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1. Justificativa e Objetivos do Curso 
 

1.1. Justificativa 

 

O curso Técnico em enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Pernambuco – IFPE – Campus Belo Jardim foi criado no ano de 2001, quando ainda 
denominava-se Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim. 

Na ocasião a Escola Agrotécnica Federal de Belo Jardim, no processo de implementação 
a Reforma da Educação Profissional, sensível a esse cenário de mudanças, realizou por 
ocasião da criação do curso Técnico em Enfermagem, pesquisas na região objetivando 
identificar a demanda atual e tendências projetadas, constatando que a área de saúde é 
bastante carente, especialmente para a população localizada no Agreste e Sertão 
pernambucano (BEZERRA e SOUZA, 1999). 

A pesquisa foi realizada junto a prefeituras, associações, órgãos de classe, indústrias e 
hospitais, identificando-se como prioridade a oferta de cursos técnicos e de pequena 
duração voltados para a área de saúde, tendo destaque especial a necessidade de um 
curso técnico em Enfermagem, uma vez que o Agreste pernambucano tem apresentado 
uma enorme potencialidade em termos de prestação de serviços médicos especializados, 
revelando carência de profissionais de nível médio com qualificação específica. 
 
Considerando a existência atual de estratégias para a formação desses profissionais, a 
região de abrangência da Escola contava em 1999, segundo  as três Diretorias  
Executivas  Regionais(Agreste Centro Norte- Caruaru, a do Agreste Meridional - 
Garanhus e Sertão do Moxotó - Arcoverde), com um sistema anual de exame de 
suplência que atendia apenas aos profissionais da área  que já atuavam há mais de dois 
anos e que não  dispunham de habilitação para tal, sendo necessário sua habilitação 
formal para continuar a exercer suas atividades, conforme tabela  apresentada abaixo: 
  

Municípios Necessidade de 
formação de pessoal 

inabilitado 

Observações 

Belo Jardim 40 Rede Pública e Particular 

Caruaru 42 Rede Pública - Zona 
Urbana e Rural 

São Bento do Una 32 Rede Pública 

Sanharó 08 Rede Pública 

São Caetano 06 Rede Pública 

Total 128 - 

A pesquisa na ocasião apontava para uma qualificação dos auxiliares de enfermagem que 
se caracterizavam como a maioria dos profissionais em serviço e que careciam de 
formação adequada, haja vista sua formação havia ocorrido em serviço, pela experiência, 
sem que muitos deles tivessem ao menos concluído o ensino médio(CEFET/PE, UNED: 
Pesqueira, 1999) 
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O contexto atual impõe a necessidade de um enfrentamento dos desafios impostos por 
uma sociedade globalizada e altamente competitiva, levando as Instituições voltadas para 
a formação profissional a redirecionar seus cursos visando responder às constantes 
mudanças no mundo do trabalho.  

Assim em consonância com as demandas advindas do mundo do trabalho e as reformas 
curriculares no sistema educacional, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia – IFPE, Campus Belo Jardim realiza em 2010 uma primeira revisão do seu 
Projeto de Curso Técnico em Enfermagem e reestruturação da sua matriz curricular, 
buscando atualizar-se e responder aos anseios da sociedade e as novas demandas da 
área de meio ambiente, saúde e segurança promovidas pela expansão dos serviços de 
saúde tanto no sistema privado, como no sistema público de saúde que vem sofrendo 
investimentos maciços em sua infraestrutura física, carecendo de pessoal qualificado para 
assumir os postos de trabalho que vem sendo criado a partir da referida expansão. 

Os dados consultados nos Indicadores e Dados Básicos do Ministério da Saúde que 
apontam que em detrimento da redução do crescimento populacional na Região 
Nordeste, a relação de Técnico de Enfermagem por 1000/hab passou de 0,16 em 2000 
para apenas 1,25 em 2008, demonstrando que há uma grande demanda por estes 
profissionais e portanto ainda muito trabalho a fazer, e as instituições de ensino técnico 
profissional tem papel relevante e imprescindível de modo a contribuir na reversão desse 
quadro, formando com qualidade os quadros profissionais que contribuirão para que o 
Brasil e a Região Nordeste em especial possa dar um salto qualitativo no atendimento a 
saúde de seus concidadãos, melhorando assim a qualidade de vida de nossos 
cidadãos(RIPSA: IDB, 2009/ consultado em 28/12/2010) 

Por outro lado durante o período de funcionamento do curso Técnico em Enfermagem no 
IFPE – Campus Belo Jardim tem demonstrado a grande procura pelo curso, um excelente 
nível de satisfação dos egressos que tem sido prontamente absorvidos pelo mercado de 
trabalho. 
 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivos Gerais do Curso de Técnico em Enfermagem 

 

 Formar Técnicos em Enfermagem para exercer atividades auxiliares de nível médio 
técnico atribuído à equipe de enfermagem, adotando cuidados com o paciente levando 
em conta as relações humanas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Oferecer condições para que o aluno desenvolva competências pessoais,  
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profissionais necessárias e comuns a todo profissional que atua na área de saúde, de 
modo a favorecer o diálogo e a interação com os demais colaboradores, facilitando a 
navegabilidade na área, bem como a ampliação de sua esfera de atuação. 
 Desenvolver competências duradouras que favoreçam a laboralidade. 
 Formar profissionais habilitados a desenvolver atividades relativas à preparação do 
paciente, aos tratamentos prescritos ou de rotina, à higiene e conforto do paciente, à 
educação para a saúde e aos procedimentos pós-morte. 
 Exercer sua função de maneira ética, criativa e solidária, de forma a contribuir com a 
melhoria dos serviços de saúde da Região. 
 Usar técnicas, materiais e equipamentos específicos dentro dos padrões de 
biossegurança, adotando métodos diversos de tratamento de materiais. 
 Desenvolver ações de apoio à equipe de enfermagem no tratamento de pacientes em 
tratamento clínico, cirúrgico e em estado grave. 
 Prestar assistência em saúde mental, à criança, ao adolescente/jovem e à mulher, ao 
adulto, ao idoso adotando cuidados específicos visando o conforto físico, mental e 
espiritual dos pacientes. 

 
2. Requisitos de Acesso 

Para a matrícula no curso de Técnico em Enfermagem é necessário que o candidato 
tenha concluído o ensino médio, tenha sido aprovado no exame de seleção organizado 
pelo IFPE campus Belo Jardim com programação e estrutura definidos em edital ou vir 
transferido de outra instituição federal de ensino com curso técnico compatível, mediante 
existência de vaga e avaliação favorável da Supervisão Pedagógica e Coordenação do 
Curso quanto às condições de compatibilização do currículo dos cursos e pré-requisitos 
necessários ao ingresso. 

A matrícula será efetuada por ordem de classificação dos candidatos aprovados em 
conformidade às vagas previstas, mediante a entrega dos documentos: Ficha 19,  cópias 
da identidade, registro de nascimento ou casamento, e apresentação de certificado de 
alistamento militar (para o sexo masculino entre 18 e 45 anos).  
 
A matrícula será realizada de acordo com o cronograma previamente definido pelo Setor 
de Registros Escolares - SRE, em conformidade com Organização Acadêmica do IFPE, 
sendo realizada a matrícula em bloco (todas as disciplinas previstas para o período) ou 
em disciplinas específicas em função do interesse, necessidade do estudante e 
capacidade de atendimento do IFPE Campus Belo Jardim . 

A oferta deste curso, bem como sua organização curricular e a definição do número de 
vagas serão revistas a partir de estudos de demanda de mercado e de acompanhamento 
de egressos a realizar-se anualmente pela Setor de Integração Escola Comunidade 
(SIEC), subsidiando o Departamento de Desenvolvimento de Ensino, no decurso da 
vivência desta nova turma que irá vivenciar esta nova matriz curricular, a partir de 
criteriosa análise e avaliação, no redimensionamento do referido curso. 
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3. Perfil Profissional de Conclusão do Técnico em Enfermagem 

Os profissionais de nível técnico em Enfermagem, com exercício regulamentado pelo 
Decreto 94.406/87, integram uma equipe que desenvolve, sob a supervisão do 
enfermeiro, ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação referenciadas nas 
necessidades de saúde individual e coletiva, determinadas pelo processo gerador de 
saúde e doença. 

Devem apresentar bom relacionamento interpessoal e ter senso crítico-reflexivo e 
autocrítica, iniciativa, flexibilidade, senso de observação acurado, capacidade de 
autogestão, abstração e raciocínio lógico.  

 

3.1. Competências Gerais dos Profissionais do Técnico em Enfermagem 

 Reconhecer como paradigmas que respaldam o planejamento e a ação dos 
profissionais da Área de Saúde, o ser humano integral, os condicionamentos do processo 
saúde e doença, os princípios éticos, as normas do exercício profissional, a qualidade no 
atendimento, a preservação do meio ambiente e o compromisso social com a população. 

 Correlacionar os conhecimentos de várias disciplinas ou ciências com o objetivo de 
realizar trabalho em equipe, tendo em vista o caráter interdisciplinar da Área de Saúde. 

 Conhecer a estrutura e organização do sistema de saúde vigente no país de modo a 
identificar as diversas formas de trabalho e suas possibilidades de atuação na área. 

 Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de saúde, 
utilizando-a como um dos balisadores na realização do seu trabalho. 

 Registrar ocorrências e serviços realizados, inclusive utilizando ferramentas de 
informática, com a finalidade de facilitar a prestação de informações ao paciente , a outros 
profissionais e ao sistema de saúde. 

 Desempenhar a função de agente educativo nas questões relativas à saúde e 
segurança no trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outros profissionais e 
ao sistema de saúde. 

 Identificar os riscos físicos, químicos, biológicos, psicológicos que caracterizam o 
trabalho nessa área, com vistas à sua própria saúde e segurança. 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho a fim de prevenir doenças 
profissionais. 

 Aplicar normas de higiene, saúde pessoal, ambiental e de biossegurança na realização 
do trabalho para proteger a sua saúde e a do paciente. 
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 Prevenir e controlar a contaminação através da utilização de técnicas adequadas de 
descarte de fluídos e resíduos, assim como de limpeza e/ou desinfecção de ambientes e 
equipamentos, no intuito de proteger o paciente contra os riscos biológicos. 

 Informar e orientar o paciente/comunidade em relação a hábitos e medidas geradoras 
de melhores condições de vida, ajudando-os a adquirir autonomia na manutenção da 
própria saúde. 

 Atuar como cidadão e profissional de saúde prestando primeiros socorros a vítimas de 
acidentes ou mal súbito, visando manter a vida e preparar para o transporte adequado, 
até a chegada do socorro médico. 

 Avaliar riscos de iatrogenias na execução de procedimentos técnicos de forma a 
eliminar ou reduzir os danos ao paciente/comunidade.  

 Planejar e organizar o trabalho na perspectiva do atendimento integral e de qualidade. 

 Aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de 
preservação do meio ambiente. 

 

3.2. Onde Trabalha o Técnico em Enfermagem 

As atividades de enfermagem poderão ser realizadas em domicílios, serviços de saúde, 
sindicatos, empresas, associações, creches, unidades de referências, postos de saúde, 
escolas, hospitais públicos e privados e outros. 

 

3.3. Princípios Norteadores da Formação 

Em observância aos valores estéticos, políticos e éticos, a formação de profissionais no 
Eixo Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança tem como princípios norteadores: 

 O desenvolvimento de um trabalho tecnicamente bem realizado, atendendo a padrões 
de qualidade, valorizando a diversidade, a criatividade, a iniciativa, o respeito à vida, à 
instituição e à multiplicidade numa perspectiva de formação cidadã; 

 O direito de todos à educação para o trabalho, priorizando a diversificação de 
situações pedagógicas que oportunizem o reconhecimento e atendimento às 
necessidades de aprendizagens específicas, tendo em vista o desenvolvimento da 
laboralidade que favoreça a inserção do trabalhador no mercado de trabalho em 
constante mudança; 

 A constituição de competências que favoreçam a autonomia intelectual e ética para 
gerenciar a sua vida profissional, definindo caminhos, procedimentos e alternativas que 
venham a se configurar como pertinentes em situações diversas. 
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3.4. Fundamentação Legal 

 
O curso Técnico em Enfermagem tem como base legal a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional sob o nº 9394/96, de 20/12/96, o Decreto Federal nº 2208/97, de 
17/04/97, o decreto 5.154 de 2004, no parecer CNE/CEB nº 16/99 de 05/05/99, no 
parecer CNE/CEB nº 11/2008, na resolução do CNE/CEB nº 04/99, de 08/12/99. Obedece 
também ao disposto no Decreto no 94.406, de 08/06/87 que regulamenta a Lei no 7.498 
de 25/06/86, dispõe sobre o exercício da Enfermagem e dá outras providências, bem 
como a Resolução COFEN nº 371/2010. Foi estruturado em observância as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico no Eixo tecnológico 
de Ambiente, Saúde e Segurança, com organização curricular enfatizando as 
competências a serem desenvolvidas em termos de saber, saber fazer e saber ser. 

 
4. Organização curricular 
 

4.1.  Estrutura Curricular 

 
O currículo do curso é baseado em competências, em observância as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico referente ao Eixo 
Tecnológico de Ambiente, Saúde e Segurança, organizado em períodos semestrais, 
cobrindo todas as funções e tarefas próprias do Técnico em Enfermagem, visando dar 
conta das competências necessárias às atribuições do Técnico em Enfermagem.  

A vivência do curso será desenvolvida tendo como foco a preocupação no apoio técnico-
pedagógico necessário aos alunos para o desenvolvimento das competências previstas. 
O planejamento será estruturado a partir de metodologias de ensino que priorizem a 
articulação teoria-prática em situações vivenciadas na vida profissional, contextualizadas 
em projetos ou em situações problemas. 
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4.1.1. Quadro de Competências por Período 

1º Período 

Componente Curricular Competências Bases Tecnológicas 

Fundamentos de Saúde 
Comunitária 

 Conhecer os princípios e diretrizes do SUS; 
 

 Compreender o processo saúde-doença; 
 

 Conhecer as políticas públicas de saúde; 
 

 Conhecer as atribuições do técnico de 
enfermagem junto a equipe multiprofissional 
da Estratégia de Saúde da Família;  
 

 Compreender as atribuições do técnico de 
enfermagem Programa Nacional de 
Imunização; 
 

 Compreender Fisiopatologia das doenças 
transmissíveis prevalentes na região, focos de 
contaminação, vias de transmissão, medidas 
de prevenção, controle e tratamento dessas 
doenças; 
 

 Conhecer as ações de Vigilância 
Epidemiológica Sanitária. 
 

 Desenvolver a assistência a saúde que 
contemple ações de 
promoção,prevenção,recuperação e 
reabilitação. 

 Conceito de saúde e doença, história natural das 
doenças; 
 

 SUS - Sistema Único de Saúde; 
 

 Políticas Públicas  de saúde; 
 

 Reforma sanitária; 
 

 Medidas de assistência à 
saúde:Promoção,prevenção,recuperação e reabilitação 
da saúde; 

 

 Técnicas básicas de Enfermagem: Aferição de 
temperatura, administração de medicação VO, IM, ID e 
SC; 

 

 Nutrição e saúde; 
 

 Anatomia do sistema muscular; 
 

 Ética profissional; 
 

 Ações de Vigilância Epidemiológica Sanitária: 
Fiscalização e doenças de notificação compulsória; 
 

 Atuação do técnico de Enfermagem na Estratégias  
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Saúde da Família; 
 

 Fisiopatologia das doenças transmissíveis 
prevalentes na região, focos de contaminação, vias de 
transmissão, medidas de prevenção, controle e 
tratamento dessas doenças; 

 

 Atribuições do técnico de enfermagem no PNI; 
 

 Técnica de mobilização social; 
 

 Atribuições do técnico de enfermagem na prevenção 
das doenças sexualmente transmissíveis. 
 

Educação para Saúde  Identificar fundamentos de higiene, 
saneamento, nutrição visando promover 
ações de saúde junto ao cliente /comunidade; 
 

 Utilizar estratégias que estimulam a 
organização social para resolução de 
problemas relativos à saúde; 

 Realizar ações educativas; 
 

 Elaborar propostas de ações educativas que 
contribuam para a promoção da saúde, 
prevenção de doenças recuperação da 
saúde; 
 

 Promover a organização social com vistas à 
resolução de problemas relativos à saúde; 
 

 Estratégias que estimulam a organização social  para 
resolução de problemas relativos a saúde. 
 

 Nutrição e saúde. 
 

 Histórico da Educação em saúde 
 

 Práticas e ações educativas nos diversos níveis de 
atenção à saúde; 
 

 Planejamento, execução e avaliação de ações 
educativas; 
 

 Estratégias para romper com as causas que 
determinam o adoecimento humano; 
 

 Cidadania e solidariedade no relacionamento entre o 
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 Estabelecer junto à comunidade estratégias 
para romper com as causas que determinam 
o adoecimento humano. 
 
 

serviço de saúde e a comunidade; 
 

 Saneamento básico e do meio ambiente: 
Saneamento do ar,da água,das habitação,do 
lixo,reciclagem de lixo; 
 

 Recursos de saúde disponíveis na comunidade; 
 

 Higiene e profilaxia: Fatores geradores de doenças 
de veiculação hídrica, formação de cáries,  higiene oral 
e corporal e dos alimentos. 
 

Saúde do Trabalhador 
 

 Identificar os riscos ocupacionais a que estão 

expostos os trabalhadores no exercício do 

trabalho; 

 Compreender as causas e consequências de 

acidente de trabalho; 

 Reconhecer a importância do uso do EPI e a 

existência de EPC nas atividades laborais 

para a prevenção de acidentes; 

 Entender a organização, legislação e 

funcionamento da CIPA, SESMT, PCMSO, 

PPRA, CIPATR, SEPATR; 

 Compreender as normas de prevenção de 

acidentes e a legislação nos casos de 

 Evolução histórica da saúde ocupacional; 

 Condições inseguras, atos inseguros; 

 Acidente de trabalho (doenças relacionadas ao 

trabalho e doenças profissionais): conceito, definição de 

termos, causas e consequências; 

 Riscos ocupacionais: classificação, Limite de 

tolerância; 

 Mapa de risco; 

 Organização, legislação e funcionamento da CIPA, 

SESMT, CIPATR, SEPATR; 

 Programas específicos em SST (Saúde e Segurança 

do Trabalho): PPRA, PCMSO, exames ocupacionais; 
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acidentes de trabalho; 

 Descrever mapa de risco; 

 Reconhecer os exames ocupacionais; 

 Compreender as normas de higiene e 

biossegurança no trabalho em enfermagem; 

 Identificar doenças relacionadas ao trabalho e 

doenças profissionais. 

 
 

 Prevenção de acidentes de trabalho: EPI, EPC; 

 Principais doenças ocupacionais: pneumoconioses 

(silicose, asbestoses, asma ocupacional), PAIRO, 

saturnismo, hidrargirismo, benzeismo, LER/DORT, 

 Ergonomia no trabalho,  

 Ginástica laboral, 

 Legislação em acidentes de trabalho, 

 Normas de higiene e biossegurança na realização do 

trabalho em enfermagem. 

Técnicas básicas de 
Enfermagem 
 

 Contextualizar o ser humano frente às suas 
necessidades básicas; 
 

 Descrever o processo saúde-doença  dentro 
de uma visão holística; 

 

 Descrever as diferentes técnicas de 
enfermagem na assistência ao cliente / 
paciente. 
 

 Limpeza e arrumação da unidade do paciente; 
 

 Medidas de assepsia; 
 

 Lavagem das mãos; 
 

 Cuidados de higiene: corporal e oral; 
 

 Medidas de conforto ; 
 

 Cuidados com o corpo pós morte; 
 

 Mudança de decúbito; 
 

 Posições para exame; 
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 Uso de restritores e dispositivos  protetores; 
 

 Transporte do paciente ( do leito para cadeira de 
rodas e vice – versa, da maca para o leito e vice – versa 
); 

 

 Sinais vitais; 
 

 Medidas  antropométricas; 
 

 Técnicas de curativos; 
 

 Aplicação de calor e frio; 
 

 Preparo e administração de medicamentos por 
diversas vias, venóclise; 

 

 Cálculo de dosagem de medicamentos e soluções; 
 

 Cálculo de velocidade de gotejamento de soluções; 
 

 Cuidados com sondas e drenos; 
 

 Lavagem gástrica; 
 

 Entoróclise, clister, enemas; 
 

 Tricotomia; 
 

 Preparo do corpo pós-morte ( morte e morrer); 
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 Alimentação(Gavagem, oral, enteral); 
 

 Balanço hídrico; 
 

 Aspirações de secreções; 
 

 Coleta de material para exames  
( Fezes, urina e escarro ) 
 

Técnicas de Registro de 
Enfermagem 

 Identificar a importância do registro na prática 

de Enfermagem 

 Conceituar registro de enfermagem 

 Reconhecer os diversos tipos de registros na 

enfermagem 

 Identificar os elementos obrigatórios na 

composição de um prontuário do paciente 

 Descrever a diferença entre registro e 

anotações de enfermagem 

 Reconhecer a importância do registro quanto 

os aspectos éticos e legais para prática de 

enfermagem 

 Identificar os diferentes locais de registro pela 

enfermagem. 

