados de 
enfermagem (NOC). Porto Alegre: Artmed, 2004. 639p. ISBN 8573078200 
 
 
 
 

Psicologia 
CH: 90h/a 
Ementa: A constituição da subjetividade e os processos de subjetivação no contexto sócio-cultural e 
econômico brasileiro. Estudo de teorias e técnicas que possibilitem ações de acolhimento em 
situações clínicas. Serão enfatizados aspectos teóricos e técnicos no atendimento psico-afetivo de 
crianças, adolescentes e adultos. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
FIGUEIREDO, Luís Cláudio Mendonça; SANTI, Pedro Luiz Ribeiro de. Psicologia: uma (nova) 
introdução: uma visão histórica da psicologia como ciência. 2. ed. São Paulo: EDUC, 1997. 98p. 
(Trilhas) ISBN 852830129X 
BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes T. Psicologias: uma 
introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. ref., ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. 368p. ISBN 
8502029002 
PENNA, Antônio Gomes. História das idéias psicológicas. 2. ed Rio de Janeiro: Imago, 1991. 151p. 
(Psicologia psicanalítica) ISBN 8531201497   
 
 
6º Período 
 

Filosofia II 
CH: 60h/a 
Ementa:  Principais concepções do ser humano ao longo da história. Tendências filosóficas 
contemporâneas e a fragmentação do homem atual. O ser humano como ser de relações e no de 
todo o universo. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
CHAUÍ, Marilena de Souza.   Convite à filosofia. 5. ed. São Paulo:  Atica,  1995. 440p.   ISBN 
8508047355 (9 exemplares) 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 
2. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 1993. 395p. ISBN 8516008266 (10  exemplares) 
MONDIN, Battista.   Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores, obras.   São Paulo:  
Paulinas. (qualquer edição). 
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Cultura Religiosa II 
Fundamentos para a práxis cristã, a partir do Ensino Social da Igreja.  A categoria PESSOA, 
fundamento antropológico do Ensino Social da Igreja, em diálogo com as categorias antropológicas 
contemporâneas. Análise de temas atuais à luz do Ensino Social: a família e a dimensão afetivo-
sexual, o mundo do trabalho e a situação da propriedade, o sentido da economia; a ordem social e 
política, a consciência de cidadania, o compromisso com o cuidado e a defesa da vida e as 
perspectivas de construção de uma nova ordem mundial centrada no Amor e na Paz. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
WILGES, Irineu. Cultura religiosa: as religiões no mundo. 16. ed. Petrópolis: Vozes, [2005]. 208p. 
ISBN 8532613217 
LIBÂNIO, João Batista; MARTINS FILHO, Miguel. A busca do sagrado. São Paulo: FTD, 1991. 120p. 
(Biblioteca de ensino religioso) ISBN 8532204090  
GAARDER, Jostein; HELLERN, Victor; NOTAKER, Henry. O livro das religiões. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. 315p. ISBN 8571649944  
 
 
 

Saúde do Adulto e do Idoso I 
Estudo das principais alterações da saúde do adulto e do idoso em situações cirúrgicas para fins de 
avaliação e planejamento da assistência de enfermagem. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, 
Brenda G. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2002. 4v. 
ALEXANDER, Edythe Louise; MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Cuidados de 
enfermagem ao paciente cirúrgico. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 1249p. ISBN 
852770403X 
CECIL, Russell L. (Russell La Fayette); GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A. et al. Tratado de medicina 
interna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2v. 
 
 
 
 

Saúde do Adulto e do Idoso II 
Estudo das principais alterações da saúde do adulto e do idoso em situações clínicas, nos Centros de 
Terapia Intensiva e Unidades de Emergência. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
KNOBEL, E et al. Enfermagem Terapia Intensiva.1 ed. São Paulo (SP): Atheneu; 2006 
BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, 
Brenda G. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2002. 4v. 
CECIL, Russell L. (Russell La Fayette); GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A. et al. Tratado de medicina 
interna. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 2v. 
 