 Conceito de registro; 

 Diferença entre registro e anotações; 

 Importância do registro na prática de enfermagem; 

 Aspectos éticos e legais; 

 Tipos de registros: 

 Admissão; 

 Alta; 

 Encaminhamento; 

 Retorno; 

 Procedência; 

 Transferência; 
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 Licença provisória; 

 Óbito; 

 Evolução; 

 Plano terapêutico. 

 Locais de registro: 

 Livro de relatório geral; 

 Livro de ordem e ocorrência; 

 Protocolo; 

 Censo; 

 Estatística; 

 Impresso de balanço hídrico; 

 Impresso de sinais vitais; 

 Prontuário do paciente. 

2º Período 

Componente 
Curricular 

Competências Bases Tecnológicas 

Assistência a Mulher 
 

 Conhecer os aspectos bio-psicosocial da 
saúde da mulher; 
 

 Noções básicas de psicologia e comunicação 
interpessoal; 
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 Identificar as fases do ciclo reprodutivo da 
mulher; 

 

 Conhecer os meios de prevenção do câncer 
de mama e do câncer de colo de útero na 
assistência integral à saúde da mulher; 
 

 Prestar cuidados de enfermagem à mulher 
nos seus diferentes ciclos: menarca, 
gravídico-puerperal, climatério e menopausa; 

 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem 
distúrbios ginecológicos; 

 

 Conhecer a organização, estrutura e 
funcionamento das unidades ginecológicas e 
obstétricas. 
 
 

 Noções de anatomia e fisiologia do Sistema 
Reprodutor Feminino; 

 

 Noções de assistência integral à saúde da mulher; 
 

 Noções do controle de câncer cérvico uterino; 
 

 Noções de controle de Câncer de mama; 
 

 Noções de Planejamento Familiar; 
 

 Pré-natal, parto e puerpério; 
 

 Saúde da mulher no climatério, menarca e 
menopausa; 

 

 Noções de farmacologia; 
 

 Técnicas básicas de enfermagem; 
 

 Bioética. 
 

Assistência de 
Enfermagem no suporte 
básico de vida 

 Diferenciar urgência de emergência; 

 Realizar o atendimento pré hospitalar às 

vitimas de acidentes; 

 Saber avaliar a situação para um 

atendimento adequado; 

 Conceito de emergência e urgência; 

 Características do socorrista; 

 Anatomia e fisiologia dos sistemas músculo - 

esquelético,e cardiorrespiratório, 

 Técnica de primeiro atendimento, transporte e 
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 Identificar as características de um socorrista; 

 Conhecer os agravos à saúde que 

caracterizam uma situação de emergência e 

urgência; 

 Conhecer as normas técnicas sobre o 

funcionamento e utilização de equipamentos e 

materiais específicos. 

 

manejo à vitima. 

 Materiais,  medicações e equipamentos utilizados no 

atendimento pré hospitalar. 

 Técnicas básicas de enfermagem pulso, respiração e 

pressão arterial,  punção venosa e  administração de 

medicamentos  intramuscular e venóclise); 

 Registro de ocorrências; 

 Agravos à saúde e acidentes que a caracterizam 

situações de emergência e urgência: traumatismo, 

politraumatismo, fratura, coma, queimaduras, tipos de 

lesões, PCR, Insuficiência respiratória, Estados choque, 

choque elétrico, hemorragias, crise convulsiva, 

afogamento, envenenamento, acidente por animais 

peçonhentos. 

Iniciação Científica em 
Enfermagem 

 Identificar os fundamentos da pesquisa 

bibliográfica, descritiva, exploratória, 

experimental, de campo, qualitativa e 

quantitativa, 

 Reconhecer as diversas formas de 

apresentação da pesquisa científica, 

 Reconhecer os instrumentos de coleta de 

dados; 

 Fundamentos da pesquisa descritiva, exploratória, 

experimental, de campo, bibliográfica, quantitativa, 

qualitativa, 

 Noções sobre projeto de pesquisa: escolha do tema, 

revisão de literatura, problematização, hipótese, 

objetivos, justificativa 

 Apresentação da pesquisa científica ( resumo, 

monografia e relato de experiência ), 
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 Identificar os procedimentos de análise e 

interpretação dos dados coletados, 

 Descrever as referências bibliográficas de 

acordo com a ABNT e Vancouver 

 

 Tópicos a serem considerados em um trabalho 

científico: tamanho das folhas, parte escrita, paginação, 

margens e espaçamento, capa, folha de rosto, sumário, 

introdução, desenvolvimento, conclusão 

 Bibliografia conforme a ABNT e Voncouver,  

 Coleta de dados: entrevista, questionário e 

formulário, 

 Análise e interpretação dos dados coletados. 

Saúde da Criança e do 
Adolescente 

 Conhecer as características do neonato, da 
criança e do adolescente; 
 

 Conhecer os parâmetros de crescimento e 
desenvolvimento infantil nas diferentes faixas 
etárias; 

 

 Conhecer o estatuto da criança e do 
adolescente; 

 

 Conhecer as principais patologias que 
acometem a criança e o adolescente; 
 

 Descrever as principais técnicas básicas de 
enfermagem na assistência ao, a criança e ao 
adolescente; 

 

 Habilitar o aluno quanto o calendário de 
vacinação do neonato, da criança e do 

 Anatomia e fisiologia do neonato, da criança e do 
adolescente; 
 

 Estatuto da criança e do adolescente; 
 

 Puericultura ( nutrição no lactente, pré – escolar e 
escolar ); 

 

 Crescimento e desenvolvimento da criança e do 
adolescente normal; 

 

 Técnicas básicas de enfermagem ( sinais vitais, 
administração de medicamentos – oral, SC, ID e IM ), 
higiene, medidas antropométricas; 

 

 Noções de desnutrição infantil; 
 

 Noções de infecções respiratórias agudas; 
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adolescente e administração das vacinas, 
conforme técnica preconizada pelo M.S. 

 Noções de doenças diarréicas; 
 

 Recém – nascido: classificação. ( pré-maturos, baixo 
peso, pós termo), características e respectivos 
cuidados; 

 

 PNI- Calendário de vacinação do neonato, da criança 
e do adolescente. 
 

Noções de Organização 
e Gerenciamento do 
Trabalho de 
Enfermagem 

 Identificar as principais teorias da 

administração e sua relação com a 

enfermagem; 

 Identificar a diferença entre liderança e 

administração; 

 Conhecer o sistema de informação em 

enfermagem; 

 Conhecer a estrutura organizacional dos 

serviços de enfermagem; 

 Conhecer as etapas de tomada de decisão e 

sua importância nas ações de enfermagem; 

 Reconhecer a importância da ética no 

gerenciamento em enfermagem; 

 Reconhecer a importância do trabalho em 

 Liderança e administração 

 Sistema de informação em enfermagem-manuais de 

normas, rotinas e procedimentos; 

 Comunicação em enfermagem; 

 Tomada de decisão em enfermagem; 

 Supervisão em enfermagem; 

 Trabalho em equipe e multiprofissional; 

 Ética no gerenciamento em enfermagem; 

 Estrutura organizacional dos serviços de 

enfermagem; 

 Sistema de controle utilizado nas unidades de 

enfermagem; 
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equipe multiprofissional; 

 Conhecer os tipos de escala de distribuição 

de pessoal de enfermagem no nível técnico; 

 Conhecer os principais manuais de 

enfermagem existentes numa instituição 

hospitalar; 

 Identificar as funções e classificação de 

Hospital. 

 Dimensionamento de pessoal de enfermagem; 

 Funções do hospital, classificação dos hospitais; 

 Processo de organização do trabalho em 

enfermagem; 

 Planejamento do trabalho em enfermagem 

 Controle de qualidade do trabalho de enfermagem. 

Saúde do idoso  Estudar as questões do envelhecimento e da 

velhice do ponto de vista teórico e prático nas 

suas múltidimensões biopsicossociais sob o 

viés da reflexão, crítica e ética; 

 Habilitar o aluno para a aplicação de métodos 

e técnicas específicas de Enfermagem no 

contexto Gerontológico.  

 

 O envelhecimento e seus aspectos biológicos, 

psicológicos e sociais; 

 Ações integradas de apoio à pessoa idosa; 

 Alterações fisiológicas do envelhecimento: estruturais 

e funcionais; 

 Doenças e cuidados específicos com a pessoa idosa: 

 Doenças respiratórias; 

 Doenças cardiovasculares; 

 Doenças urinárias e do aparelho reprodutor; 

 Doenças gastrintestinais; 
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 Doenças músculo-esqueléticas; 

 Doenças neurológicas; 

 Doenças ligadas à visão; 

 Doenças ligadas à audição; 

 Doenças psiquiátricas. 

 Lei nº 8842, de 04 de janeiro de 1994; 

 Decreto nº 1948, de 03 de junho de 1996. 

Saúde Mental  Conhecer a evolução histórica,as políticas 
públicas e os princípios que regem a 
assistência à Saúde Mental; 
 

 Estudar a legislação específica sobre saúde 
mental; 

 

 Identificar os fatores sócio – 
econômicos,políticos e culturais que 
influenciam a saúde mental do indivíduo, 
família e comunidade; 

 

 Descrever as fases psíquicas do crescimento 
e desenvolvimento humano. 
 

 Evolução histórica da assistência à saúde mental; 
 

 Políticas de saúde relativas à saúde mental; 
 

 Princípios que regem a assistência à saúde mental; 
 

 Noções de psicologia do desenvolvimento humano; 
 

 Medidas de prevenção dos principais transtornos 
mentais; 

 

 Psicologia aplicada à Enfermagem; 
 

 Cuidados de enfermagem em Saúde Mental. 
 

3º Período 
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Componente 
Curricular 

Competências Bases Tecnológicas 

Cuidados de 
Enfermagem em 
Ginecologia, Obstetrícia 
e Neonato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prestar cuidados de Enfermagem à mulher 
durante o parto e puepério; 
 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem 
distúrbios ginecológicos; 
 

 Conhecer a organização, estrutura e 
funcionamento das unidades ginecológicas e 
obstétricas; 
 

 Conhecer as características do neonato; 
 

 Conhecer as principais patologias que 
acometem o neonato. 
 
 
 
 
 

 Parto; 
 

 Puerpério; 
 

 Afeccões ligadas ao aparelho reprodutivo feminino; 
 

 Cisto de ovário e mama; 
 

 Recém-nascido: classificação, cuidados, alojamento 
conjunto; 
 

 Principais afecções do recém-nascidos: doença 
hemolítica, infeções perinatais, filhos de mães 
diabéticas, HIV positivo, dependentes de drogas; 

 

 Noções de infecções respiratórias agudas; 
 

 Farmacologia: cálculo e administração de 
medicamentos em Pediatria - fracionamento de doses. 

Cuidados de 
enfermagem ao Adulto e 
ao Idoso em Situação 
Clínicas e Cirúrgicas 

 Conhecer as características gerais do ser 
humano sádio, numa perspectiva holística; 
 

 Descrever a organização, a estrutura e o 
funcionamento de uma Unidade Clínica 
médica e Cirúrgica; 
 

 Organização, estrutura e funcionamento de  
uma Unidade de Internação Clínica e cirúrgica; 
 

 Agravos clínicos de saúde mais comuns referente 
aos sistemas: neurológico, sensorial, linfático, 
cardiovascular, ósseo, articular, genito - urinário 
respiratório e digestório e seus respectivos cuidados de 
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 Descrever os cuidados de enfermagem na 
unidade de clínica médica e cirúrgica; 
 

 Reconhecer as principais afecções clínicas e 
cirúrgicas dos diversos sistemas orgânicos; 

 

 Descrever os cuidados de enfermagem a 
serem prestados ao paciente nos períodos 
pré, trans e pós-operatório; 
 

enfermagem; 
 

 Principais intercorrências cirúrgicas; 
 

 Grupos de apoio a pacientes portadores de seqüelas 
de doenças deformantes; 

 

 Termos técnicos específicos; 
 

 Cuidados de enfermagem nos pré-operatórios gerais 
e específicos nas principais cirurgias dos diversos 
sistemas orgânicos; 

 

 Cuidados de enfermagem no pós-operatório 
imediato, mediato e tardio nas principais cirurgias dos 
diversos sistemas orgânicos; 

 

 Desconfortos e complicações no pós-operatório;  
 

4º Período 

Componente 
Curricular 

Competências Bases Tecnológicas 

Enfermagem no Centro 
Cirúrgico, CME e SRPA 

 Conhecer a organização, estrutura e o 
funcionamento de um Centro Cirúrgico e de 
uma Unidade de Recuperação pós 
anestésica; 
 

 Identificar os equipamentos e os materiais 
usados na sala de operação, SRPA e CME; 

 Prestar assistência de enfermagem ao 
paciente no pós-operatório imediato; 

  Organização, estrutura e o funcionamento de um 
Centro Cirúrgico e Sala de Recuperação Pós -Anestésica 

 Introdução à Enfermagem em CME : histórico, 
finalidades, forma de apresentação Estrutura 
organizacional do CME (estrutura física, 
localização, zoneamento(área crítica, semi-crítica 
e não crítica), fluxograma de materiais e pessoal 

 Tipos de materiais e equipamentos.  

 Recursos humanos- perfil e competências dos 
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 Identificar os sinais e sintomas de 
complicações pós-operatórias; Identificar os 
procedimentos a serem realizados em 
cirurgias contaminadas; 
 

 Habilitar o aluno para desenvolver as 
atribuições do circulante;  
 

 Realizar técnica de esterilização dos diversos 
materiais cirúrgicos. 
 

membros da equipe de enfermagem 

  Setor de Recepção e Expurgo- Finalidade, 
Atividades desenvolvidas: Limpeza de artigos 
médico-hospitalar manual, mecânica objetivos, 
soluções de limpeza, desinfecção e esterilização,  

 Artigos hospitalares classificação (artigos 
críticos,semi-críticos, não críticos), desinfecção 
de materiais 

 Setor de preparo e acondicionamento de artigos 
para esterilização: Materiais e equipamentos 
necessários, Tipos de embalagens: tamanho do 
pacote. Preparo dos pacotes: tamanho do pacote, 
posição do artigo no interior do pacote, 
fechamento e identificação do pacote, dobragem 
de roupas (campos, aventais), preparo de LAP e 
compressas 

 Setor de esterilização: finalidade, equipamentos: 
tipos, características, carregamento do 
equipamento para esterilização, processo de 
esterilização de materiais: Introdução, Meios de 
esterilização dos materiais: meio físico(vapor 
saturado sob pressão-autoclaves, Calor seco-
forno de Pasteur (estufa), radiação, meio físico-
quimico: vantagens, desvantagens, técnica de 
esterilização;. 

 Setor de armazenamento e distribuição dos 
materiais estéreis 

 Monitorização do processo de esterilização 

 Terceirização da esterilização de artigos médico-
hospitalar 

 SRPA -período pós-operatório imediato; Sala de 
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recuperação pós-anestésica-SRPA: planejamento 
(estrutura física, localização, materiais e 
equipamentos, recursos humanos-perfil e 
competências dos membros da equipe de 
enfermagem, assistência de enfermagem ao 
cliente na SRPA. 

 Limpeza concorrente e terminal da CME CCe 
SRPA 

 

 Paramentação cirúrgica, 
 

 Funções da circulante e do  instrumentador; 
 

 Posições cirúrgicas; 

 Tempos cirúrgicos: Dierese, hemostasia; exérese 
e síntese; 

 

 Tipos de cirurgias segundo potencial de 
contaminação, ordem de prioridade e finalidade 

 Assistência de enfermagem no centro cirúrgico 
 
 

Cuidados de 
Enfermagem em 
Pediatria 

 Fornecer subsídios que levem o aluno a 
desenvolver habilidade para o cuidar da 
criança, desde o seu nascimento e também 
do adolescente, de acordo com suas 
necessidades e complexidade de sua 
patologia; 

 Prestar assistência de enfermagem ao RN 
normal e patológico na unidade hospitalar 
estimulando a cooperação e participação dos 

 Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido: pré-
maturos, baixo peso, pós termo, com doença 
hemolítica, com infeções perinatais, filhos de mães 
diabéticas, HIV positivo ou dependentes de drogas; 
 

 Principais intercorrências no processo saúde-doença 
da criança e do adolescente (fisiologia e patologias 
mais comuns); 
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pais e/ou responsáveis durante a internação 
do RN, considerando seu papel no cuidado 
após a alta; 

 

 Identificar os problemas de saúde do neonato, 
da criança e do adolescente no período de 
internação hospitalar; 

 

 Prestar assistência de enfermagem à criança 
e ao adolescente hospitalizado e à sua 
família, adequando-a ao quadro clínico e à 
fase do desenvolvimento. 
 

 Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à 
criança hospitalizada, nas diversas especialidades, em 
suas diferentes fases, segundo suas necessidades bio-
psico-sociais; 

 

 Verificação dos sinais vitais em crianças; 
 

 Administração de dietas em crianças; 
 

 Farmacologia: cálculo e administração de 
medicamentos em Pediatria - fracionamento de doses. 
 

Cuidados de 
Enfermagem nas 
intercorrências 
Psiquiátricas 

 Conhecer as categorias de transtornos 

mentais; 

 Conhecer os sinais e sintomas dos quadros 
agudos e crônicos de transtornos mentais; 
 

 Distinguir as diferentes formas de tratamento 

das doenças mentais; 

 Reconhecer a relação terapêutica profissional 

/cliente psiquiátrico como base da assistência 

de enfermagem em psiquiatria; 

 Identificar os procedimentos e cuidados de 

enfermagem na assistência ao cliente com 

intercorrências psiquiátricas. 

 Reforma psiquiátrica no Brasil; 

 Categorias de transtornos mentais; 
 

 Classificação das doenças mentais; 

 Fisiopatologia, quadro mental e formas de tratamento 

dos principais transtornos mentais agudos e crônicos; 

 Anatomia e fisiologia do sistema nervoso; 

 Procedimentos e cuidados de enfermagem em 
Psiquiátrica e Emergências Psiquiátricas; 
 

 Farmacologia aplicada à psiquiatria. 
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5º Período 

Componente 
Curricular 

Competências Bases Tecnológicas 

Cuidados de 
Enfermagem em 
Urgência e Emergência 
Hospitalar 

 

 Conhecer a organização, estrutura e o 
funcionamento de um serviço de emergência; 
 

 Identificar os equipamentos, materiais e as 
medicações usadas no setor de emergência; 
 

 Identificar as situações de emergência e suas 
respectivas atuações de enfermagem; 
 
 

  Organização, estrutura e funcionamento de um 
serviço de emergência; 
 

  Aferição de SSVV, venóclise e punção venosa; 
 

  Preparo e administração de medicações pelas 
diversas vias; 
 

  Manuseio de equipamentos e materiais usados no 
setor de emergência; 

 - Assistência de Enfermagem ao paciente na 
emergência ( Traumas, PCR, Hemorragias, Choques, 
Insuficiência Respiratória Aguda, Agressões por arma 
de fogo e arma branca, Acidentes por animais 
peçonhentos, anafilaxias) 
 

Cuidados de 
Enfermagem ao 
usuário/paciente em 
Estado Grave  
 

 Conhecer a organização, estrutura e 
funcionamento de UTI; 
 

 Identificar sinais e sintomas que indicam; 
 

 Agravamento no quadro clínico do pacientes 
em UTI; Identificar paciente agonizante;  

 

 Manusear os equipamentos, materiais e 
medicações no setor de UTI; 
 

  Cuidados de enfermagem  nas necessidades 
humanas básicas: higiene, conforto, segurança, 
alimentação, hidratação e eliminações do paciente 
grave;  
 

  Realizar PVC – Pressão Venosa Central; 
 

  Realizar o Balanço Hídrico do Paciente; 
 

  Administrar medicações pelas diversas vias; 
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 Assistência de Enfermagem ao paciente na 
UTI; 
 

  Preparar o corpo pós-morte; 
 

  Registrar ocorrências e serviços prestados de 
acordo com as exigências do campo de atuação. 
 

Informática aplicada à 
Enfermagem 

 Identificar os principais comandos do Word: 
criação, alterações e impressão de tarefas, 
criação  de tabelas; 
 

 Identificar os principais comandos do  Excel:  
criação, alteração de tarefas, formulários e 
impressões de planilhas e gráficos; 

 

 Identificar  os principais comandos do Power-
Point: criação, alteração e impressão de uma 
apresentação; 

 
 

 Conhecer as principais tendências da 
informática aplicada à ocupação; 
 

 Utilizar os Softwares aplicados à  
Enfermagem. 
 

 Utilizar o correio eletrônico para se comunicar 

; 

 Utilizar a internet para realizar pesquisas, 

estudo, para interagir com redes e grupos 

sociais; 

 Gerenciador de Arquivos; 
 

 Tipos de arquivos; 
 

 Internet básica; 
 

 E-mail; 
 

 Editores de texto; 
 

 Ferramentas de apresentação; 
 

 Planilha de cálculo; 

 Implantação do prontuário eletrônico; 

 Utilização de prontuários eletrônicos. 

 Identificação da estrutura básica do computador 
 

 Identificação dos principais sistemas operacionais 
 

 Principais  comandos do Windows 
 

 Os principais comandos do Word : criação, alteração 
e impressão de tarefas, criação de tabelas 
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 Definição de prontuário eletrônico; 

 Conhecer a importância do prontuário 

eletrônico; 

 Operar um prontuário eletrônico. 

 Identificar estruturas básicas do computador 

 Conhecer os principais sistemas operacionais; 
 

 Conhecer os principais comandos do 
Windows. 

 

 Os principais comando do Excel: criação, alteração 
de tabelas, fórmulas e impressão de planilhas e 
gráficos 
 

 Os principais comandos de Power Point: criar 
apresentação, exibir, alterar e imprimir 

 

 As principais tendência da informática aplicada à 
ocupação 

 

 Noções de redes de informação 
 

 O processo de dados nas tarefas administrativas 
 

 Informática aplicada à enfermagem : Softwares de 
pedidos de medicamentos, controle de estoques, 
prontuários eletrônicos. 
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4.2. Fluxograma 
 

   

   

   

    

 

 

  

 

   

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

   

 

 

  

   

1º Período 

Fundamentos 

de Saúde 

Comunitária 

66,4          40 

Educação 

para Saúde 

49,8            12 

Saúde do 

Trabalhador 

49,8         12 

Técnicas 

Básicas de 

Enfermagem 

66,4          30 

Técnicas de 
Registro de 

Enfermagem 

49,8 

CH 

282,2 

CH Estágio 

94 

2º Período 

Assistência à Mulher 

49,8                          17 

Assistência de 

Enfermagem no 

Suporte Básico de 

Vida 

66,4             

Iniciação Científica em 

Enfermagem 

49,8             

Saúde da Criança e do 

Adolescente 

49,8                          22             

Noções de 

Organização e 

Gerenciamento do 

Trabalho de 

Enfermagem 

49,8             

Saúde do Idoso 

33,2                    15             

Saúde Mental 

33,2                    12             

CH 

332 

CH Estágio 

66 

3º Período 

Cuidados de 

Enfermagem em 

Ginecologia, 

Obstetrícia e ao 

Neonato 

99,6                          90 

Cuidados de 
Enfermagem ao Adulto 

e ao Idoso em Situação 

Clínica e Cirúrgica 

99,6                          90 

CH 

199,2 

CH Estágio 

180 

4º Período 

Enfermagem no Centro 

Cirúrgico, Centro de 

Material de 

Esterilização e Sala de 

Recuperação Pós-

Anestésica 

83                             70 

Cuidados de 
Enfermagem em 

Pediatria 

49,8                          40 

Cuidados de 
Enfermagem nas 

Intercorrências 

Psiquiátricas 

33,2                          20 

CH 

166 

CH Estágio 

130 

5º Período 

Cuidados de 

Enfermagem em 

Urgência e Emergência 

Hospitalar 

83                             80 

Cuidados de 

Enfermagem ao 

Cliente/Paciente em 

Estado Grave 

83                             50 

Informática Aplicada a 

Enfermagem 

66,4                             

CH 

232,4 

CH Estágio 

130 

CH TOTAL 

1.811,8 

Habilitação: 

Técnico em 

Enfermagem 
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4.3. Matriz Curricular  

Curso: Técnico em Enfermagem               Ano de Implantação: 2010.2 
Carga Horária Total: 1. 811,80 h/r    20 semanas letivas 
Fundamentação Legal:  LDB 9394/96; Lei 7498/96; Decreto Nº 5.154/04; Portaria Nº 646/97; Parecer E/CEB Nº 16/99; Resolução Nº 04/99; DCNP 
(Portaria SEMTEC Nº 30/00); Parecer CNE/CEB Nº 035/03. 

MATRIZ CURRICULAR 

    DISTRIBUIÇÃO DA CH 

PERÍODO COMPONENTE CURRICULAR T/P ESTÁGIO CHT 

  Créditos h/a h/r h/r h/r 

1º 
Cuidados de Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

Fundamentos de Saúde Comunitária 4 80 66,40 40 106,40 

Educação para Saúde 3 60 49,80 12 61,80 

Saúde do Trabalhador 3 60 49,80 12 61,80 

Técnicas Básicas de Enfermagem 4 80 66,40 30 96,40 

Técnicas de Registro de Enfermagem 3 60 49,80 -------- 49,80 

 Subtotal 17 340 282,20 94 376,20 

2º 
Enfermagem ao Cliente/Paciente na Prevenção e 

Promoção da Saúde 
 

Assistência à Mulher 3 60 49,80 17 66,80 

Assistência de Enfermagem no Suporte Básico de Vida 4 80 66,40 -------- 66,40 

Iniciação Científica em Enfermagem 3 60 49,80 -------- 49,80 

Saúde da Criança e do Adolescente 3 60 49,80 22 71,80 

Noções de Organização e Gerenciamento do Trabalho de Enfermagem 3 60 49,80 -------- 49,80 

 Saúde do idoso 2 40 33,20 15 48,20 

 Saúde Mental 2 40 33,20 12 45,20 

 Subtotal 20 400 332 66 398 

3º 
Enfermagem ao Cliente/Paciente no Nível Terciário de 

Saúde 

Cuidados de Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e ao Neonato 6 120 99,60 90 189,60 

Cuidados de Enfermagem ao Adulto e ao Idoso em Situação Clínica e Cirúrgica 6 120 99,60 90 189,60 

Subtotal 12 240 199,20 180 379,20 

4º 
Cuidados de Enfermagem 

Enfermagem no Centro Cirúrgico, Centro de Material de Esterilização e Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica 

5 100 83 70 153 

Cuidados de Enfermagem em Pediatria 3 60 49,80 40 89,80 

Cuidados de Enfermagem nas Intercorrências Psiquiátricas 2 40 33,20 20 53,20 

 Subtotal 10 200 166 130 296 

5º 
Cuidados de Enfermagem ao Cliente/ Paciente com 

Risco de Morte 

Cuidados de Enfermagem em Urgência e Emergência Hospitalar 5 100 83 80 163 

Cuidados de Enfermagem ao Cliente/Paciente em Estado Grave 5 100 83 50 1334 

Informática Aplicada à Enfermagem 4 80 66,40 -------- 66,40 

  Subtotal 14 280 232,40 130 362,40 

Total Geral 73 1460 1211,80 600 1811,80 



 

 

4.3.1. Dinâmica Curricular  

O curso está organizado em períodos, que tem o percurso organizado em função do 
crescente grau de complexidade dos componentes curriculares e que em decorrência 
dessa característica, a vivência com êxito da carga horária total referente aos 
componentes curriculares classificados como pré-requisitos se constitui imprescindível 
para que o estudante possa prosseguir seus estudos, e seguir para os períodos 
posteriores sucessivamente. Essa estratégia fundamenta-se na responsabilidade da 
instituição formadora e do corpo docente, haja vista que dada a natureza do curso, 
especialmente no contato com pacientes/usuários dos serviços de saúde durante a 
prática profissional (estágio) e os riscos implicados nesta atividade não seria 
recomendável promover um estudante que não tenha desenvolvido suficientemente as 
competências necessárias as etapas/períodos seguintes, das quais são pré-requisito. 

Após cumprida a carga horária teórica do componente curricular todos os estudantes 
matriculados no componente curricular, independente do seu desempenho, darão 
continuidade aos estudos realizando o estágio curricular obrigatório supervisionado, dos 
respectivos componentes curriculares e só ao final deste é que poderá ser considerado 
aprovado ou reprovado. Durante as duas etapas, teórica e prática serão oferecidas tantas 
oportunidades de recuperação das aprendizagens quantas forem necessárias para a 
melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes de modo a evitar e/ou minimizar 
retenções. 
 
Todo o curso será vivenciado a partir de atividades teórico-práticas, utilizando 
instrumentos e procedimentos diversificados, tais como: projetos, trabalhos em grupo, 
relatórios, desenvolvimento de práticas, pesquisas, seminários, testes, exercícios, 
debates, trabalhos orais definidos em função de um elenco de competências e 
habilidades previstas no planejamento de cada período/componente curricular, sendo 
também vivenciados projetos interdisciplinares a fim de alargar as possibilidades de 
construção do conhecimento de forma contextualizada e significativa, buscando sempre o 
equilíbrio e indissociabilidade desejável entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

As atividades pedagógicas serão desenvolvidas na perspectiva teórico-prática, 
culminando ao final de cada período letivo com apresentação de relatório final pelo 
estudante, à coordenação do curso, expressando o resultado das aprendizagens 
desenvolvidas no período em todos os componentes curriculares de forma interdisciplinar. 
No relatório o estudante deverá realizar o relato especialmente das aprendizagens 
desenvolvidas ao longo do período, enfatizando as dificuldades ainda não superadas e 
apresentando sugestões para sucessiva melhoria da qualidade do curso. 

O professor deve avaliar especialmente a partir dessas atividades teórico-práticas, 
utilizando instrumentos e procedimentos diversificados, tais como: projetos, trabalhos em 
grupo, relatórios, desenvolvimento de práticas, pesquisas, seminários, testes, exercícios, 
debates, trabalhos orais definidos em função de um elenco de competências e 
habilidades previstas no planejamento de cada período/componente curricular, sendo 
também estruturados projetos interdisciplinares para efeito de verificação do progresso do 
estudante em cada competência/habilidade anteriormente trabalhada. 



 

 

4.3.2. Períodos 

1º Período: CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA - Núcleo 
Introdutório da área de saúde, com carga horária de 376,20 horas. Esse período é 
composto de cinco disciplinas: Fundamentos de Saúde Comunitária, Educação para 
Saúde, Saúde do Trabalhador, Técnicas Básicas de Enfermagem e Técnicas de Registro 
de Enfermagem. 

2º Período: ENFERMAGEM AO CLIENTE/PACIENTE NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO 
DA SAÚDE - Com carga horária de 398 horas. É composto por sete disciplinas de caráter 
profissionalizante: Assistência à mulher, Assistência de Enfermagem no suporte básico de 
vida, Iniciação Científica em Enfermagem, Saúde da Criança e do Adolescente, Noções 
de Organização e Gerenciamento do Trabalho de Enfermagem, Saúde do Idoso e Saúde 
Mental. 

3º Período: ENFERMAGEM AO CLIENTE/PACIENTE NO NÍVEL TERCIÁRIO DE 
SAÚDE - Com carga horária de 379,20 horas . Esse período é composto de duas 
disciplinas profissionalizantes: Cuidados de Enfermagem em ginecologia, obstetrícia e ao 
neonato, Cuidados de enfermagem ao adulto e ao idoso em situação clínicas e cirúrgicas. 

4º Período: CUIDADOS DE ENFERMAGEM - Com carga horária de 296 horas. Esse 
período é composto de três disciplinas profissionalizantes: Enfermagem no Centro 
Cirúrgico, Centro de Material de Esterilização e Sala de Recuperação Pós-Anestésica, 
Cuidados de Enfermagem em Pediatria, Cuidados de Enfermagem nas Intercorrências 
Psiquiátricas. 
 
5º Período: CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO CLIENTE/PACIENTE COM RISCO DE 
MORTE - Com carga horária de 362,40 horas. Esse período é composto por três 
disciplinas profissionalizantes: Cuidados de enfermagem em Urgência e Emergência 
Hospitalar, Cuidados de Enfermagem ao Paciente em Estado Grave e Informática 
Aplicada à Enfermagem. 
 

4.4. Prática Profissional 

4.4.1. Estágio Supervisionado 

O estágio será coordenado e avaliado por professores da área específica e o 
encaminhamento para os hospitais será feito pelo responsável pelo Setor de Integração 
Escola-Comunidade - SIEC. 

Está previsto na estrutura curricular desse plano, apenas o estágio curricular 
supervisionado, que é obrigatório e tem como objetivo propiciar aos educandos a vivência 
profissional em situação real de trabalho, permitindo a aplicação dos conhecimentos e 
habilidades adquiridas no curso e possibilitando uma visão mais ampla sobre o campo de 
atuação do Técnico em Enfermagem. Em virtude da capacidade de acompanhamento aos 
estudantes do curso em estágio, não será oferecido o estágio supervisionado não 
obrigatório. 



 

 

A formalização do estágio, bem como orientações sobre as etapas do processo, 
documentação exigida, legislação pertinente, direitos e deveres da Instituição e do 
estagiário, elaboração de relatórios, preenchimento de planilhas e formulários de 
acompanhamento, são responsabilidades do professor orientador específico da área, 
sendo desenvolvido um trabalho de articulação sistemática com a Supervisão Pedagógica 
e a Coordenação do Curso, visando analisar e redirecionar o processo pedagógico da 
Instituição face os subsídios fornecidos pelos estagiários e egressos. 
 

Plano de Estágio 

O plano de estágio será previamente orientado ao estudante, com o apoio dos 
professores que junto ao SIEC – Setor de Integração Escola Comunidade encaminharão 
os estudantes aos hospitais, postos de saúde e outras instituições conveniadas com a 
Instituição e, os acompanharão durante toda a trajetória dos estágios, considerando que 
seu início se dará já a partir do 1º Período. 

 

Sistemática de Estágios 

O estágio curricular será supervisionado contando com no mínimo 5 (cinco) e no máximo 
10 (dez) estudantes por professor do curso Técnico em Enfermagem, numa relação de 
estudantes proporcional, de acordo com a especificidade do componente curricular 
vivenciado, em Hospitais e Centros Médicos em convênios com o IFPE - Campus Belo 
Jardim-PE, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 371/2010 do COFEN, 
conforme segue: 

“I - assistência mínima ou autocuidado – pacientes estáveis sob o ponto de 
vista clínico e de Enfermagem e fisicamente autossuficientes quanto ao 
atendimento das necessidades humanas básicas – até 10 (dez) alunos por 
supervisor; 

II - assistência intermediária – pacientes estáveis sob o ponto de vista 
clínico e de Enfermagem, com parcial dependência das ações de 
Enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas – até 
8 (oito) alunos por supervisor; 

III - assistência semi-intensiva – cuidados a pacientes crônicos, estáveis 
sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, porém com total 
dependência das ações de Enfermagem quanto ao atendimento das 
necessidades humanas básicas – até 6 (seis) alunos por supervisor; 

IV - assistência intensiva – cuidados a pacientes graves, com risco 
iminente de vida, sujeitos à instabilidade de sinais vitais, que requeiram 
assistência de Enfermagem e médica permanente e especializada – até 5 
(cinco) alunos por supervisor.” 

 



 

 

Para acompanhar os estudantes e o seu desempenho durante os estágios foram 
elaboradas 14(quatorze) fichas e 01(um) roteiro de visita técnica, conforme as etapas do 
estágio. As fichas constarão de avaliação atitudinal, bem como das habilidades técnicas 
em: Cuidados de enfermagem em urgência e emergência hospitalar, Cuidados de 
Enfermagem ao Paciente em Estado Grave, Enfermagem no Centro Cirúrgico, Centro de 
Material de Esterilização e Sala de Recuperação Pós-Anestésica, Cuidados de 
Enfermagem em Pediatria, Cuidados de Enfermagem nas Intercorrências Psiquiátricas, 
Cuidados de Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e ao Neonato, Cuidados de 
Enfermagem ao Adulto e ao Idoso, em Situação Clínica e Cirúrgica, Assistência a Mulher, 
Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Idoso e Saúde Mental, Fundamentos de 
Saúde Comunitária, Educação para Saúde, Saúde do Trabalhador, Técnicas Básicas de 
Enfermagem, permitindo acompanhar a atuação dos estudantes na aplicação teoria-
prática em situação real de trabalho. 

A avaliação do estágio se dará durante todo o percurso do estágio, sendo constantemente 
redirecionado pelo professor orientador. No final, o estudante apresentará um relatório no 
qual será destacada a relevância da experiência para sua formação profissional, relatando 
como se deu a vivência profissional nos hospitais, aprendizagens obtidas, aspectos 
negativos e positivos e sugestões para a Instituição, os Hospitais e para sua 
Autoformação.  

O estágio se desenvolverá do 1º período ao 5º período, assim distribuído: 
 

PERÍODO COMPONENTE CURRICULAR DISTRIBUIÇÃO DA 
CH ESTÁGIO (h/r) 

1º 
Cuidados de 

Enfermagem em Saúde 
Coletiva 

Fundamentos de Saúde 
Comunitária 

40 

Educação para Saúde 12 

Saúde do Trabalhador 12 

Técnicas Básicas de Enfermagem 30 

Subtotal 94 

2º 
Enfermagem ao 

Cliente/Paciente na 
Prevenção e Promoção 

da Saúde 

Assistência à Mulher 17 

Saúde da Criança e do 
Adolescente 

22 

Saúde do idoso 15 

Saúde Mental 12 

Subtotal 66 

3º 
Enfermagem ao 

Cliente/Paciente no 
Nível Terciário de 

Saúde 

Cuidados Enfermagem em 
Ginecologia, Obstetrícia e ao 
Neonato 

90 

Cuidados de Enfermagem ao 
Adulto e ao Idoso em Situação 
Clínica e Cirúrgica 

90 

Subtotal 180 

4º 
Cuidados de 
Enfermagem 

Enfermagem no Centro Cirúrgico, 
Centro de Material de 
Esterilização e Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica 

70 



 

 

Cuidados de Enfermagem em 
Pediatria 

40 

Cuidados de Enfermagem nas 
Intercorrências Psiquiátricas 

20 
 

Subtotal 130 

5º 
Cuidados de 

Enfermagem ao 
Cliente/Paciente com 

Risco de Morte 

Cuidados de Enfermagem em 
Urgência e Emergência Hospitalar 

80 

Cuidados de Enfermagem ao 
Cliente em Estado Grave 

50 

Subtotal 130 

Total Geral 600 

 

 
5. Critérios de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores 
 

5.1. Fundamento Legal 

 
Conforme prevê a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), os 
conhecimentos adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, podem ser 
objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos.  
       
De acordo com o artigo nº11 da Resolução CNE/CEB Nº04/99, haverá a possibilidade de 
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores compatíveis com o perfil 
profissional de conclusão mediante avaliação teórico-prática e processo formal de 
certificação profissional. 
 
 

5.2. Processo de Aproveitamento de Conhecimentos e Experiências Anteriores 

 
Mediante o conhecimento do programa do curso, o estudante que identificar 
competências e habilidades já desenvolvidas em períodos que estão previstos para 
cursar, pode solicitar à Instituição o aproveitamento de estudos equivalentes ou de 
conhecimentos e experiências anteriores, requerendo ao setor de Registro Escolar – SER 
a isenção do componente curricular ou a certificação de competência mediante o disposto 
no Capítulo XII – Dos Estudos Equivalentes, da Organização Acadêmica vigente.  
 
O processo será desenvolvido a partir de dois procedimentos, quais sejam: 
 

1. Para aprendizagens desenvolvidas no ambiente escolar:  
a. análise do histórico escolar constando nele a aprovação do estudante e a 

nota mínima de aprovação do estabelecimento de origem (original ou cópia 
autenticada);  

b. análise da matriz curricular;  e  
c. análise dos programas dos componentes curriculares cursados, 

devidamente homologados pelo estabelecimento de origem.  

2. Para aprendizagens desenvolvidas fora do ambiente escolar, inclusive no mundo:  



 

 

a. análise pedagógica documental, de acordo com a legislação vigente; 
b. formação de Banca Avaliadora Especial, instituída por Portaria interna, 

composta por 03 (três) professores, Chefe do Departamento Acadêmico ou 
instancia equivalente e Coordenador do Curso ou Área, para avaliar 
competências profissionais  anteriormente desenvolvidas, por meio de 
argüição verbal; e/ou verificação in loco; e/ou demonstrações praticas; e/ou 
relatos de experiências devidamente comprovadas; e/ou cartas de 
apresentação ou recomendação; e/ou portfólios; 

c. análise e parecer da Assessoria Pedagógica do Campus do Parecer 
Avaliativo emitido pela Banca Avaliadora; 

d. expedição pela Direção de Ensino do Campus ou instancia equivalente do 
Parecer Final de Reconhecimento para Certificação e encaminhamento a 
Direção Geral do Campus; 

e. certificação e expedição de diploma pela Direção Geral do Campus através 
do setor responsável pelo registro e emissão de diplomas. 

 
 A Banca avaliará as competências relacionadas a um determinado componente curricular 
construídas pelo estudante, por meio de: 

a) prova escrita; 
b) argüição oral; 
c) demonstração prática, obrigatória no caso de componentes curriculares de 
natureza prático-teórico. 