 
 

Cuidados de Enfermagem III 
Estudo da assistência de enfermagem prestada ao paciente cirúrgico com vistas à promoção da 
saúde e prevenção de complicações durante o ato anestésico-cirúrgico e pós-anestésico. 
Gerenciamento em Bloco Cirúrgico e estudo das questões de Enfermagem no Centro de Material 
Esterilizado. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
ALEXANDER, Edythe Louise; MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Cuidados de 
enfermagem ao paciente cirúrgico. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 1249p. ISBN 
852770403X 
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MOURA, Maria Lucia Pimentel de Assis. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Recupereração Pós-
Anestésica. Editora: Senac, 2000, 100p. ISBN: 8585578092 
BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, 
Brenda G. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2002. 4v. 
 
 

Fundamentos de Gerontologia 
CH: 30h/a 
Ementa: Estuda o processo de envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sócio-
culturais enfatizando a promoção do envelhecimento saudável e enfocando o envelhecimento 
patológico. 
Status: Ativa  
Bibliografia Básica: 
FREITAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2006. 1573p. ISBN 8527711990 
PAPALÉO NETTO, Matheus. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São 
Paulo: Atheneu, 2002. 524p. ISBN 8573791098 
DIOGO, Maria José D'Elboux; NERI, Anita Liberalesso; CACHIONI, Meire. Saúde e qualidade de vida 
na velhice. 2.ed. Campinas SP: Alínea, 2006 236p. ISBN 8575160753  
 
 
 
7º Período 
 

Gerenciamento da Assistência de Enfermagem 
Estudo dos processos gerenciais que envolvem e refletem sobre a assistência de enfermagem em 
uma unidade hospitalar. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
CUNHA, Kátia de Cavalho. Gerenciamento na Enfermagem: Novas Práticas e Competências. Editora: 
Martinari, 2006, 118p. ISBN: 8589788113   
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. Editora: Guanabara Koogan, 2005, 212p. 
ISBN: 8527710293   
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar: serviços aos clientes, 
humanização do atendimento, departamentalização, gerenciamento, saúde e turismo.(qualquer 
edição). 

 
 

Genética 
Estrutura organizacional e funcionalidade do material genético. Regulamentação genética. 
Hereditariedade. Cariótipos normais e anormais. Determinação e diferencial sexual. Padrões de 
herança genética, variabilidade genética, doenças genéticas. Aconselhamento genético e diagnóstico 
pré-natal. Biotermologias e terapia gênica. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
JORDE, Lynn B. Genética medica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1996. 266p.  
THOMPSON, Margaret W. (Margaret Wilson); MCINNES, Roderick R.; WILLARD, Huntington F. 
Genetica medica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1993. 339p. ISBN 8527702487  
MOTTA, Paulo Armando. Genética humana : aplicada a psicologia e toda a área biomédica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 174p. ISBN 852770580X  
 
 
 

Embriologia 
Estudo dos processos de gametogênese e fecundação, do desenvolvimento embrionário humano, da 
organização morfofuncional dos anexos embrionários, da origem dos principais órgãos, das 
malformações e agentes teratogênicos. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
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MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c1994. 448p. 
CARLSON, Bruce M. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1996. 408p. ISBN 8527703629 
FITZGERALD, M. J. T. Embriologia humana. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1980. 197p. 
 

 
Saúde da Criança e do Adolescente I 

Estudo das principais patologias que acometem a criança e o adolescente e da assistência de 
Enfermagem prestada no âmbito hospitalar, visando à recuperação da saúde e a promoção da 
qualidade de vida. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem 
desenvolvidas nas horas não financeiras. 
Status: Não ativada Ainda 
Bibliografia Básica: 
HOCKENBERRY, Marilyn J. WILSON, David. WINKELSTEIN, Marilyn L. Wong Fundamentos de 
Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1344p. ISBN ou ISBN 8535219188 
STRIGHT, Barbara R.; HARRISON, Lee-Olive. Enfermagem materna e neonatal. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, c1998. 224p. (Série de estudos em enfermagem) ISBN 8527704714 
MUSCARI, Mary E. Enfermagem pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1998. 304p. 
ISBN 8527704730 
 
 