 
O estudante deverá se inscrever no Setor de Registros Escolares - SRE, dando entrada 
em um requerimento padrão, solicitando sua isenção de componentes curriculares, ou 
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores antes da vivência do referido 
período, ou componente curricular, nos períodos definidos para matrícula do curso no 
Calendário Acadêmico, sendo definido o prazo para realização da avaliação de 
competências ou da análise documental em até 15 dias a contar da data de entrada do 
requerimento, que concluída deve ser de imediato encaminhada para a Direção de 
Desenvolvimento Educacional para as providências cabíveis e finalização do processo em 
até 30 dias da data de entrada do requerimento, com imediata comunicação ao estudante 
e a coordenação do curso e docentes dos respectivos componentes curriculares. 
 
A avaliação será de acordo com a proposta pedagógica da Instituição, centrada em 
competências, com instrumentos de avaliação diversificados, em função da especificidade 
das competências avaliadas, envolvendo procedimentos de natureza teórica e prática. 
 
O resultado da avaliação de competência identificará se o estudante possui as 
competências e habilidades exigidas. O estudante será avaliado atribuindo-se ao 
resultado da sua avaliação nota de 0,0 a 10,0, sendo considerado “aprovado” o estudante 
que obtiver nota mínima 6,0 ou “reprovado”, caso obtenha nota inferior a 6,0. O estudante 
certificado receberá um diploma e poderá dar prosseguimento ao curso. 
 
6. Critérios de Avaliação da Aprendizagem 
 

6.1. Concepção de Avaliação 

 



 

 

A avaliação da aprendizagem, como prática mediadora, deve possibilitar um 
acompanhamento contínuo e sistemático do processo de aprendizagem do estudante, 
visando à identificação da ajuda pedagógica que o professor deve empreender para que o 
estudante supere as dificuldades encontradas. 
      
Tal concepção de avaliação se reflete na necessidade de revisão da postura pedagógica 
do professor, fazendo-o rever não somente conceitos, mas a relação com os estudantes 
sob sua responsabilidade, a visão de como o estudante aprende e o seu papel de 
mediador no processo de construção de uma aprendizagem significativa. Não se trata, 
apenas, de empregar uma “metodologia nova” para avaliar, é uma verdadeira revolução 
de conceitos de como ensinar e como aprender e dos princípios que o fundamentam. 
       
A avaliação é parte constituinte da prática pedagógica do professor, revelando a postura e 
abordagem de ensino por ele priorizada. Dessa forma, muito mais que mudar a maneira 
de avaliar, a Reforma da Educação Profissional levou os professores a reverem seus 
paradigmas, passando a focalizar atenção na aprendizagem do estudante em torno de 
competências, transferíveis a quaisquer contextos de aplicação. 
     
Dessa forma, em consonância com a abordagem por competência, a avaliação por 
competência vem despertar a atenção de estudantes e professores para o objetivo da 
ação educativa desenvolvida na Instituição, envolvendo a todos no desenvolvimento de 
tais competências. 
 

6.2. Sistemática de Avaliação 

 
A avaliação do rendimento escolar será desenvolvida de forma contínua e cumulativa a 
partir do acompanhamento das competências e habilidades a serem construídas pelos 
estudantes, conforme previsão nos planos de ensino. 
   
A evolução da aprendizagem do estudante será registrada em diários de classe e/ou no 
sistema de registro escolar do IFPE, Q.Acadêmico, onde serão registradas as bases 
tecnológicas/conteúdos vivenciados pelo estudante para o desenvolvimento das 
competências planejadas para os respectivos período/componente curricular e o 
desempenho nas mesmas, tantas quantas sejam as possibilidades de evolução e 
constatação das aprendizagens verificadas. 
 

6.3. Sistemática de Registro do Acompanhamento da Aprendizagem do 
Estudante 

O registro da avaliação é feito através de valores mensuráveis das competências 
construídas. O resultado final da avaliação escolar de cada componente curricular deverá 
expressar o grau de desempenho acadêmico dos estudantes no desenvolvimento das 
competências trabalhadas, quantificada em nota de 0 (zero) a 10 (dez), considerando até 
a primeira casa decimal. 

As atividades de complementação da aprendizagem (recuperação) são planejadas pelo 
docente de acordo com as dificuldades individuais identificadas nas avaliações e ocorrem 



 

 

a cada passo do processo ensino-aprendizagem, sempre que se fizer necessário, pois 
consideramos que são em si oportunidades de “nova” aprendizagem intrínsecas a este 
processo. O erro é considerado, pois, uma nova oportunidade de acertar. 

O registro do acompanhamento da aprendizagem do estudante se faz com a identificação 
de que o estudante construiu ou não construiu cada competência, bem como quaisquer 
observações que se julgue necessário registrar sobre esta evolução ou dificuldades 
apresentadas.  
        
Para tal, o professor adotará como critério de desempenho para o estudante ser 
considerado aprovado nas competências, o desenvolvimento das competências/bases 
tecnológicas pertinentes a cada uma delas, a partir de um processo de observação direta, 
onde se verifique, basicamente, por parte do estudante: 
 

 A utilização dos equipamentos e instrumentos pertinentes em observância às 
orientações técnicas fornecidas e às normas de segurança; 
 

 Articulação dos saberes inerentes à ação que a competência possibilita, de forma 
contextualizada e problematizada, verificados na explicitação de: o que fazer? Como 
fazer? Por que fazer? 
 

 Postura de responsabilidade e destreza no desenvolvimento das ações pertinentes à 
competência avaliada. 
 

6.4. Classificação Final do Estudante 

 

A partir do 1º Semestre 2011 já sobre a vigência da nova Organização Acadêmica 
Institucional aprovada pelo Conselho Superior do IFPE em 23/12/2010, a classificação 
final do estudante se dará, conforme descrito a seguir: 

 
Os registros anteriores seguirão o estabelecido na Organização Didática anterior do 
campus Belo Jardim (Anexo I) 
 
O resultado da avaliação da aprendizagem escolar de cada componente curricular deverá 
exprimir o grau de desempenho acadêmico dos estudantes, expressas por nota de 0 
(zero) a 10 (dez), considerando até a primeira casa decimal. 
 
Para obtenção das médias bimestrais do período/componente curricular poderão ser 
aplicados quantos instrumentos de avaliação forem necessários ao processo de 
aprendizagem, para compor as notas que obrigatoriamente serão registradas no Sistema 
de Controle Acadêmico, devendo obrigatoriamente realizar no mínimo duas. 
conforme a estrutura do curso, sendo obrigatório: 
 
Os resultados das avaliações de aprendizagem serão calculados através da média 
aritmética das notas lançadas pelo professor no sistema de Controle Acadêmico, a cada 
período/componente curricular, adotando-se uma média obrigatória por bimestre, 
totalizando duas médias semestrais, para obtenção da média final ao fim do semestre. 



 

 

 
Estará aprovado o estudante que obtiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 
cinco por cento) em cada componente curricular, além de média igual ou superior a 6,0 
(seis) em cada componente curricular que componha a matriz do curso. 
 
Estará também aprovado o estudante com frequência entre 50% (cinquenta por cento) e 
75% (setenta e cinco por cento) e que obtiverem média igual ou superior a 8,0 (oito) em 
cada componente curricular. 
 
Estará reprovado, sem direito ao exame final, o estudante que tiver menos de 50% 
(cinquenta por cento) de frequência, independente da média alcançada. 
 

6.5. Mecanismos de Superação de Dificuldades de Aprendizagem 

 
Como mecanismo de superação das dificuldades apresentadas pelos estudantes no 
desenvolvimento das competências trabalhadas, a Instituição prevê a Recuperação 
Paralela e a Recuperação ao Final do período ou componente curricular. 
      
Nas recuperações paralelas, serão revistas pelo professor competências ainda não 
construídas pela turma, para os estudantes que obtiveram notas inferiores a média do 
curso, estabelecida na Organização Acadêmica Institucional em vigor, em função do 
registro do acompanhamento do desenvolvimento das competências/habilidades dos 
estudantes, sendo tais aspectos incluídos nas avaliações subsequentes, prevalecendo 
após sua realização a maior nota. 
 
São também previstas orientações individuais, estudos em grupo, pesquisas e vivência de 
projetos que guardem correspondência com as competências ainda não construídas pelos 
estudantes. 
 
O Exame Final ocorrerá ao final da etapa de vivência do período ou componente 
curricular, em período definido no Calendário Acadêmico, se configurando como uma 
oportunidade final para o estudante desenvolver as competências ainda não construídas e 
sua conseqüente verificação pelo professor, para os estudantes que não obtenham a 
média mínima de 6,0(seis). 
Terá direito a realizar o exame final o estudante que obtiver, no mínimo, media 2,0 (dois) 
e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) no componente 
curricular. 
 
O estudante com frequência entre 50% (cinquenta por cento) e 75% (setenta e cinco por 
cento) e com media igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 8,0 (oito), em cada 
componente curricular, também terá direito a realizar exame final. 
 
Após os exames finais, será considerado aprovado o estudante cuja média aritmética final 
for igual ou superior a 6,0 (seis), conforme expressa na equação abaixo: 
MF = MAR+NF ≥ 6,0 

      2 
onde: 
MF = Media Final 



 

 

MAR = Media das Avaliações Realizadas 
NF = Nota Final 
 
 
7. Instalações e Equipamentos 

 

7.1. Instalações 

 

Especificação Quantidade 

Sala de Direção 01 

Sala de Coordenação/Professores 01 

Laboratório para Aulas Práticas 01 

Salas de aula para o curso 03 

Quadra poliesportiva coberta  01 

Auditório 01 

Miniauditório 01 

Sala de áudio / vídeo ( Bloco A) 01 

Setor de registro escolar 01 

Cantina 01 

Alojamento de Professores Masc.  01 

Alojamento de Professores Fem. 01 

Alojamento de Estudantes Masc. 01 

Alojamento de Estudantes Fem. 01 

Laboratório de Informática 02 

Biblioteca 01 

 

7.2. Instalações Salas de Aula 

 

 Três salas de aula com 35 carteiras escolares, birô e quadro magnético  
 

7.3. Instalações do Laboratório de Informática 1 

 
 

Qtde Descrição do material 



 

 

01 
IMPRESSORA MATRICIAL DE 80 COLUNAS, ALIMENTAÇÃO 
110VC13003003LA19722198 

01 IMPRESSORA MATRICIAL, SERIE CDUM163676 

01 CADEIRA FIXA REVESTIDA EM COURVIN S/ BRAÇO  

01 CADEIRA FIXA ESTOFADA EM COURVIN  

02 

APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAP REFRIGERAÇÃO 18 
000 BTU/HTENSÃO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, QUANTIDADE 
DE FASES 1 UN CONTROLE REMOTO SEN FIO/ 
DESUMIFICADOR 

09 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, S/ BRAÇO ASSENTO E 
ENCOSTO ES TOFADOS EM ESPUMA DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE 
COM 5 CM DE ESPESSURA, COR AZUL 

01 
SWITCH DUAL SPEED C/ NO MINIMO, 24 PORTAS 10/100 MBPS 
AUTO-SENSE RJ45, MDI/MDIX AUTOMÁTICO EM TODAS AS 
PORTAS, MONTAGEM EM RACK 19", FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

01 
ESTABILIZADOR MICROLINE BMI DE 500 VATENSÃO 
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220V, FREQUENCIA 600HZ 

25 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA. ASSENTO E ENCOSTO 
ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA 
DENSIDADE INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 
5CM DE ESPESSURA 

01 

POLTRONA INTERLOCUTOR PÉ CONTÍNUO. ASSENTO E 
ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE 
ALTA DENSIDADE INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE 
COM 5CM DE ESPESSURA 

01 
ROTEADOR ADSL C/ 4 PORTAS LAN,01WAN FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO INPUT 120V OUTPUT 5V, ETHERNET 
BROANDBAND ROUTER. 

09 
ESTABILIZADOR, 4TOMADAS TRIPOLARES, POTÊNCIA 1000va 
ENTRADA 115/220v – MICROLINE 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B5 

01 
ESTABILIZADOR MICROLINE BMI DE 500 VATENSÃO 
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220V, FREQUENCIA 600HZ 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B12 

01 ESTABILIZADOR MOD. AVR1000BI 

26 

CPU MODELO UPD/LX MEGAHOME CSERIES, SISTEMA 
OPERACIONAL MEGALINUX. PROCESSADOR INTEL CELERON 
D450. MEMÓRIA 1GB DDR2 800Mhz, DISCO RÍGIDO 160GB, 
PLACA MÃE ON BOARD.GRAVADOR DVD. 

22 
MONITOR 15" LCD PLUS, WIDESCREEN 16:10, ULTRA SLIM. 
ESPESSURA ULTRA-FINA, 9.7mm. MODELO 511Vwb. MARCA 
AOC. 



 

 

 

 

7.4. Instalações do Laboratório de Informática 2 

 
 

QTDE DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

02 
ESTABILIZADOR AUTOMATIC ELETRONIC REGULATOR SAÍDAS 
115 VAC POTENCIA MAX: 1000 VA DATA DE FABRICAÇÃO 
01/1996 

16 

MESA EM PROSTIFORMING S/ GAVETA, PES EM TUBO 
OBLOGULARES C/ CALHA CENTRAL, REMOVIVEL EM 03 
DUTOS P/ FIAÇÃO, COMPOSTO DE RETRATIL E SUPORTE P/ 
CPU E ESTABILIZADOR, TIPO H 

01 TELEVISOR DE 29'' MOD. PP554 

01 
QUADRO MAGNÉTICO BRANCO MEDINDO 2,50 M X 1,20 
LARGURA C/ BORDAS EM ALUMÍNIO E PORTA APAGADOR  

01 

ESTABILIZADOR VOLTAGEM CAP. 1KVA TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V TENSÃO ALIMENTAÇÃO 
SAIDA 115 V CARACTERÍSTICAADICIONAIS 4 TOMADAS, SERIE 
3191700143 

01 

MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 3.0 GHZ MEMÓRIA 256 MB 
40.0 GB 7200 RPM, CD RW DRIVE DE 1.44, PLACA DE VIDEO G-
FORCE 64 MB, MONITOR DE 15'' 40 C, MOUSE, TECLADO, 
CAIXAS DE SOM  

01 IMPRESSORA MATRICIAL, SERIE CDUM163676 

01 

MODELO PENTIUM 4 DE 2.8 GHZ MEMÓRIA, MONITOR 
SANSUNG MARCA LD MODELO LD256BWP1608-5 DE 256 MB, 
PLACA DE VIDEO,MARCA MECER, DISCO RIGIDO,DRIVE DE 
DISQUTE, GABINETE 4 BAIAS 

01 
ESTANTE P/ GUARDAR PERIODICO, EM AÇO COR CINZA, C/ 02 
PORTAS E CHAVE - ( ARMÁRIO)  

02 

APARELHO DE AR CONDICIONADO, CAP REFRIGERAÇÃO 18 
000 BTU/HTENSÃO 220 V, FREQUENCIA 60 HZ, QUANTIDADE 
DE FASES 1 UN CONTROLE REMOTO SEN FIO/ 
DESUMIFICADOR 

13 

CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, S/ BRAÇO ASSENTO E 
ENCOSTO ES TOFADOS EM ESPUMA DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDADE INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE 
COM 5 CM DE ESPESSURA, COR AZUL 

01 
CADEIRA DIGITADOR, TIPO GIRATÓRIA, S/ BRAÇOS, 
ESTRUTURA META TALICA, ASSENTO E ENCONSTO ESPUMA 



 

 

INJETADA, REVESTIMENTO VIN IL E COR AZUL, C/ 
REGULAGEM VERTICAL 

01 

SWITCH, 24 PORTAS, TIPO PORTAS 100BASE-TX 10BASE-T EM 
MODOS FULL E HALF DUPLEX, VELOCIDADE PORTA 2,5 MBPS, 
ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUENCIA 50/60 HZ, 
AUTOENSE E RJ 45 

01 
SWITCH DUAL SPEED C/ NO MINIMO, 24 PORTAS 10/100 MBPS 
AUTO-SENSE RJ45, MDI/MDIX AUTOMÁTICO EM TODAS AS 
PORTAS, MONTAGEM EM RACK 19", FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

01 
ROTEADOR ADSL C/ 4 PORTAS LAN,01WAN FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO INPUT 120V OUTPUT 5V, ETHERNET 
BROANDBAND ROUTER. 

02 
ESTABILIZADOR MICROLINE BMI DE 500 VATENSÃO 
ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220V, FREQUENCIA 600HZ 

15 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B1 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B2 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B3 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B4 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B5 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B6 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B7 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B8 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B9 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B10 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B11 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B12 

01 ESTABILIZADOR TENSÃO 500VABMI - MICROLINE 500B13 



 

 

29 
UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT SERIE 
Q,SELO COA POD WIN XP PROFESSIONAL, TCL ABNT2 PS/2 
PR MOU PS2 OTICO PR 

30 MONITOR LCD 15", COR PRETO COM PRATA 

01 
CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA EM FORMICA 
ESTOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE E REVESTIDA 
EM TECIDO DE POLIESTER. COR VERDE. 

07 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA. ASSENTO E ENCOSTO 
ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA 
DENSIDADE INJETADA E MOLDADA ANATOMICAMENTE COM 
5CM DE ESPESSURA 

 

7.5. Instalações Laboratório de Enfermagem 

 
 

Qtde Descrição 

1 Cama hospitalar; 

1 Berço 

1 Mesa de cabeceira; 

1 Estante com visor; 

1 Mesa ginecológica; 

1 Escadinha; 

1 Cadeira; 

1 Aspirador; 

1 Cilindro de Oxigênio; 

1 Umidificador; 

1 Ramper; 

1 Suporte para Soro; 

1 Balde para Lixo; 

1 Manequim: cuidados com o recém-nascido; 

1 Simulador de maternidade e parto com bebê para reanimação 

1 Conjunto de (05) torso adulto e (02) infantis para massagem cardíaca 

1 Manequim: cuidados com o paciente com ostomia; 

1 Manequim: braço para treinamento intravenoso; 

1 Manequim 

1 Tensiômetro 

1 Estetoscópio 



 

 

1 Termômetro 

1 Laringoscópio 

1 Ambu com máscara (adulto e infantil) 

1 Bacia de inox 

1 Bandeja de inox 

1 Cuba rim 

1 Carro de parada 

1 Jarra 

6 Pincetas para líquido do curativo 

1 Cadeira de rodas 

1 Maca; 

1 Biombo 

1 Fita métrica 

1 Pinard 

1 Régua para medir RN 

1 Balança antropométrica 

1 Balança RN 

2 Potes para algodão e gaze 

1 Aparadeira 

1 Papagaio 

1 Otoscópia 

Pinças disponíveis 

1 Pean 14cm 

4 Pinças halstead mosquito curva  12 cm 

2 Pinças Allis 15cm 

4 Pinças Halstead reta 12cm 

2 Tesouras Metzembaum reta 15cm 

2 Pinças de Cheron 24cm 

2 Tesoura Iris reta 12 cm 

2 Tesoura Iris curva 12cm 

2 Pinças Crile reta 16cm 

1  Cabo para bisturi nº03 

1 Cabo para bisturi nº04 

1  Porta  agulha mayo 14 cm 

6 Pinças Backaus 13 cm 



 

 

1 Porta agulha mayo 14cm 

1 Tesoura iris reta 12cm 

1 Tesoura mayo 15cm 

1 Tentacanula 15cm 

1 Estilete p/ algodão 15cm 

 

7.6. Relação de materiais de consumo – referentes ao curso 

 

Descrição do Material 

 Clamp umbilical; 

 Pulseira de identificação  

 Nitrato de prata a 1% ou argirol a 2%; 

 Cateter nasal; 

 Soro Glicosado  5%; 

 Soro Ringer com lactado; 

 Equipo: microgotas e macrogotas 

 Sonda nasogástrica nº 16, 18; 

 Sonda uretral nº: 06,10 e 12; 

 Sonda Foley nº:10 e 16 

 Sonda retal nº20; 

 Sonda endotraqueal nº 3,0; 5,0; 7,5;; 

 Coletor sistema fechado; 

 Coletor sistema aberto; 

 Coletor p/ incontinência urinária masculina; 

 Scalp ( 27,25,23,21 e 19 ); 

 Jelco ( 24,22,20,18 ); 

 Seringa  5ml, 3ml; 

 Cânula de Güedel; 

 Gaze; (de rolo 

 Luvas cirúrgicas; (vencidas) 

 Luvas de procedimentos; 

 Máscara descartável; 

 Gorro descartável; 

 Haemoglucotest; 



 

 

 

8. Acervo Bibliográfico do Curso Técnico em Enfermagem –  
Biblioteca Professor Elny Sampaio 
 
Ord. Nome da obra / Autor / Editora Qtd de exemplares 

disponíveis no 
acervo 

  Enfermagem em Oncologia  
Gonzalez, Helcye 
SENAC 

03 

  Enfermagem para Recuperação da Saúde do Adulto – 
Auxiliar de Enfermagem  
Genz, Gessy Corrêa e outros 
Editora Aplicada ABDR 

03 

  Farmacologia para Enfermagem  
Asperheim, Mary Kay 
Guanabara Koogan 

03 

  Rotinas Hospitalares para Enfermagem  
Bertolino, Miriam 
Editora Atheneu 

03 

  Enfermagem em Obstetrícia  
Carvalho, Geraldo Mota 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda 

03 

  Manual do Auxiliar de Enfermagem  
Peixoto, Carmen de Cássia Miguel 
Editora Atheneu 

03 

  Psicologia e Psiquiatria na Enfermagem  
Dally, Peter e Harrington, Heather 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 

02 

  Cuidando de Feridas - Um Guia para Enfermeiras 
Dealey, Carol 
Editora Atheneu 

02 

  Enfermagem Prática - Volume único  
Du Gas, Beverly Witter 
Editora Guanabara 

01 

  Processo de Informatização em Enfermagem  
Evora, Yolanda Dora Martinez  
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 

03 

  Deontologia e Enfermagem  
Gelain, Ivo 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 

03 

  Auxiliar de Enfermagem V-1 Enfermagem para Promoção 
da Saúde  
Genz, Gessy Corrêa 
Editora SAGRA – DC Luzzato 

03 

  Teorias de Enfermagem  
George, Julia B. 
Artmed Editora 

02 

  Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva   03 



 

 

Gomes, Alice Martins 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda 

  Fundamentos e Prática de Enfermagem – Atendimento 
Completo ao Paciente   
Hood, Gail Harkness  
Editora Artes Médicas 

01 

  Cuidados Intensivos de Enfermagem – Uma Abordagem 
Holística   
Hudak, Carolyn M. e Gallo, Barbara M.  
Editora Guanabara Koogan 

01 

  Saúde Mental e Enfermagem Psiquiátrica  
Isaaes, Ann 
Editora Guanabara Koogan 

02 

  Procedimentos em Emergências  
Jastrimski, Michael S. 
Livraria e Editora Revinter Ltda. 

02 

  Enfermagem Comunitária  
Kawamoto, Emília Emi 
Editora Pedagógica e Universitária Ltda. 

03 

  Enfermagem Ortopédica – Cuidados Iniciais e de 
Urgências  
Kerr, Avice 
Organização Andrei Editora Ltda. 

03 

  Manual do Técnico e Auxiliar de Enfermagem  
Lima, Idelmina Lopes de 
AB Editora 

10 

  Enfermagem na Unidadevde Tratamento Respiratório 
Intensivo 
Stweetwood, Hannelore M. 
Organização Andrei Editora Ltda. 

02 

  Epidemiologia Geral  
Forattini, Oswaldo Paulo 
Editora Artes Médicas 

03 

  Enfermagem em Quimioterapia  
Bonassa, Edva Moreno Aguilar 
Editora Atheneu 

02 

  A Saúde do Brasileiro  
Dallari, Sueli Gandolfi 
Editora Moderna 

10 

  Controle da Hipertensão p/ Enfermeiras e demais 
Profissionais da Saúde  
Kochar, Mahendr S. e Woods, Karyr D. 
Editora Andrei 

10 

  Diagnósticos na Enfermagem Pediátrica  
Alexandre, Mary M. e Brown, Maire Scott 
Editora Andrei 

01 



 

 

  Enfermagem Básica 
Amadio, Italo 
Editora Rideel 

10 

  Educação e Ideologia da Enfermagem no Brasil  
Germano. Raimunda Medeiros 
Editora Cortez 

10 

  Diagnósticos de Enfermagem 
Carpenito, Lynda Juall  
Editora Artes Médicas 

10 

  Administração em Enfermagem 
Kurc Gant, Paulina e outros 
Editora E.P.U. 

10 

  Alimentos para Fins Especiais/Dietéticos  
Cândido, Lys Mary Bileski e Campos 
Editora Varela 

10 

  Fisiologia Humana e Mecanismo das Doênças 
Guyton, Arthur C. e Hall, Tohn E. 
Editora Guanabara Koogan 

10 

  Anatomia e Fisiologia Humana  
Graff, Kert M. Van de e Rhus, R. Ward 
Editora Makron Books 

10 

  Aprendendo e Ensinando a Cuidar da Saúde 
Bower, Bill e Werner, David 
Editora Paulus 

10 

  Atitudes Interpessoais em Enfermagem 
Daniel, Leliana Felcher 
Editora E.P.U. 

28 

  100 Dias p/ Melhorar a Saúde, a Atividade Sexual e ter 
Vida Longa  
Yudelevo, Eric Steven 
Editora Érica 

09 

  Cuidados de Enfermagem nas Emergências Geriátrica 
Bradway, Chistine Wanich 
Editora Andrei 

10 

  Assistência Ventilatoria Mecânica  
Bajay, Helena Maria e outros 
Editora E.P.U. 

10 

  O Cotidiano da prática de Enfermagem Pediátrica  
Chaud, Massae Noda e outros 
Editora Atheneu 

10 

  101 Dicas Essenciais, Mamas, Saúde e Cuidados  
Stoppard, Miriam 
Editora Ediouro 

10 

  Manual de Primeiros Socorros  
Noro, João T. 
Editora Ática 

03 



 

 

  Atlas de Microscopia Alimentar  
Beux, Márcia Regina 
Editora Varela 

05 

  Manual de Métodos de Analise Microbiologica 
Silva, Neusely da 
Editora Varela 

10 

  Microbiologia V – I  
Pelczar Jr., Michael J. 
Editora Makron Books 

10 

  Microbiologia V – I I  
Pelczar Jr., Michael J. 
Editora Makron Books 

10 

  Unidades Modulares de Química 
Ambrogi, Angélica e outros 
Editora: MEC 

20 

  Química Inorgânica V-1  
Ohlweiler, Otto Alcides 
Editora: Edgard Blücher 

10 

  Química Inorgânica V-2  
Ohlweiler, Otto Alcides 
Editora: Edgard Blücher 

09 

  Química Mineral 
Ebert, Albert 
Editora:MEC 

01 

  Química Geral e Inorgânica  
Freitas, Renato Garcia de e Costa, Carlos Alberto Coelho 
Editora: Livro Técnico 

03 

  Química Básica V-1 
Aichinger, Ernesto Cristiano e outros 
Editora: EPU 

01 

  Química Básica V-2  
Aichinger, Ernesto Cristiano e outros 
Editora: EPU 

01 

  Química Básica V-3  
Aichinger, Ernesto Cristiano e outros 
Editora: EPU 

01 

   Atomística V-2  
Feltre, Ricardo e Yoshinaga, Setsuo 
Editora: Moderna 

02 

  Físico – Química V-3  
Feltre, Ricardo e Yoshinaga, Setsuo 
Editora: Moderna 

03 

  Química Orgânica  
Feltre, Ricardo e Yoshinaga, Setsuo 
Editora: Moderna 

01 



 

 

  Química – Química Geral V-1  
Netto, Carmo Gallo 
Editora: Scipione 

04 

  Química – Físico - Química V-2  
Netto, Carmo Gallo 
Editora: Scipione 

02 

  Química – Química Orgânica V-3  
Netto, Carmo Gallo  
Editora: Scipione 

02 

  Química Básica Teórica  
Trindade, Diamantino Fernandes  
Editora: Ícone 

02 

  Ciências e Educação Ambiental – Química e Física  
Cruz, Daniel 
Editora: Ática 

01 

  Química Básica Experimental  
Trindade, Diamantino Fernandes e outros 
Editora: Ícone 

01 

  Química V-1  
Elias, José Roberto 
Editora: FTD 

01 

  Química V-2  
Elias, José Roberto 
Editora: FTD 

01 

  Química V-3  
Elias, José Roberto 
Editora: FTD 

01 

  Química Moderna V-1  
Carvalho, Geraldo Camargo 
Editora: Scipione 

03 

  Química Moderna V-2  
Carvalho, Geraldo Camargo 
Editora: Scipione 

03 

  Química Moderna V-3  
Carvalho, Geraldo Camargo 
Editora: Scipione 

03 

  Química V-1  
Lembo, Antonio Sardella 
Editora: Ática 

03 

  Química V-2  
Lembo, Antonio Sardella 
Editora: Ática 

02 

  Química V-3  
Lembo, Antonio Sardella 
Editora: Ática 

02 

  Química - Curso Completo  
Politi, Elie. 
Editora Moderna 

01 



 

 

  Química V-2  
Lembo, Antonio Sardella 
Editora: Ática/1976 

01 

  Química da Teoria a Realidade  
Netto, Carmo Gallo 
Editora: Scipione 

01 

  Química - Físico-Química V-2  
Feltre, Ricardo 
Editora: Moderna 

01 

  Química – Geral e Atomística V-1  
Nehmi, Victor 
Editora: Ática 

01 

  Química – Físico-Química V-2  
Nehmi, Victor 
Editora: Ática 

01 

  Química V-1  
Feltre, Ricardo 
Editora: Moderna 

01 

  Química V- 2  
Feltre Ricardo 
Editora: Moderna 

01 

  Química V-3  
Feltre, Ricardo 
Editora: Moderna 

01 

  Curso de Química – Química Geral V-1  
Sardella, Antônio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

01 

  Curso de Química – Físico-Química V-2  
Sardella, Antônio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

01 

  Curso de Química- Química Orgânica V-3  
Sardella, Antônio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

01 

  Química – Coleção Magistério/2º Grau  
Beltran, Nelson Orlando e Ciscato, Carlos Alberto Mattos 
Editora: Cortez 

02 

  Química Fundamental V-1  
Sardella, Antonio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

02 

  Química Fundamental V-2 
Sardella, Antonio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

01 

  Química Fundamental V-3  
Sardella, Antonio e Matheus, Edegar 
Editora: Ática 

01 



 

 

  Química Geral Básica – Substâncias e Reações V-2  
Kiel, Werner 
Editora: Gráfica e Editora doProfessor Gaúcho 

04 

  Química Geral Básica–
Termoquímica/Cinética/Equilíbrio/RadiotividadeV-3  
Kiel, Werner 
Editora: Gráfica e Editora do Professor Gaúcho 

05 

  Química Geral Básica–
Soluções/Equil.Iônico/Eletroquímica/P.ColigativasV-4  
Kiel, Werner 
Editora: Gráfica e Editora doProfessor Gaúcho 

03 

  Manual de Soluções, Reagentes e Solventes - Volume 
Único  
Morita, Tokio e Assumpção, Rosely M. V. 
Editora: Edgard, Blücher 

01 

  Fundamentos de Química V-1 
Saffioti, Waldemar 
Editora: Companhia Editorial Nacional 

01 

  Química – Manual de Orientação- Série Ensino 
Agrotécnico 29 
MEC/SESG/SETC 
Editora: FAE/MEC 

29 

 

  Caderno de Práticas – Biologia  
Rocha, Paulo 
Editora: Escola Técnica Federal de Pernambuco 

01 

  Bio. - Volume Único  
Lopes, Sônia 
Editora: Saraiva 

01 

  Curso Básico de Biologia – Células e Tecidos V-1  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano 
Amabis 
Editora: Moderna 

02 

  Curso Básico de Biologia – Os Seres Vivos V-2  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano Amabi 
Editora: Moderna 

02 

  Ciências Físicas e Biológicas  
Oliveira, Valdemar de 
Editora: Do Brasil 

01 

  Biologia Celular – O Fenômeno da Vida, a Vida Celular  
Linhares, Sérgio e Gewandsznafder, Fernando 
Editora: Ática 

01 

  O Significado da Evolução  
Simpson, George Gaylord 
Editora: Livraria Pioneira 

01 



 

 

  Biologia dos Organismos–Classificação, Estrutura e 
Função nos seres Vivos  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano 
Amabis 
Editora: Moderna 

01 

  Aulas de Biologia Vol- 2  
Marcondes, Ayrton César e Lammoglia, Domingos Ângelo 
Editora: Atual 

01 

  Aulas de Biologia Vol- 3  
Marcondes, Ayrton César e Lammoglia, Domingos Ângelo 
Editora: Atual 

01 

  Biologia das Populações  
Linhares, Sérgio e Gewandsznajder, Fernando 
Editora: Ática 

01 

  Biologia - Série Compacta V-2  
Fonseca, Albimo 
Editora: Ática 

01 

  Biologia Vol- 1  
Fonseca, Albino 
Editora: Ática 

02 

  Biologia Vol-2  
Fonseca, Albino 
Editora: Ática 

01 

  Biologia Livro – 3  
Autor: Diversos 
Editora: Contato Colégio e Curso 

03 

  Biologia – Célula: Estrutura e Funcionamento, Embriologia 
V-1 
Castro, Nelson Henrique Carvalho e outros 
Editora: Scipione  

02 

  Biologia – Seres Vivos: Tecidos, Órgãos e Funções V-3  
Castro, Nelson Henrique Carvalho e outros 
Editora: Scipione  

02 

  Metodologia do Ensino de Ciências/Coleção Magistério 2º 
Grau  
Delizoicov, Demétrio e Angotti, José André 
Editora: Cortez 

01 

  Biologia/Coleção Magistério 2º Grau  
Soncini, Maria Izabel 
Editora: Cortez 

01 

  Biologia – Biologia Molecular, Citologia, Histologia V-1  
Soares, José Luis 
Editora: Scipione 

07 

  Biologia – A Célula, Os Tecidos, Embriologia V-2  
Soares, José Luis 
Editora: Scipione 

03 



 

 

  Biologia – Genética, Evolução, Ecologia V-3  
Soares, José Luiz 
Editora: Scipione 

05 

  A Ciência da Biologia Vol- 1  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano Ambis 
Editora: Moderna 

01 

  A Ciência da Biologia Vol- 2  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano Ambis 
Editora: Moderna 

01 

  A Ciência da Biologia Vol- 3  
Martho, Gilberto Rodrigues e Martho, José Mariano Ambis 
Editora: Moderna 

01 

  Biologia  
Harrison, David 
Editora: Editorial Presença 

01 

  Biologia  
Curtis, Helena 
Editora: Guanabara 

01 

  Biologia  
Fonseca, Albino 
Editora: IBEP 

01 

  III- Encontro, Perspectivas do Ensino de Biologia  
Diversos Autores 
Editora: Universidade de São Paulo/Faculdade de 
Educação 

01 

  O Naturalista Amador  
Durrell, Gerald 
Editora: Martins Fontes 

01 

  Compêndio de Embriologia Geral  
Almeida, Coelho de 
Editora: Guanabara 

01 

  Os Praguicidas e a Nossa Saúde  
Casemiro, Lázaro José 
Editora: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene em el 
Trabajo 

01 

  Os Solventes e a Nossa Saúde  
Bastos, Leila Maria da Silva  
Editora: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene em el 
Trabajo 

01 

  O Chumbo e a Nossa Saúde  
Queroga, Aluísio Oliveira de 
Editora: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene em el 
Trabajo 

01 

  Ação Participativa: Trabalhando com Hanseníase  
Ventura, Darcy de Valadares Rodrigues 
Editora: Ministério da Saúde 

01 



 

 

  Hanseníase  
Ministério da Saúde  
Editora: Ministério da Saúde 

01 

  Doenças Transmissíveis  
Autor: Mendonça, Geysa de Freitas 
Editora: Ministério da Saúde 

01 

  Preservando a Saúde do Mundo  
Diversos Autores 
Editora: Cythion e Abate 

01 

  Cartilha de Ofidismo (Cobral)  
Alves, Amaro Luís e outros 
Editora: Ministério da Saúde/Fundacento 

04 

  Sexo e Vida, O Universo da Ciência 01 
Autor: Youssef, Maria da Penha Bertoldi 
Editora: Scipione 

01 

  AIDS Hoje 01 
Gewandsznajder, Fernando 
Editora: Ática 

01 

  Ciência Divertida – Som  
Cash, Terry e Taylor Bárbara 
Editora: Melhoramentos 

01 

  Ciência Divertida – Água  
Autor: Walpone, Brenda 
Editora: Melhoramentos 

01 

  Como Enfrentar as Doenças Sexualmente Transmissíveis  
Palma, Paulo C.R. e Castilho, Lisias N. 
Editora: Ícone 

01 

  Saber, Atual - Os hormônios  
Rey, Pierre 
Editora: Difusão Européia do Livro 

01 

  Guia de Orientação Sexual  
Suplicy, Marta e outros 
Editora: GTPOS-ABIA-ECOS-SIECUS. 

01 

  Programas de Saúde  
Vasconcellos, José Luiz e Gewandsznajder, Fernando 
Editora: Ática 

01 

  Os seguidores de Baco – Alcoolismo  
Pena, Alfaro, Alex Antonio 
Editora: Mercuryo 

01 

  Como Enfrentar o Abuso de Drogas  
Murad, José Elias 
Editora: O Lutador 

01 

  Drogas – O que é Preciso Saber  
Murad, José Elias 
Editora: Lê 

01 



 

 

  Saneamento Básico  
Cavinatto, Vilma Maria 
Editora: Moderna 

01 

  Programas de Saúde  
Vasconcellos, José Luiz e Gewandsznajder, Fernando  
Editora: Ática 

10 

  Sexo e Saúde - Física e Mental  
Autor: Lopes, Antonio 
Editora: Novo Brasil 

02 

  Primeiros Socorros  
Dib, Cláudio Laki e Mistrorigo, Guglielmo F. 
Editora: MEC 

04 

  Guia de Saúde e Primeiros Socorros no Campo 02 
Barrera, Paulo 
Editora: Ícone 

02 

  Manual de Primeiros Socorros  
Hartley, Joel 
Editora: Ibrasa 

02 

  Programas de Saúde 
Autor: Soares, José Luis 
Editora: Scipione 

03 

  Educação e Saúde- Programas de Saúde  
Salles, Arthur 
Editora: Freitas Bastos 

03 

  Higiene e Puericultura 
Oliveira, Valdemar de 
Editora: Brasil 

04 

 

9. Pessoal Docente e Técnico Envolvido no Curso 
 

DOCENTES TITULAÇÃO DISCIPLINAS LECIONAM 
NO CURSO 

Evanisia Assis Gois de Araújo  Graduação em 
Enfermagem 

 Especialização em 
Enfermagem do Trabalho, 
Administração de Serviços 
de Saúde, Gestão da 
Capacidade Humana nas 
Organizações e Educação 
Profissional. 

 Mestrado em Enfermagem 

 Saúde do Trabalhador 
 Iniciação científica em 
Enfermagem 
 Noções de Organização e  
Gerenciamento do trabalho 
de Enfermagem 
 Enfermagem no CC,CME e 
SRPA. 
 
 

Luciana Uchôa Barbosa  Graduação em 
Enfermagem 

 Especialização em 

 Educação para Saúde 
 Assistência a Mulher 
 Cuidados de Enfermagem 



 

 

Educação Profissional na 
área de Saúde: 
Enfermagem e Saúde 
Pública. 

ao cliente em estado grave 
 

Patricia Maria de Oliveira Andrade 
Araújo 

 Graduação em 
Enfermagem 

 Especialização em 
Educação à Distância e 
Programa de Saúde da 
Família. 

 Fundamentos de Saúde 
Comunitária. 
 Saúde da Criança e do 
Adolescente. 
 Cuidados de Enfermagem 
nas intercorrências 
Psiquiátricas. 
 Saúde Mental 

Romina Pessoa Silva de Araújo  Graduação em 
Enfermagem 

 Especialização em 
Metodologia do Ensino 
Superior, Educação 
Profissional, Saúde Pública 
e Obstetrícia. 

 Técnicas Básicas de 
Enfermagem 
 Assistência de Enfermagem  
no Suporte Básico de vida. 
 Cuidados Enfermagem em 
ginecologia, obstetrícia e ao 
neonato 

Sônia Maria da Silva Garcia  Graduação em 
Enfermagem 

 Especialização em 
Metodologia do Ensino 
Superior,  Licenciatura em 
Enfermagem e Educação 
Profissional na Área de 
Saúde: Enfermagem. 

 

 Registro de Enfermagem 

 Saúde do idoso 

 Cuidados de enfermagem 
ao adulto e ao idoso em 
situação clínicas e cirúrgicas 

  

Judicleia Marinho da Silva  Graduação em 
Enfermagem 

  

 Cuidados de Enfermagem 
em Pediatria 
 Cuidados de Enfermagem 
em urgência e emergência 
hospitalar 
 

Fábio Denilson de Oliveira 
Feliciano 

 Bacharel em Ciência da 
Computação; 

 Especialização em Gestão 
Educacional; 

 Mestrando em Ciência da 
Computação. 

Informática aplicada à 
Enfermagem 



 

 

Ivanildo José de Melo Filho 
 

 Bacharel em Ciência da 
Computação; 

 Especialização em Redes 
Convergentes; 

 Mestrando em Ciência da 
Computação. 

Informática aplicada à 
Enfermagem 

João Almeida e Silva 
 

 Licenciatura Plena em 
Biologia; 

 Especialização em 
Administração em Redes 
Linux; 

 Mestrando em Ciência da 
Computação. 

Informática aplicada à 
Enfermagem 

João Samarone Alves de Lima  
 

  Licenciatura Plena em 
Matemática,  

 Especialização em 
Sistemas de Informação; 

 Mestre em Ciência da 
Computação; 

 Doutorando em Ciências 
Humanas 

Informática aplicada à 
Enfermagem 

Viviane Cristina Oliveira Aureliano  Bacharel em Ciência da 
Computação; 

 Mestre em Informática 
com ênfase em Interação 
Humano-computador.  