Saúde da Criança e do Adolescente II 
Abordagem do processo de crescimento e desenvolvimento da criança. A criança e o adolescente no 
grupo familiar e social. Assistência de enfermagem à criança e ao adolescente no âmbito da atenção 
primária. Atividades de práticas investigativas sob orientação do docente a serem desenvolvidas nas 
horas não financeiras. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
SCHMITZ, Edilza Maria R.  Enfermagem em Pediatria e Puericultura. Editora: Atheneu, 2000, 477 
p.ISBN: 8573792175 
HOCKENBERRY, Marilyn J. WILSON, David. WINKELSTEIN, Marilyn L. Wong Fundamentos de 
Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1344p. ISBN ou ISBN 8535219188 
COLE, Michael Cole Sheila R. de. O Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. Editora: Artmed, 
2003, 800p. ISBN: 8573079215   

 
 
 
 

Saúde da Mulher I 
Sexualidade feminina. Principais necessidades de saúde das mulheres. Políticas públicas de saúde 
voltadas para a mulher, direitos reprodutivos, as questões de gênero na assistência à mulher. 
Violência contra a mulher. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
FERNANDES, Rosa Aurea Quintella, NARCHI, Nadia Zanon. Enfermagem e Saúde da Mulher. 
Editora: MANOLE, 2006, 328p. ISBN: 8520422047 
COELHO, Elza Berger Salema, CALVO, Maria Cristina Marino, COLEHO, Clair Castilhos. Saúde da 
Mulher: um desafio em construção. Editora: UFSC, 2006, 245p. ISBN: 8532803555   
DAHLKE, Margit, DAHLKE, Rudiger, ZAHN Volker Zahn. A Saude Da Mulher. Editora: 
PENSAMENTO-CULTRIX, 2005, 397p. ISBN: 8531608759 
 

 
 

Saúde da Mulher II 
Estudo da reprodução feminina, das principais afecções gineco-obstétricas. Assistência de 
enfermagem à gestante e às parturientes normais e de risco. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Gravidez, Parto, Pós-Parto e Cuidados com o 
Recém-Nascido. Editora: ROCA. 2006, 208 p. ISBN: 8572416439   
GONZALEZ, Helcye. Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. Editora: SENAC, 2004, 180p. ISBN: 
8585578122 
SILVA, Gilberto T.R.; ALBURQUEQUE, Rosemeire S. Enfermagem Obstétrica Editora: Martinari, 
2006. 168p. ISBN: 8589788180   

 
 

 
Metodologia de Pesquisa em Saúde I 

Estudo e análise de pesquisas em saúde e enfermagem. Processo de elaboração da pesquisa 
científica: fundamentos, tipos de pesquisa, projeto de pesquisa: etapas e elementos constituintes, a 
delimitação do problema e o delineamento da pesquisa. Tipologia da pesquisa.  
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
POLIT-O'HARA, Denise; HUNGLER, Bernadette P.; BECK, Cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa 
em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 486p. 
(Enfermagem) ISBN 8573079843 
MATHEUS, Maria Clara Cassuli, FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa Qualitativa em Enfermagem.  
Editora: LMP - Livraria Médica Paulista Editora, 2006, 164p. ISBN: 8599305050  
SEVERINO, Antônio Joaquim.   Metodologia do trabalho científico.     22. ed. rev. de acordo com a 
ABNT e ampl.   São Paulo: Cortez, 2002.   335p.   ISBN 8524900504 
 
 
8º Período 
 

Metodologia de Pesquisa em Saúde II 
Tendências metodológicas e abordagens de análise na pesquisa em Enfermagem. Elaboração de 
projetos de pesquisa a serem desenvolvidos no Trabalho de Conclusão de Curso. Atividades de 
pesquisa vinculadas ao Trabalho de Conclusão de Curso. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
POLIT-O'HARA, Denise; HUNGLER, Bernadette P.; BECK, Cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa 
em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 486p. 
(Enfermagem) ISBN 8573079843 
MATHEUS, Maria Clara Cassuli, FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa Qualitativa em Enfermagem.  
Editora: LMP - Livraria Médica Paulista Editora, 2006, 164p. ISBN: 8599305050  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.   Fundamentos de metodologia científica.  3. 
ed. rev. e ampl.  São Paulo: Atlas, 1991.   270p.   ISBN 8522407142 
 
 
 