Informática aplicada à 
Enfermagem 

José Almir Freire de Moura Júnior  Bacharel em Ciências da 
Computação; 

  Mestre em Ciências da 
Computação. 

Informática aplicada à 
Enfermagem 

 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 

SETOR 

 

FORMAÇÃO 

Almerinda Diniz Silva Miranda Coordenação do curso de 
Enfermagem 

Administração 

Flávia Moreira Correia Setor de Registro Escolar Licenciatura em Ciências 

Edineide Rodrigues Lopes da Silva Biblioteca Licenciatura em Biologia e 
Especialização em Gestão 

Pública 

Tarciana Silva dos Santos Biblioteca Educação Física 



 

 

Ivete Maria dos Santos Silva Biblioteca Ensino Médio Completo 

Jailson Tenório do Nascimento Coordenação de Tecnologias 
da Informação 

Técnico em Informática 

Antônio Augusto de M. Bessone Setor de Registro Escolar Administração 

 

10. Certificados e Diplomas   
 
O Diploma será conferido, ao estudante que concluir todos os períodos do curso e o 
estágio supervisionado.  Sendo conferido ao mesmo o título de técnico de nível médio 
com habilitação profissional de Técnico em Enfermagem, do Eixo Tecnológico  Ambiente, 
Saúde e Segurança.  
 

10.1. Habilitação Profissional 

 

Técnico em 
Enfermagem 

1ºP + 2ºP + 3ºP + 4ºP + 5ºP + Estágio (600 h/c) 1.811,80 h/c 
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10.2. Modelo de Diploma 

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PERNAMBUCO 

Unidade da Federação 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
Nome do Estabelecimento de Ensino 

AV. SEBASTIÃO RODRIGUES DA COSTA, S/N – SÃO PEDRO – BELO JARDIM - PERNAMBUCO 
Endereço Completo 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Nome da Entidade Mantenedora 

LEI 11.892 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU – 30.12.2008 
Ato, N.º, Data, Órgão do Poder Público que autorizou ou reconheceu o funcionamento do Estabelecimento 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  

CONFERE A:________________________________________________________________________________________________________________________ 

FILH DE:__________________________________________________ E DE_____________________________________________________________________  

NATURAL DE: ____________________________________UNIDADE DA FEDERAÇÃO:_________________________________________________________  

NASCID__ EM:____ DE_________________ DE________ O PRESENTE D I P L O M A POR HAVER CONCLUÍDO EM____DE______________ DE_______ 

HABILITAÇÃO DE TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ENFERMAGEM TÍTULO PROFISSIONAL CONFERIDO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - EIXO 

TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE  

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos das Leis Federais nº 9.394/96 , nº 11.741/08 e nº 11.892, Art. 2º § 3º de 29/12/2008, da Resolução  

nº 04/99 do CNE/CEB, e do Parecer nº 16/99 , do CNE/CEB. 

 

BELO JARDIM, ____ DE__________________ DE_________ . 

__________________________                                                  ______________________                                                                ________________  
Geraldo Vieira da Costa                                                                                      Titular do Diploma                                                                                           Cláudia dos Santos Silva  

Diretor Geral                                                                                                                                                                                                                                  Reitora  



 

68 

 

IFPE Campus Belo Jardim                                                                                                                                                                                                           Portaria Ministerial nº__  
Portaria nº 93 – DOU de 02.02.2009                                                                                                                                                                                              DOU-____/____/_____ 
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 ANEXOS 
 

I - Ementário 

 
Ano de Implantação: 2010.2 
 
1º Período 

 

Componente Curricular: Fundamentos de 
Saúde Comunitária 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 66,40 Carga Horária Aula: 80 

Competências 

Este componente estuda os princípios e diretrizes do SUS. Processo saúde – doença. 
Políticas Públicas de Saúde. Estratégia de Saúde da Família. Programa Nacional de 
Imunização. Estuda as Doenças Transmissíveis Prevalentes. Vigilância Epidemiológica e 
Sanitária. 
 
 Conhecer os princípios e diretrizes do SUS; 
 Compreender o processo saúde-doença; 
 Conhecer as políticas públicas de saúde; 
 Conhecer as atribuições do técnico de enfermagem junto a equipe multiprofissional da 

Estratégia de Saúde da Família; 
 Compreender as atribuições do técnico em enfermagem Programa Nacional de 

Imunização; 
 Compreender Fisiopatologia das doenças transmissíveis prevalentes na região, focos 

de contaminação, vias de transmissão, medidas de prevenção, controle e tratamento 
dessas doenças; 

 Conhecer as ações de Vigilância Epidemiológica Sanitária; 
 Desenvolver a assistência a saúde que contemple ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação. 
Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 Conceito de saúde e doença, história natural das 
doenças; 

 SUS – Sistema Único de Saúde; 
 Políticas Públicas de Saúde; 
 Reforma Sanitária de Saúde; 
 Medidas de assistência à saúde: promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde; 
 Técnicas básicas de enfermagem: aferição de 

temperatura, administração de medicação VO, IM, ID e 
SC; 

 Nutrição e saúde; 
 Anatomia do sistema muscular; 
 Ética profissional; 
 Ações de vigilância epidemiológica sanitária: 

fiscalização e doenças de notificação compulsória; 

 
 



 

70 

 

 Atuação do técnico em enfermagem na Estratégia 
Saúde da Família; 

 Fisiopatologia das doenças transmissíveis prevalentes 
na região, focos de contaminação, vias de transmissão, 
medidas de prevenção, controle e tratamento dessas 
doenças; 

 Atribuições do técnico em enfermagem no PNI; 
 Técnica de mobilização social; 
 Atribuições do técnico em enfermagem na prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis. 

Bibliografia 

 
LIMA, Idelmina Lopes de [et AL]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Orientação e prevenção. Vacinação. Disponível 
em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm. Acesso em 22.09.2010. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Secretaria de vigilância em saúde. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm. Acesso em 22.09.2010.  

 

Componente Curricular:  Educação para Saúde Data de Implementação: 2010.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Competências 

 
Histórico da Educação em saúde, Práticas e ações educativas nos diversos níveis de 
atenção à saúde; Planejamento, execução e avaliação de ações educativas. Higiene e 
profilaxia:Fatores geradores de doenças de veiculação hídrica,formação de cáries,higiene 
oral e corporal e dos alimentos. 
 
 Identificar fundamentos de higiene, saneamento, nutrição visando promover ações de 

saúde junto ao cliente /comunidade; 
 Utilizar estratégias que estimulam a organização social para resolução de problemas 

relativos à saúde; 
 Realizar ações educativas; 
 Elaborar propostas de ações educativas que contribuam para a promoção da saúde, 

prevenção de doenças recuperação da saúde; 
 Promover a organização social com vistas à resolução de problemas relativos à saúde; 
 Estabelecer junto à comunidade estratégias para romper com as causas que 

determinam o adoecimento humano. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Estratégias que estimulam a organização social para 

resolução de problemas relativos a saúde; 
 Nutrição e saúde; 
 Histórico da Educação em saúde; 

 
 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm.%20Acesso%20em%2022.09.2010
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/Gestor/area.cfm.%20Acesso%20em%2022.09.2010
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 Práticas e ações educativas nos diversos níveis de 
atenção à saúde; 

 Planejamento, execução e avaliação de ações 
educativas; 

 Estratégias para romper com as causas que 
determinam o adoecimento humano; 

 Cidadania e solidariedade no relacionamento entre o 
serviço de saúde e a comunidade; 

 Saneamento básico e do meio ambiente: Saneamento 
do ar,da água,das habitação,do lixo,reciclagem de lixo; 

 Recursos de saúde disponíveis na comunidade; 
 Higiene e profilaxia: Fatores geradores de doenças de 

veiculação hídrica, formação de cáries, higiene oral e 
corporal e dos alimentos. 

 

Bibliografia 

LIMA, Idelmina Lopes de [et AL]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000. 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005. 
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Saúde do Trabalhador Data de Implementação: 2010.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Competências 

 
Estuda os riscos ocupacionais, causas e conseqüências de acidente de trabalho; 
prevenção de acidentes de trabalho, EPI, EPC; organização, legislação e funcionamento 
da CIPA, SESMT, CIPATR, SEPATR, PCMSO, PPRA; normas regulamentadoras na 
prevenção de acidentes; legislação nos acidentes de trabalho; mapa de risco; exames 
ocupacionais; doenças profissionais e do trabalho; biossegurança no trabalho em 
enfermagem. 
 
 Identificar os riscos ocupacionais a que estão expostos os trabalhadores no exercício 

do trabalho; 
 Compreender as causas e conseqüências de acidente de trabalho; 
 Reconhecer a importância do uso do EPI e a existência de EPC nas atividades laborais 

para a prevenção de acidentes; 
 Entender a organização, legislação e funcionamento da CIPA, SESMT, PCMSO, 

PPRA, CIPATR, SEPATR; 
 Compreender as normas de prevenção de acidentes e a legislação nos casos de 

acidentes de trabalho; 
 Descrever mapa de risco; 
 Reconhecer os exames ocupacionais; 
 Compreender as normas de higiene e biossegurança no trabalho em enfermagem; 
 Identificar doenças relacionadas ao trabalho e doenças profissionais. 
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Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Evolução histórica da saúde ocupacional; 

 Condições inseguras, atos inseguros; 

 Acidente de trabalho (doenças relacionadas ao trabalho 
e doenças profissionais): conceito, definição de termos, 
causas e conseqüências; 

 Riscos ocupacionais: classificação, Limite de tolerância; 

 Mapa de risco; 

 Organização, legislação e funcionamento da CIPA, 
SESMT, CIPATR, SEPATR; 

 Programas específicos em SST (Saúde e Segurança do 
Trabalho): PPRA, PCMSO, exames ocupacionais; 

 Prevenção de acidentes de trabalho: EPI, EPC; 

 Principais doenças ocupacionais: pneumoconioses 
(silicose, asbestoses, asma ocupacional), PAIRO, 
saturnismo, hidrargirismo, benzeismo, LER/DORT, 

 Ergonomia no trabalho,  

 Ginástica laboral, 

 Legislação em acidentes de trabalho, 

 Normas de higiene e biossegurança na realização do 
trabalho em enfermagem. 

 

 
 

Bibliografia 

HAAG, Guadalupe Scarparo, LOPES, Marta Júlia Marques, SHUCK, Janete da Silva, A 
Enfermagem e a Saúde dos Trabalhadores. 2ed., Goiana. AB. 2001, 152p. 
CARVALHO, Geraldo Mota. Enfermagem do Trabalho. São Paulo: EPU, 2001, 315p. 
MURTA, Genilda Ferreira (ORG). Guia para ensino e aprendizado se enfermagem. São 
Caetano do Sul, SP:Difusão Editora, 2006. V.1 
RIBEIRO, Maria Celeste(ORG). Enfermagem e Trabalho: fundamentos para à saúde dos 
trabalhadores. São Paulo: Martinari, 2008. 
BENSOUSSAN, Eddy, ALBIERI, Sergio. Manual de higiene e medicina do trabalho. São 
Paulo:Atheneu Editora, 1997. 

 

Componente Curricular: Técnicas Básicas de 
Enfermagem 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 66,40 Carga Horária Aula: 80 

Competências 

 
Esta disciplina estuda o ser humano frente às suas necessidades básicas, dentro de uma 
visão holística. Técnicas de Enfermagem na assistência ao usuário / paciente. 
 
 Contextualizar o ser humano frente às suas necessidades básicas; 
 Descrever o processo saúde-doença  dentro de uma visão holística; 
 Descrever as diferentes técnicas de enfermagem na assistência ao cliente / paciente. 
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Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Limpeza e arrumação da unidade do paciente; 

 Medidas de assepsia; 

 Lavagem das mãos; 

 Cuidados de higiene: corporal e oral; 

 Medidas de conforto; 

 Cuidados com o corpo pós morte; 

 Mudança de decúbito; 

 Posições para exame; 

 Uso de restritores e dispositivos protetores; 

 Transporte do paciente (do leito para cadeira de rodas e 
vice – versa, da maca para o leito e vice – versa ); 

 Sinais vitais; 

 Medidas  antropométricas; 

 Técnicas de curativos; 

 Aplicação de calor e frio; 

 Preparo e administração de medicamentos por diversas 
vias, venóclise; 

 Cálculo de dosagem de medicamentos e soluções; 

 Cálculo de velocidade de gotejamento de soluções; 

 Cuidados com sondas e drenos; 

 Lavagem gástrica; 

 Entoróclise, clister, enemas; 

 Tricotomia; 

 Preparo do corpo pós-morte (morte e morrer); 

 Alimentação (Gavagem, oral, enteral ); 

 Balanço hídrico; 

 Aspirações de secreções; 

 Coleta de material para exames (Fezes, urina e escarro). 
 

 
 

Bibliografia 

CRUZ,  Isabel Cristina Fonseca da.Fundamentos de Enfermagem / equipe Lippincott, 
Williams e Wilkins; revisão técnica; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
LIMA, Idelmina Lopes de [et al]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000. 
SILVA, L. D. ; PEREIRA, S. R. M. ; MESQUITA, A. M. F. Procedimentos de enfermagem: 
semiotécnica para o cuidado. 

 

Componente Curricular: Técnicas de Registro 
de Enfermagem 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 1º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Competências 

Esta disciplina Identificar estuda os diversos tipos de registros na 
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enfermagem,identificando os elementos obrigatórios na composição de um prontuário 

do paciente. 

 Descrever a diferença entre registro e anotações de enfermagem 

 Reconhecer a importância do registro quanto os aspectos éticos e legais para prática 

de enfermagem. 

 Identificar os diferentes locais de registro pela enfermagem. 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 Conceito de registro; 

 Diferença entre registro e anotações; 

 Importância do registro na prática de enfermagem; 

 Aspectos éticos e legais; 

 Tipos de registros: 

 Admissão; 

 Alta; 

 Encaminhamento; 

 Retorno; 

 Procedência; 

 Transferência; 

 Licença provisória; 

 Óbito; 

 Evolução; 

 Plano terapêutico. 

 Locais de registro: 

 Livro de relatório geral; 

 Livro de ordem e ocorrência; 

 Protocolo; 

60h 
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 Censo; 

 Estatística; 

 Impresso de balanço hídrico; 

 Impresso de sinais vitais; 

 Prontuário do paciente. 

Bibliografia 

 
CRUZ,  Isabel Cristina Fonseca da.Fundamentos de Enfermagem / equipe Lippincott, 
Williams e Wilkins; revisão técnica; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
LIMA, Idelmina Lopes de [et AL]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000.  
POTTER, P. A.; PERRY, A.G. FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM. São Paulo: Elsevier, 6 

ed. 2006.  

POSSARI,João Francisco.Prontuário do paciente e os registro de 
Enfermagem.1ªed.Iatria,2005. 

 

2º Período 
 

Componente Curricular: Assistência à mulher Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Esta disciplina estuda os aspectos bio – psicossocial da saúde da mulher, as fases do ciclo 
reprodutivo da mulher. Prevenção do Câncer de Mama e do Câncer de Colo de Útero. 
 

 Conhecer os aspectos bio-psicosocial da saúde da mulher; 

 Identificar as fases do ciclo reprodutivo da mulher; 

 Conhecer os meios de prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero na 
assistência integral à saúde da mulher; 

 Prestar cuidados de enfermagem à mulher nos seus diferentes ciclos: menarca, 
gravídico-puerperal, climatério e menopausa; 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológicos; 

 Conhecer a organização, estrutura e funcionamento das unidades ginecológicas e 
obstétricas. 

 
Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Noções básicas de psicologia e comunicação 
interpessoal; 

 Noções de anatomia e fisiologia do Sistema Reprodutor 
Feminino; 

 
 



 

76 

 

 Noções de assistência integral à saúde da mulher; 

 Noções do controle de câncer cérvico uterino; 

 Noções de controle de Câncer de mama; 

 Noções de Planejamento Familiar; 

 Pré-natal, parto e puerpério; 

 Saúde da mulher no climatério, menarca e menopausa; 

 Noções de farmacologia; 

 Técnicas básicas de enfermagem; 

 Bioética. 
 

Bibliografia 

FREITAS, Fernando; MARTINS – COSTA,  Sérgio H.; RAMOS, José Geraldo Lopes; 
MAGALHÃES, José Antônio. Rotinas em obstetrícia. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
LIMA, Idelmina Lopes. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e ampl. 
Goiânia: AB, 2000. 
MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa; FILHO, Jorge de Rezende. Rezende: 
Obstetrícia fundamental. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Assistência de 
Enfermagem no Suporte Básico de Vida 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 66,40 Carga Horária Aula: 80 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Discute, implementa fundamentos técnicos e desenvolve habilidades para a Assistência de 
Enfermagem Integral à pessoa com problemas de saúde, a partir de conteúdos éticos, 
teóricos e práticos acerca do cuidar e do processo de cuidar em enfermagem. 
 

 Diferenciar urgência de emergência; 

 Realizar o atendimento pré hospitalar às vitimas de acidentes; 

 Saber avaliar a situação para um atendimento adequado; 

 Identificar as características de um socorrista; 

 Conhecer os agravos à saúde que caracterizam uma situação de emergência e 
urgência; 

 Conhecer as normas técnicas sobre o funcionamento e utilização de equipamentos e 
materiais específicos. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Conceito de emergência e urgência; 

 Características do socorrista; 

 Anatomia e fisiologia dos sistemas músculo - 
esquelético,e cardiorrespiratório, 

 Técnica de primeiro atendimento, transporte e manejo à 
vitima. 

 Materiais,  medicações e equipamentos utilizados no 
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atendimento pré hospitalar. 

 Técnicas básicas de enfermagem pulso, respiração e 
pressão arterial,  punção venosa e  administração de 
medicamentos  intramuscular e venóclise); 

 Registro de ocorrências; 

 Agravos à saúde e acidentes que a caracterizam 
situações de emergência e urgência: traumatismo, 
politraumatismo, fratura, coma, queimaduras, tipos de 
lesões, PCR, Insuficiência respiratória, Estados choque, 
choque elétrico, hemorragias, crise convulsiva, 
afogamento, envenenamento, acidente por animais 
peçonhentos. 

 

Bibliografia 

 
STAUT, Naíma da Silva e Colaboradores.  Manual de drogas e soluções. 4ª edição. 
FURCOLIN, Maria Inês Rodrigues;  BAJAY, Helena Maria e ROGANTE, Maria Marilene. 
Assistência Ventilatória Mecânica. 4ª edição 
MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Normas, Rotinas e Técnicas em Enfermagem. 2008.  
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Iniciação Científica em 
Enfermagem 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 49,60 Carga Horária Aula: 60 

Competências 

 
Estuda os fundamentos da pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, experimental, de 
campo; abordagens quantitativas e qualitativas; formas de apresentação da pesquisa 
científica; instrumentos de coleta de dados; procedimentos de análise e interpretação dos 
dados coletados; referencias bibliográficas de acordo com a ABNT e Vancouver. 
 

 Identificar os fundamentos da pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, 
experimental, de campo, qualitativa e quantitativa, 

 Reconhecer as diversas formas de apresentação da pesquisa científica, 

 Reconhecer os instrumentos de coleta de dados; 

 Identificar os procedimentos de análise e interpretação dos dados coletados, 

 Descrever as referências bibliográficas de acordo com a ABNT e Vancouver 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Fundamentos da pesquisa descritiva, exploratória, 

experimental, de campo, bibliográfica, quantitativa, 
qualitativa; 

 Noções sobre projeto de pesquisa: escolha do tema, 
revisão de literatura, problematização, hipótese, 
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objetivos, justificativa; 
 Apresentação da pesquisa científica (resumo, 

monografia e relato de experiência); 
 Tópicos a serem considerados em um trabalho 

científico: tamanho das folhas, parte escrita, paginação, 
margens e espaçamento, capa, folha de rosto, sumário, 
introdução, desenvolvimento, conclusão; 

 Bibliografia conforme a ABNT e Voncouver;  
 Coleta de dados: entrevista, questionário e formulário; 
 Análise e interpretação dos dados coletados. 
 

Bibliografia 

TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 2ed, 
Petrópoles, RJ:Vozes, 2005. 203p. 
LAKATOS, Maria Eva, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 4ed, São 
Paulo:Atlas, 2004, 305p. 
DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. São Caetano 
do Sul, SP: Difusão Editora, 2007. 
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos-sem arrodeio e sem medo da 
ABNT. 3ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007. 
MURTA, Genilda Ferreira (ORG). Guia para ensino e aprendizado se enfermagem. São 
Caetano do Sul, SP:Difusão Editora, 2006. V.2. 

 

Componente Curricular: Saúde da Criança e 
Adolescente 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Discute, implementa fundamentos técnicos e desenvolve habilidades para a Assistência de 
Enfermagem nos cuidados prestados à criança e ao adolescente, a partir de conteúdos 
éticos, teóricos e práticos acerca do cuidar e do processo de cuidar em enfermagem. 
 
 Conhecer as características do neonato, da criança e do adolescente; 
 Conhecer os parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes 

faixas etárias; 
 Conhecer o estatuto da criança e do adolescente; 
 Conhecer as principais patologias que acometem a criança e o adolescente; 
 Descrever as principais técnicas básicas de enfermagem na assistência ao, a criança e 

ao adolescente; 
 Habilitar o aluno quanto o calendário de vacinação do neonato, da criança e do 

adolescente e administração das vacinas, conforme técnica preconizada pelo M.S. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Anatomia e fisiologia do neonato, da criança e do 

adolescente; 

 
 



 

79 

 

 Estatuto da criança e do adolescente; 
 Puericultura ( nutrição no lactente, pré – escolar e 

escolar ); 
 Crescimento e desenvolvimento da criança e do 

adolescente normal; 
 Técnicas básicas de enfermagem (sinais vitais, 

administração de medicamentos – oral, SC, ID e IM), 
higiene, medidas antropométricas; 

 Noções de desnutrição infantil; 
 Noções de infecções respiratórias agudas; 
 Noções de doenças diarréicas; 
 Recém – nascido: classificação. (pré-maturos, baixo 

peso, pós termo), características e respectivos 
cuidados; 

 PNI- Calendário de vacinação do neonato, da criança e 
do adolescente. 
 

Bibliografia 

SCHIMITZ,  Edilza Maria R. A enfermagem em Pediatria e Puericultura. 7ª edição 

SIGAUD, Cecília Helena de Siqueira; VERISSÍMO, Maria de L. A.O.Ramalho. 
Enfermagem Pediátrica. 8ª edição 
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Noções de 
Organização e Gerenciamento do trabalho de 
Enfermagem. 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Competências 

 
Estuda a relação das principais teorias da administração com a enfermagem; sistema de 
informação em enfermagem; diferença entre liderança e administração; estrutura e 
organização dos serviços de enfermagem; tomadas de decisão nas ações de enfermagem; 
ética no gerenciamento em enfermagem; trabalho em equipe multiprofissional; principais 
manuais de enfermagem e escala de distribuição de pessoal no nível técnico. 
 

 Identificar as principais teorias da administração e sua relação com a enfermagem; 

 Identificar a diferença entre liderança e administração; 

 Conhecer o sistema de informação em enfermagem; 

 Conhecer a estrutura organizacional dos serviços de enfermagem; 

 Conhecer as etapas de tomada de decisão e sua importância nas ações de 
enfermagem; 

 Reconhecer a importância da ética no gerenciamento em enfermagem; 

 Reconhecer a importância do trabalho em equipe multiprofissional; 

 Conhecer os tipos de escala de distribuição de pessoal de enfermagem no nível 
técnico; 
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 Conhecer os principais manuais de enfermagem existentes numa instituição hospitalar; 

 Identificar as funções e classificação de Hospital. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Liderança e administração; 

 Sistema de informação em enfermagem; manuais de 
normas, rotinas e procedimentos; 

 Comunicação em enfermagem; 

 Tomada de decisão em enfermagem; 

 Supervisão em enfermagem; 

 Trabalho em equipe e multiprofissional; 

 Ética no gerenciamento em enfermagem; 

 Estrutura organizacional dos serviços de enfermagem; 

 Sistema de controle utilizado nas unidades de 
enfermagem; 

 Dimensionamento de pessoal de enfermagem; 

 Funções do hospital, classificação dos hospitais; 

 Processo de organização do trabalho em enfermagem; 

 Planejamento do trabalho em enfermagem 

 Controle de qualidade do trabalho de enfermagem. 
 

 
 

Bibliografia 

SANTOS, Sérgio Ribeiro dos. Administração Aplicada à Enfermagem. João Pessoa. 
Universitária, 1995. 227p 
BRASÌLIA. COREN-PE/COFEN. Código de Ética de Enfermagem. Lei do Exercício 
Profissional. Brasília.2000. 
CHERUBIN, Niversindo Antônio. Fundamentos da Administração Hospitalar,1 ed., São 
Paulo, União Social Camiliana.1977. 333p. 
KURCGANT, Paulina. Administração em Enfermagem. São Paulo, EPU. 1991. 237p. 
MURTA, Genilda Ferreira (ORG). Guia para ensino e aprendizado se enfermagem. São 
Caetano do Sul, SP:Difusão 

 

Componente Curricular: Saúde do Idoso Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 33,20 Carga Horária Aula: 40 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Conceitos fundamentais para compreensão da Gerontologia enquanto ciência que estuda 
todo processo de envelhecimento humano. Análise dos aspectos de morbidade e 
mortalidade, indicadores de Saúde e estudos populacionais brasileiros. O envelhecimento 
a nível pessoal, o idoso e a família, idosos na comunidade, o futuro de uma sociedade 
envelhecida, envelhecimento bem sucedido. Histórico conceitual e grandes síndromes 
geriátricas. Sinais e Sintomas, neuropsiquiatria, transtornos cognitivos. Questões 
relacionadas a medicina paliativa, de rejuvenescimento e de bom senso.  
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 Estudar as questões do envelhecimento e da velhice do ponto de vista teórico e prático 
nas suas múltidimensões biopsicossociais sob o viés da reflexão, crítica e ética.  

 Habilitar o aluno para a aplicação de métodos e técnicas específicas de Enfermagem 
no contexto Gerontológico.  

 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 O envelhecimento e seus aspectos biológicos, 
psicológicos e sociais. 

 Ações integradas de apoio à pessoa idosa. 

 Alterações fisiológicas do envelhecimento: estruturais e 
funcionais. 

 Doenças e cuidados específicos com a pessoa idosa: 

 Doenças respiratórias 

 Doenças cardiovasculares 

 Doenças urinárias e do aparelho reprodutor 

 Doenças gastrintestinais 

 Doenças músculo-esqueléticas 

 Doenças neurológicas 

 Doenças ligadas à visão 

 Doenças ligadas à audição 

 Doenças psiquiátricas 

 Lei nº 8842, de 04 de janeiro de 1994 

 Decreto nº 1948, de 03 de junho de 1996 
 

 
 

Bibliografia 

 
BRASIL. Lei 8.842. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional 
do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União. 1994; 4 jan. 
 

BRASIL. Lei nº. 10.741. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário 
Oficial da União 2003, 1 out. 

SANTOS, Silvana Sidney Costa. Enfermagem Geronto-Geriátrica: da reflexão à ação 
cuidativa. João Pessoa, Editora Universitária, 2000. 

SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Saúde Mental                                            Data de Implementação: 2010.2 

Período: 2º Carga Horária Relógio: 33,20 Carga Horária Aula: 40 

Competências 

 
Evolução histórica da assistência à saúde mental, Políticas de saúde relativas à saúde 
mental, Princípios que regem a assistência à saúde mental. Noções de psicologia do 
desenvolvimento humano, Medidas de prevenção dos principais transtornos mentais. 
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Psicologia aplicada à Enfermagem, Cuidados de enfermagem em Saúde Mental. 
 

 Conhecer a evolução histórica, as políticas públicas e os princípios que regem a 
assistência à Saúde Mental; 

 Estudar a legislação específica sobre saúde mental; 

 Identificar os fatores sócio-econômicos, políticos e culturais que influenciam a saúde 
mental do indivíduo, família e comunidade; 

 Descrever as fases psíquicas do crescimento e desenvolvimento humano. 
 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Evolução histórica da assistência à saúde mental; 
 Políticas de saúde relativas à saúde mental; 
 Princípios que regem a assistência à saúde mental; 
 Noções de psicologia do desenvolvimento humano; 
 Medidas de prevenção dos principais transtornos 

mentais; 
 Psicologia aplicada à Enfermagem; 
 Cuidados de enfermagem em Saúde Mental. 

 

 
 

Bibliografia 

 
LIMA, Idelmina Lopes de [et AL]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000. 
 
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São 
Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2005. 
 
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 
 

 

3º Período 
 

Componente Curricular:  Cuidados de 
Enfermagem em ginecologia, obstetrícia e ao 
neonato 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 99,60 Carga Horária Aula: 120 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Esta disciplina estuda os cuidados prestados pela enfermagem à mulher durante o parto e 
puerpério. Distúrbios Ginecológicos. Patologias do Neonato. 
 

 Prestar cuidados de Enfermagem à mulher durante o parto e puepério; 

 Identificar sinais e sintomas que indiquem distúrbios ginecológicos; 
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 Conhecer a organização, estrutura e funcionamento das unidades ginecológicas e 
obstétricas; 

 Conhecer as características do neonato; 

 Conhecer as principais patologias que acometem o neonato. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Parto; 

 Puerpério; 

 Afeccões ligadas ao aparelho reprodutivo feminino; 

 Cisto de ovário e mama; 

 Recém-nascido: classificação, cuidados, alojamento 
conjunto; 

 Principais afecções do recém-nascidos: doença 
hemolítica, infeções perinatais, filhos de mães 
diabéticas, HIV positivo, dependentes de drogas; 

 Noções de infecções respiratórias agudas; 

 Farmacologia: cálculo e administração de 
medicamentos em Pediatria - fracionamento de doses. 
 

 
 

Bibliografia 

FREITAS, Fernando; MARTINS – COSTA,  Sérgio H.; RAMOS, José Geraldo Lopes; 
MAGALHÃES, José Antônio. Rotinas em obstetrícia. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 
LIMA, Idelmina Lopes. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e ampl. 
Goiânia: AB, 2000. 
MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa; FILHO, Jorge de Rezende. Rezende: 
Obstetrícia fundamental. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 
RICCO, Rubens Garcia; CIAMPO, Luiz Antônio Del; ALMEIDA, Carlos Alberto Nogueira. 
Puericultura. São Paulo: Atheneu, 2000. 

 

Componente Curricular: Cuidados de 
enfermagem ao adulto e ao idoso em situação 
clínicas e cirúrgicas 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 3º Carga Horária Relógio: 99,60 Carga Horária Aula: 120 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Assistência de enfermagem a clientes adultos e idosos internados em unidades de clínicas 
médicas e cirúrgicas, abrangendo pacientes com afecções agudas e crônicas de grande 
complexidade em diferentes áreas, incluindo problemas oncológicos, com 
desenvolvimento de atividades práticas.  
 

 Conhecer as características gerais do ser humano sadio, tendo como referência a visão 
holística; 

 Descrever a organização, a estrutura e o funcionamento de uma Unidade Clínica. 

 Descrever os cuidados de enfermagem na unidade de clínica médica; 
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 Reconhecer as principais afecções clínicas dos diversos sistemas orgânicos; 

 Executar o plano assistencial de enfermagem na unidade de clínica médica, utilizando 
as técnicas corretas; 

 Identificar  a organização, estrutura e o funcionamento de um Centro Cirúrgico, de uma 
Unidade de Recuperação pós anestésica e de uma Unidade de Internação Cirúrgica; 

 Descrever os cuidados de enfermagem a serem prestados ao paciente nos períodos 
pré, trans e pós-operatório; 

 Identificar as atividades de enfermagem realizadas em Centro Cirúrgico; 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Organização, estrutura e funcionamento de uma 

Unidade de Internação Clínica; 
 Agravos clínicos de saúde mais comuns referente aos 

sistemas: neurológico, sensorial, linfático, 
cardiovascular, ósseo, articular, genito - urinário 
respiratório e digestório e seus respectivos cuidados de 
enfermagem; 

 Grupos de apoio a pacientes portadores de seqüelas de 
doenças deformantes; 

 Termos técnicos específicos; 
 Organização, estrutura, equipes profissionais e 

funcionamento de um centro cirúrgico, sala de 
recuperação e centro de material e esterilização (CM.E 
) e unidade de clínica cirúrgica; 

 Cuidados de enfermagem nos pré-operatórios gerais e 
específicos nas principais cirurgias dos diversos 
sistemas orgânicos; 

 Assistência de enfermagem no centro cirúrgico;  
 Tempos cirúrgicos: diérese, hemostasia; exérese e 

síntese; 
 Cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato, 

mediato e tardio nas principais cirurgias dos diversos 
sistemas orgânicos; 

 Desconfortos e complicações no pós-operatório. 
 

 
 

Bibliografia 

LIMA, Idelmira Lopes de; MATÃO, Maria Eliane Liégio. Manual do Técnico em 
Enfermagem. 9ª Ed. Goiania, AB editora, 2010. 
BARROS, Maria Celeste D; BARTMAN, Mercilda; HARGREAVES, Lourdes. Enfermagem 
cirúrgica. 4ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Senac Nacional, 1996. 
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 
4º Período 

 

Componente Curricular: Enfermagem no Centro Data de Implementação: 2010.2 
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Cirúrgico ,Centro de Material de Esterilização e 
Sala de Recuperação Pós Anestésica 
Período: 4º Carga Horária Relógio: 83 Carga Horária Aula: 100 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Estuda a estrutura e o funcionamento do CME, CC e SRPA; assistência de enfermagem 
ao cliente na SRPA; sinais e sintomas de complicações pós-anestésico; procedimentos em 
cirurgias contaminadas; atribuições do circulante de sala; processo de esterilização de 
materiais médico-odontológico. 
 
 Conhecer a organização, estrutura e o funcionamento de um Centro Cirúrgico e de uma 

Unidade de Recuperação pós anestésica; 
 Identificar os equipamentos e os materiais usados na sala de operação, SRPA e CME; 
 Prestar assistência de enfermagem ao paciente no pós-operatório imediato; 
 Identificar os sinais e sintomas de complicações pós-operatórias; Identificar os 

procedimentos a serem realizados em cirurgias contaminadas; 
 Habilitar o aluno para desenvolver as atribuições do circulante;  
 Realizar técnica de esterilização dos diversos materiais cirúrgicos. 
 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 
 Paramentação cirúrgica; 

 Introdução à Enfermagem em Centro Cirúrgico : 
histórico, finalidades, forma de apresentação 
Estrutura organizacional do Centro 
Cirúrgico(estrutura física, localização, 

 Funções da circulante; 
 Funções do instrumentador; 
 Posições cirúrgicas; 
 Tempos cirúrgicos: Dierese, hemostasia; exérese e 

síntese; 
 Tipos de cirurgias segundo potencial de contaminação, 

ordem de prioridade e finalidade 
 Assistência de enfermagem no centro cirúrgico  
 Diferentes técnicas de limpeza, desinfecção e 

esterilização dos materiais cirúrgicos. 
 Introdução à Enfermagem em CME : histórico, 

finalidades, forma de apresentação Estrutura 
organizacional do CME (estrutura física, localização, 
zoneamento(área crítica, semi-crítica e não crítica), 
fluxograma de materiais e pessoal 

 Tipos de materiais e equipamentos.  
 Recursos humanos- perfil e competências dos 

membros da equipe de enfermagem 
  Setor de Recepção e Expurgo- Finalidade, 

Atividades desenvolvidas: Limpeza de artigos 
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médico-hospitalar manual, mecânica objetivos, 
soluções de limpeza, desinfecção e esterilização,  

 Artigos hospitalares classificação (artigos 
críticos,semi-críticos, não críticos), desinfecção de 
materiais 

 Setor de preparo e acondicionamento de artigos 
para esterilização: Materiais e equipamentos 
necessários, Tipos de embalagens: tamanho do 
pacote. Preparo dos pacotes: tamanho do pacote, 
posição do artigo no interior do pacote, fechamento 
e identificação do pacote, dobragem de roupas 
(campos, aventais), preparo de LAP e compressas 

 Setor de esterilização: finalidade, equipamentos: 
tipos, características, carregamento do equipamento 
para esterilização, processo de esterilização de 
materiais: Introdução, Meios de esterilização dos 
materiais: meio físico(vapor saturado sob pressão-
autoclaves, Calor seco-forno de Pasteur (estufa), 

radiação, meio físico-quimico: vantagens, 
desvantagens, técnica de esterilização;. 

 Setor de armazenamento e distribuição dos 
materiais estéreis 

 Monitorização do processo de esterilização 
 Terceirização da esterilização de artigos médico-

hospitalar 
 SRPA -período pós-operatório imediato; Sala de 

recuperação pós-anestésica-SRPA: planejamento 
(estrutura física, localização, materiais e 
equipamentos, recursos humanos-perfil e 
competências dos membros da equipe de 
enfermagem, assistência de enfermagem ao cliente 
na SRPA. 

 Limpeza concorrente e terminal da CME,CC e SRPA 
 

Bibliografia 

MOURA, Maria Lúcia Pimentel de Assis. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Sala de 
Recuperação Pós – Anestésica. 6.ed., São Paulo, SENAC. 2003. 100p. 
_______. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. 5.ed. São Paulo, SENAC. 
2003. 63p. 
SILVA, Maria D’Aparecida Andrade. RODRIGUES, Aparecida Laureci.  
CESARETTI, Isabel Umbelina Ribeiro. Enfermagem em Unidade de Centro Cirúrgico. 
2.ed. São Paulo, EPU. 1997. 249p. 
POSSARI, João Francisco. Centro Cirúrgico: planejamento, organização e gestão. São 
Paulo: Iátria, 2004. 308p 
_________. Cetro de Material e Esterilização: planejamento e gestão. 2ed. São Paulo: 
Iátria, 2005, 166p. 
________. Assistência de Enfermagem na Recuperação Pós-Anestésica(RPA). São Paulo: 
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Iátria, 2003, 142p. 
LIMA, Idelmina Lopes de. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6ed. Goianis:AB, 
2000. 
MURTA, Genilda Ferreira (ORG). Guia para ensino e aprendizado se enfermagem. São 
Caetano do Sul, SP:Difusão Editora, 2006. V.3 

 

Componente Curricular: Cuidados de 
Enfermagem em Pediatria 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 49,80 Carga Horária Aula: 60 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Discute, implementa fundamentos técnicos e desenvolve habilidades para a Assistência de 
Enfermagem nos cuidados prestados à criança, a partir de conteúdos éticos, teóricos e 
práticos acerca do cuidar e do processo de cuidar em enfermagem. 
 

 Fornecer subsídios que levem o aluno a desenvolver habilidade para o cuidar da 
criança, desde o seu nascimento e também do adolescente, de acordo com suas 
necessidades e complexidade de sua patologia; 

 Prestar assistência de enfermagem ao RN normal e patológico na unidade hospitalar 
estimulando a cooperação e participação dos pais e/ou responsáveis durante a 
internação do RN, considerando seu papel no cuidado após a alta; 

 Identificar os problemas de saúde do neonato, da criança e do adolescente no período 
de internação hospitalar; 

 Prestar assistência de enfermagem à criança e ao adolescente hospitalizado e à sua 
família, adequando-a ao quadro clínico e à fase do desenvolvimento. 

 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Sinais e sintomas de agravos no recém-nascido: pré-
maturos, baixo peso, pós termo, com doença 
hemolítica, com infeções perinatais, filhos de mães 
diabéticas, HIV positivo ou dependentes de drogas; 

 Principais intercorrências no processo saúde-doença da 
criança e do adolescente (fisiologia e patologias mais 
comuns); 

 Assistência de enfermagem ao recém-nascido e à 
criança hospitalizada, nas diversas especialidades, em 
suas diferentes fases, segundo suas necessidades bio-
psico-sociais; 

 Verificação dos sinais vitais em crianças; 

 Administração de dietas em crianças; 

 Farmacologia: cálculo e administração de 
medicamentos em Pediatria - fracionamento de doses. 

 

 
 

Bibliografia 
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SCHIMITZ,  Edilza Maria R. A enfermagem em Pediatria e Puericultura. 7ª edição 

SIGAUD, Cecília Helena de Siqueira; VERISSÍMO, Maria de L. A.O.Ramalho. 
Enfermagem Pediátrica. 8ª edição 

SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 

Componente Curricular: Cuidados de 
Enfermagem nas Intercorrências Psiquiátricas. 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 4º Carga Horária Relógio: 33,20 Carga Horária Aula: 40 

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Estudar as Procedimentos e cuidados de enfermagem em Psiquiátrica e Emergências 
Psiquiátricas de acordo com cada transtorno mental. 
 

 Conhecer as categorias de transtornos mentais; 

 Conhecer os sinais e sintomas dos quadros agudos e crônicos de transtornos mentais; 

 Distinguir as diferentes formas de tratamento das doenças mentais; 

 Reconhecer a relação terapêutica profissional /cliente psiquiátrico como base da 
assistência de enfermagem em psiquiatria; 

 Identificar os procedimentos e cuidados de enfermagem na assistência ao cliente com 
intercorrências psiquiátricas. 

 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Reforma psiquiátrica no Brasil; 

 Categorias de transtornos mentais; 

 Classificação das doenças mentais; 

 Fisiopatologia, quadro mental e formas de tratamento 
dos principais transtornos mentais agudos e crônicos; 

 Anatomia e fisiologia do sistema nervoso; 

 Procedimentos e cuidados de enfermagem em 
Psiquiátrica e Emergências Psiquiátricas; 

 Farmacologia aplicada à psiquiatria. 

 
 

Bibliografia 

 
LIMA, Idelmina Lopes de [et AL]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e ampl. Goiânia: 

AB, 2000. 

RODRIGUES,Antonia Regina Furegato.Enfermagem Psiquiátrica,1ªed.1996,EPU. 