Estágio Supervisionado I 
Interação dos concluintes do Curso de Enfermagem com serviços de atenção básica em saúde e 
comunidade, fundamentada no conhecimento técnico-científico, humanístico e político-social, 
desenvolvido nos períodos anteriores do curso, com a finalidade de desenvolver habilidades 
assistenciais, gerenciais, educativas e de pesquisa no referencial do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
CORDEIRO, Hesio. SUS - Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: Rio, 2005 94p. (Resumido) ISBN 
8575791478 
SANTOS , Álvaro da Silva, MIRANDA, Sônia Maria Rezende C. De (orgs.). A Enfermagem na Gestão 
em Atenção Primária à Saúde. Editora: MANOLE, 2006, 464p. ISBN: 8520422942   
CARVALHO, Sérgio Resende. Saúde coletiva e promoção da saúde: sujeito e mudança. São Paulo: 
Hucitec, 2005 174p. ISBN 8527106817  
 
 
9º Período 
 

Estágio Supervisionado II 
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Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem prestada ao paciente no âmbito 
hospitalar, com fundamentação nos conhecimentos técnico-científicos, gerenciais e educativos 
adquiridos ao longo do curso. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
POTTER, Patricia Ann; PERRY, Anne Griffin.   Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro: 
Elsevier, c2006.   2v.   ISBN 8535216774 
BRUNNER, Lillian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C. O'Connell; BARE, 
Brenda G. et al. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
c2002. 4v. 
ALEXANDER, Edythe Louise; MEEKER, Margaret Huth; ROTHROCK, Jane C. Cuidados de 
enfermagem ao paciente cirúrgico. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1997. 1249p. ISBN 
852770403X 
 
 

Legislação de Enfermagem 
Estudo da legislação de enfermagem de interesse imediato para a prática profissional do enfermeiro, 
reconhecendo seu embricamento com a evolução histórica, social e política da profissão. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
SANTOS, Elaine Franco dos, SANTOS, Elaine Barreto dos, ASSIS, Marlene Fernandes de, OLIVER, 
Gabriela. Legislação em Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2005, 367p. ISBN: 8573790105. 
OGUISSO, Taka. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Barueri (SP): Manole, 2005. 224p. 
(Enfermagem) ISBN 8520421997 
OGUISSO, Taka, SCHMIDT, Maria José. Exercício da Enfermagem - Uma Abordagem Ético-Legal. 
Editora: Guanabara Koogan, 2007, 316 p. ISBN: 8527712743   
 
 
 

Deontologia de Enfermagem e Bioética 
Estudo do código de Ética da enfermagem e da Bioética na perspectiva do cuidado ético com a vida 
humana e nas questões emergentes da prática profissional do enfermeiro: modelos da relação 
médico-paciente, eutanásia, aborto, reprodução assistida, situações de auto extermínio, doação de 
órgãos. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
FONTINELE JUNIOR, Klinger. Ética e Bioética em Enfermagem. 2000. Editora: AB 
ISBN: 857498051X 
SELLI, Lucilda. Bioética na enfermagem. São Leopoldo: UNISINOS, 1999. 153p. ISBN 8585580933    
OGUISSO, Taka, ZOBOLI, Elma (orgs.) Ética e Bioética: Desafios Para a Enfermagem e a Saúde. 
São Paulo: Ed; Manole, 2006. ISBN 85-204-2339-6. 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
Atividade científica que articula e integra teoria, prática, pesquisa e extensão por meio de 
desenvolvimento de projeto de pesquisa, artigo científico, relato de experiência, manual técnico 
científico, cartilha educativa, documentário, dentre outros, de interesse acadêmico. 
Status: Não ativada Ainda  
Bibliografia Básica: 
LUNA, Sérgio Vasconcelos de.   Planejamento de pesquisa : uma introdução : elementos para uma 
análise metodológica.    São Paulo: Educ, 1996.   108p.   ISBN 8528301036 
POLIT-O'HARA, Denise; HUNGLER, Bernadette P.; BECK, Cheryl Tatano. Fundamentos de pesquisa 
em enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 486p. 
(Enfermagem) ISBN 8573079843 
MATHEUS, Maria Clara Cassuli, FUSTINONI, Suzete Maria. Pesquisa Qualitativa em Enfermagem.  
Editora: LMP - Livraria Médica Paulista Editora, 2006, 164p. ISBN: 8599305050 
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