TOWNSENS,Mary Courtenis.Enfermagem Psiquiatrica:Conceitos e Cuidados3ª Ed.Guanabara 

Koogan,2002. 

 

5º Período 

 

Componente Curricular: Cuidados de Enfermagem em 
Urgência e Emergência Hospitalar 

Data de Implementação: 
2010.2 
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Período: 5º Carga Horária Relógio: 83 Carga Horária Aula: 100 

Pré-requisitos: Técnicas Básicas de Enfermagem 
                           Assistência de Enfermagem no Suporte Básico de Vida 

Competências 

 
Discute, implementa fundamentos técnicos e desenvolve habilidades para a Assistência de 
Enfermagem nos cuidados ao cliente/ paciente em situações de Emergência e Urgência 
Hospitalar, a partir de conteúdos éticos, teóricos e práticos acerca do cuidar e do processo de 
cuidar em enfermagem. 
 

 Conhecer a organização, estrutura e o funcionamento de um serviço de emergência; 

 Identificar os equipamentos, materiais e as medicações usadas no setor de emergência; 

 Identificar as situações de emergência e suas respectivas atuações de enfermagem. 

 

 

Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Organização, estrutura e funcionamento de um serviço de 
emergência; 

 Aferição de SSVV, venóclise e punção venosa; 

 Preparo e administração de medicações pelas diversas 
vias; 

 Manuseio de equipamentos e materiais usados no setor de 
emergência; 

 Assistência de Enfermagem ao paciente na emergência 
(Traumas, PCR, Hemorragias, Choques, Insuficiência 
Respiratória Aguda, Agressões por arma de fogo e arma 
branca, Acidentes por animais peçonhentos, anafilaxias) 

 

 
 

Bibliografia 

SANTOS,  Nívea Cristina Moreira. Urgência e Emergência para Enfermagem do atendimento 
pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. 4ª edição 
FORTES, Julia Ikeda. Enfermagem em Emergências. 2ªedição 
MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Normas, Rotinas e Técnicas em Enfermagem. 2008.  
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 

 
Componente Curricular: Cuidados de Enfermagem ao 
Cliente / Paciente em Estado Grave. 

Data de Implementação: 
2010.2 

Período: 5º Carga Horária Relógio: 83 Carga Horária Aula: 100  

Pré-requisito: Técnicas Básicas de Enfermagem 

Competências 

 
Esta disciplina estuda os Cuidados de enfermagem nas necessidades humanas básicas: 
higiene, conforto, segurança, alimentação, hidratação e eliminações do paciente grave. 
 

 Conhecer a organização, estrutura e funcionamento de UTI; 

 Identificar sinais e sintomas que indicam; 
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 Agravamento no quadro clínico do pacientes em UTI; Identificar paciente agonizante;  

 Manusear os equipamentos, materiais e medicações no setor de UTI; 

 Assistência de Enfermagem ao paciente na UTI; 
Conteúdo Programático Carga(h/a): 

 

 Cuidados de enfermagem  ns necessidades humanas 
básicas: higiene, conforto, segurança, alimentação, 
hidratação e eliminações do paciente grave;  

 Realizar PVC – Pressão Venosa Central; 

 Realizar o Balanço Hídrico do Paciente; 

 Administrar medicações pelas diversas vias; 

 Preparar o corpo pós-morte; 

 Registrar ocorrências e serviços prestados de acordo com 
as exigências do campo de atuação. 

 
 

Bibliografia 

GOMES, A.M. Enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva. 2ª Ed. São Paulo: EPU, 1988. 
LIMA, Idelmina Lopes de [et al]. Manual do técnico e auxiliar de enfermagem. 6.ed. rev. e 
ampl. Goiânia: AB, 2000. 
SMELTZER, Suzanne C.(at Al).BRUNNER e SUDDARTH, Tratado de Enfermagem Médico-
Cirúrgica. 11ª Ed. Vol 1-2, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008. 
 

Componente Curricular: Informática Aplicada à 
Enfermagem 

Data de Implementação: 2010.2 

Período: 5º Carga Horária Relógio: 66,40 Carga Horária Aula: 80 

Competências 

 

 Identificar estruturas básicas do computador; 

 Conhecer os principais sistemas operacionais; 

 Conhecer os principais comandos do Windows. 

 Identificar os principais comandos do Word: criação, alterações e impressão de tarefas, 
criação de tabelas; 

 Identificar os principais comandos do Excel:  criação, alteração de tarefas, formulários e 
impressões de planilhas e gráficos; 

 Identificar os principais comandos do Power-Point: criação, alteração e impressão de uma 
apresentação; 

 Utilizar o correio eletrônico para se comunicar; 

 Utilizar a internet para realizar pesquisas, estudo, para interagir com redes e grupos 
sociais; 

 Conhecer as principais tendências da informática aplicada à ocupação; 

 Utilizar os Softwares aplicados à Enfermagem; 

 Definir de prontuário eletrônico; 

 Conhecer a importância do prontuário eletrônico; 

 Operar um prontuário eletrônico. 
Conteúdo Programático Carga(h/a): 
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 Estrutura básica do computador 
 Principais sistemas operacionais 
 Principais  comandos do Windows;  
 Gerenciador de Arquivos; 
 Tipos de arquivos; 
 Editores de texto: Principais comandos do Word: 

criação, alteração e impressão de tarefas, criação de 
tabelas; 

 Planilha de cálculo:Principais comando do Excel: 
criação, alteração de tabelas, fórmulas e impressão de 
planilhas e gráficos; 

 Ferramentas de apresentação: Principais comandos de 
Power-Point: criar apresentação, exibir, alterar e 
imprimir; 

 Internet básica; 
 E-mail; 
 Redes de informação; 
 O processo de dados nas tarefas administrativas; 
 Implantação do prontuário eletrônico; 
 Utilização de prontuários eletrônicos; 
 Principais tendência da informática aplicada à 

ocupação; 
 Informática aplicada à enfermagem: Softwares de 

pedidos de medicamentos, controle de estoques, 
prontuários eletrônicos. 
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II - Modelo de Fichas de Acompanhamento de Estágio 

 

Ficha de Acompanhamento e Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado em 
Fundamentos de Saúde Comunitária 

 
Carga horária:....................................... Turma: .................................................. 
Horário: .................................................................... Período ............................. 
Estudante: ................................................................................... nº:.................... 
 

Habilidades Técnicas 
Competência 
Construída 

Competência 
em Construção 

Verificar e registrar sinais vitais e dados 
antropométricos do cliente / paciente 

  

Realizar visitas domiciliares, segundo planejamento 
da equipe de saúde 

  

Identificar as doenças transmissíveis prevalentes 
na área 

  

Identificar sinais e sintomas que indiquem doenças 
transmissíveis e parasitárias  

  

Orientar as medidas de proteção/prevenção 
recomendadas nas doenças transmissíveis  

  

Realizar ações educativas para a comunidade    

Conhecer as técnicas de imunização/vacinação   

Realizar aprazamento no cartão da criança   

Realizar a técnica de armazenamento, conservação 
e transporte adequado a cada tipo de vacina  

  

Reconhecer os efeitos adversos das vacinas   

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor(a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 

Ficha de Acompanhamento e Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado em 
Educação para Saúde 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ................................................ 
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Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

Habilidades Técnicas 
Competência 
Construída 

Competência em 
Construção 

Realizas práticas educativas nos diversos 
níveis de saúde 

  

Estimular a população a se organizar para 
solucionar seus problemas de saúde 

  

Estimular práticas de higiene   
Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Saúde do Trabalhador. 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................. 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência  
Construída 

Competência 
em Construção 

Identificar os riscos ocupacionais a que estão 
expostos os trabalhadores no exercício do trabalho; 

  

Compreender as causas e conseqüências de acidente 
de trabalho; 

  

Reconhecer a importância do uso do EPI e a 
existência de EPC nas atividades laborais para a 
prevenção de acidentes; 

  

Entender a organização, legislação e funcionamento 
da CIPA, SESMT, PCMSO, PPRA, CIPATR, 
SEPATR; 

  

Compreender as normas de prevenção de acidentes e 
a legislação nos casos de acidentes de trabalho; 
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Descrever mapa de risco;   

Reconhecer os exames ocupacionais;   

Compreender as normas de higiene e biossegurança 
no trabalho em enfermagem; 

  

Identificar doenças relacionadas ao trabalho e 
doenças profissionais. 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 

Ficha de Acompanhamento e Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado em 
Técnicas Básicas de Enfermagem 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ................................................ 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência 
Construída 

Competência 
em Construção 

Manter o posto de enfermagem em ordem   

Administrar nebulização e oxigênio   

Aferir e anotar os sinais vitais verificados   

Aplicar crioterapia e termoterapia   

Aspirar secreção endotraqueal e orofaríngea   

Colher materiais para exames laboratoriais   

Executar os cuidados Post-Mortem   

Preparar e administrar medicação oral, parenteral e 
tópica 

  

Preparar o paciente para exames   

Realizar a técnica de venóclise   

Prestar auxílio ao paciente durante a alimentação   

Realizar a técnica de calçar luvas esterilizadas   

Realizar a técnica de lavagem das mãos   
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Realizar restrição de paciente no leito   

Calcular cálculo de gotejamento de soluções   

Realizar cálculo de dosagem e diluição de 
medicamentos e soluções 

  

Realizar os diversos tipos de curativos   

Realizar higiene oral de paciente com dependência 
total ou inconsciente 

  

Realizar banho no leito   

Realizar balanço hídrico   

Realizar técnica de tricotomia   

Realizar os procedimentos relacionados ao conforto 
do paciente: exercícios ativos e passivos e mudança 
de decúbito 

  

Realizar cuidados com sondas e drenos    

Realizar lavagem gástrica   

Realizar enteróclise, clister e enemas   

Transportar o paciente em maca e cadeira de rodas   

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado de 
Enfermagem em Saúde da Mulher 

 
Carga horária:....................................... Turma: .................................................. 
Horário: .................................................................... Período ............................. 
Estudante: ..........................................................................nº:.............................. 
 

 

Habilidades Técnicas 
 

Competência 
Construída 

Competência  em 
Construção 

Auxiliar na coleta do exame citopatológico   

Realizar entrega de insumos e medicamentos 
para planejamento familiar 

  

Realizar palestra educativa para prevenção do 
câncer cérvico uterino e mama 

  

Realizar  técnica de medidas antropométrica nas   
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gestantes 

Administrar  vacina nas gestantes   

Outras:   

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento Pessoal   

Aparência Pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Saúde da Criança e do Adolescente 

 
Carga horária:....................................... Turma: .................................................. 
Horário: .................................................................... Período ............................. 
Estudante: ........................................................................ nº:............................... 
 

Habilidades Técnicas Competência 
Construída 

Competência  
em Construção 

Realizar técnicas de medidas antropométricas na 
criança e no adolescente 

  

Executar técnicas de nebulização   

 Preparar e administrar medicações via 
oral,parenteral e tópica 

  

 Preparar e administrar soro de reidratação oral - 
SRO 

  

Preparar e administrar  vacinas  do PNI para crianças 
e adolescentes 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento Pessoal   

Nota:   

  
Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor(a): 
 
COREN Nº: 
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Data: 

Ficha de Acompanhamento e Avaliação no Estágio Curricular Supervisionado em 
Saúde do Idoso 

Carga horária:....................................... Turma: .................................................. 
Horário: .................................................................... Período ............................. 
Estudante: ................................................................................... nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência  
Construída 

Competência 
em Construção 

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

  

Realizar cuidados de  enfermagem ao idoso de 
acordo com a prescrição multidisciplinar 

  

Registrar ocorrências e cuidados de  enfermagem 
prestada ao idoso 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor(a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Saúde Mental. 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................. 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: ...............................................................................................................  
Estudante: ................................................................................. nº:.................... 
 

Habilidades Técnicas Competência  
Construída 

Competência 
em Construção 

Reconhecimento do paciente com sofrimento mental   

Interação com Equipe Terapêutica   

Interação com paciente portador de sofrimento mental   
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Participação em atividade de lazer   

Participação em atividade Terapia Ocupacional   

Relação de ajuda   

Participação em. Programas de integração do 
doente/comunidade/família 

  

Programação de Atividades de lazer   

Outras:   

   

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Ginecologia e Obstetrícia e ao Neonato 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ................................................ 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: ..................................................................................................................  
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência 
Construída 

Competência  
em Construção 

Conhecer a organização, a estrutura física e o 
funcionamento das unidades de ginecologia e 
obstetrícia 

  

Admitir e evoluir a gestante na unidade de 
ginecologia e obstetrícia  

  

Auxiliar o examinador durante o exame físico na 
unidade de ginecologia e obstetrícia 

  

Verificar e registrar SSVV e freqüência e intensidade 
das contrações uterinas de parturientes 

  

Executar os procedimentos de enfermagem no pré, 
trás e pós-parto 

  

Preparar e administrar medicações de rotina em 
ginecologia e obstetrícia 

  

Preparar sala de parto normal ou cirúrgico   
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Circular nas diferentes salas de parto   

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem na 
assistência a parturiente na sala de parto e 
alojamento conjunto 

  

Identificar as intercorrências em ginecologia e 
obstetrícia que caracterizam situações de urgência / 
emergência 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem nas 
complicações mais comuns da parturiente 

  

Orientar a puérpera sobre a importância do 
aleitamento materno e cuidados com as mamas 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento Pessoal   
Nota:   

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº:                                                                    Data: 
 
Ficha de Acompanhamento no Estágio Curricular Supervisionado em Cuidados de 
Enfermagem ao Adulto e Idoso em Situação Clínica e Cirúrgica 
 
Carga horária:....................................... Turma: .................................................. 
Horário: .................................................................... Período ............................. 
Estudante: ................................................................................... nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência 
Construída 

Competência 
em construção 

Conhecer a organização, a estrutura e o 
funcionamento de uma unidade de internação clínica e 
cirúrgica 

  

Monitorar a normalização de reflexos, sinais vitais e 
recuperação da consciência do paciente no pós-
operatório imediato e mediato  

  

Conhecer os procedimentos indicados para pacientes 
em situações clínicas e cirúrgicas 

  

Identificar os sinais e sintomas de complicações 
clínicas e cirúrgicas e tomar as condutas de 
enfermagem  indicadas para cada uma delas  

  

Realizar tricotomia e anti-sepsia da pele   

Administrar lavagem intestinal   

Realizar os diversos tipos de curativos   

Preparar a unidade do paciente cirúrgico   
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Prestar cuidados específicos a pacientes clínicos e 
cirúrgicos 

  

Interpretar as informações contidas no prontuário   

Registrar em prontuário todos os procedimentos 
realizados na prestação de cuidados ao paciente 

  

Estimular a cooperação do usuário durante a 
realização dos procedimentos, assegurando seu 
conforto 

  

Identificar procedimentos e cuidados de enfermagem 
indicados no atendimento das necessidades básicas 
do paciente 

  

Interpretar as normas relativas à prevenção e controle 
da infecção hospitalar  

  

Prestar assistência a pacientes de hemodiálise e 
diálise peritoneal 

  

Prestar assistência a pacientes em tratamento com 
antineoplásicos 

  

Interpretar as normas técnicas sobre o funcionamento 
dos materiais e equipamentos específicos 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor(a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Enfermagem no Centro Cirúrgico, Centro de Material de Esterilização e Sala de 
Recuperação Pós-Anestésica. 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................. 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

Habilidades Técnicas Competência  
Construída 

Competência 
em Construção 

Conhecer a organização, a estrutura e o 
funcionamento de uma central de material 
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esterilizado, de um centro cirúrgico, de unidade de 
recuperação pós-anestésica e de uma unidade de 
internação cirúrgica 

Aplicar técnicas específicas de limpeza, 
descontaminação, desinfecção e esterilização de 
artigos e superfies   

  

Preparar materiais e instrumentais cirúrgicos   

Realizar esterilização em substâncias químicas, 
estufa e autoclave 

  

Realizar estocagem, controle e distribuição de 
material esterilizado 

  

Equipar a sala de cirurgia com materiais e 
equipamentos necessários à realização do ato 
cirúrgico   

  

Receber paciente na sala de cirurgia, conversando e 
orientando sobre os procedimentos que serão 
realizados  

  

Auxiliar no transporte do paciente   

Executar as técnicas necessárias a sua participação 
no ato cirúrgico (escovação, calçar luvas e vestir-se) 

  

Ajudar a equipe cirúrgica a vestir-se e enluvar-se   

Atender como circulante interno ou externo   

Auxiliar na colocação do paciente na posição 
funcional e adequada a cirurgia, utilizando coxins se 
necessário 

  

Manusear equipamentos especializados (focos, 
aspiradores, bisturis, mesas cirúrgicas e outros)  

  

Repor na sala os materiais consumidos, mantendo a 
ordem e observando a limpeza  

  

Interpretar as normas técnicas e os manuais de 
utilização de aparelhos e equipamentos específicos 

  

Monitorar a normalização de reflexos, sinais vitais e 
recuperação da consciência do paciente no pós-
operatório imediato e mediato  

  

Conhecer os procedimentos indicados para cirurgias 
contaminadas 

  

Identificar precocemente os sinais e sintomas de 
complicações respiratórias, circulatórias e infecciosas 
decorrentes de cirurgias e tomar as medidas 
indicadas para cada uma delas  

  

Dar apoio psicológico e orientar ao paciente antes e 
após o ato cirúrgico 

  

Realizar tricotomia e antissepsia da pele   

Administrar lavagem intestinal   

Realizar os diversos tipos de curativos   

Retirar pontos   
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Preparar a unidade do paciente cirúrgico   

Prestar cuidados específicos a pacientes com 
ostomias, drenos, sondas e cateteres   

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Cuidados de Enfermagem em Pediatria 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................................... 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: ..................................................................................................................  
Estudante: ................................................................................. nº:.................... 
 

Habilidades Técnicas Competência 
Construída 

Competência em 
Construção 

Conhecer a organização, a estrutura física e o 
funcionamento das unidades de neonatologia e 
obstetrícia 

  

Realizar admissão e evolução da criança na 
unidade de neonatologia e obstetrícia 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem na 
assistência a criança e ao neonato 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem nas 
complicações mais comuns da criança e do 
neonato 

  

Orientar a puerpera para alta sobre o cuidado com 
o neonato 

  

Prestar cuidados específicos, imediatos e 
mediatos, ao recém nascido 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem na sala 
de reanimação do recém nascido 

  

Encaminhar o recém nascido para o berçário   

Reconhecer as principais características 
fisiológicas do recém nascido à termo, pré-termo e 
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pós-termo 

Executar os cuidados de enfermagem com o recém 
nascido: banho, mensuração, curativo umbilical e 
alimentação 

  

Prestar cuidados de enfermagem a recém nascido 
em fototerapia 

  

Realizar técnicas de medidas antropométricas na 
criança 

  

realizar alimentação por gavagem e alimentação 
por mamadeira 

  

Realizar técnicas de higiene e conforto em 
pediatria 

  

Executar técnicas de oxigênioterapia e nebulização 
em pediatria 

  

Calcular, diluir e rediluir medicamentos em 
pediatria e neonatologia 

  

Calcular e controlar gotejamento de soluções em 
pediatria 

  

Prestar cuidados de enfermagem nas principais 
cirurgias da infância nos períodos pré, trans e pós-
operatório 

  

Coletar diferentes materiais para exames 
laboratoriais 

  

Identificar e aplicar técnicas de recreação infantil 
para crianças hospitalizadas nas diversas fases do 
desenvolvimento 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento pessoal   
Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Cuidados de Enfermagem nas Intercorrências Psiquiátricas 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ................................................ 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
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Habilidades Técnicas Competência 

Construída 
Competência  em 

Construção 

Distribuir e, quando necessário, administrar a dieta 
dos pacientes   

  

Ajudar o paciente na sua higiene pessoal, 
vestuário e outras necessidades  

  

Administrar medicamentos   

Acompanhar o paciente nas suas consultas intra e 
extra-hospitallares 

  

Observar, acompanhar e registra a evolução do 
paciente 

  

Participar, juntamente com o restante da equipe, 
no processo de internação, transferência e alta do 
paciente 

  

Recolher na admissão do paciente, objetos de 
valor e os que possam ser considerados perigosos 
e entregar aos familiares  

  

Apresentar o paciente aos demais pacientes e ao 
restante da equipe 

  

Criar e manter ambiente físico agradável ao redor 
do paciente 

  

Estimular o pacientes a participar de atividades de 
recreação em geral (atividades desportivas, 
ludoterapia, jogos, etc.)  

  

Estimular o paciente a participar de atividades em 
grupos e a relacionar-se 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento Pessoal   

Nota:   

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº:        Data: 

 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em  
Cuidados de Enfermagem em Urgência e Emergência Hospitalar 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................. 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: .................................................................................................................. 
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
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Habilidades Técnicas Competência  
Construída 

Competência 
em Construção 

Manusear e manter equipamento do carro de parada   

Verificar os sinais vitais sabendo reconhecer os 
parâmetros normais e alterados 

  

Preparar o corpo pós-morte, observando os preceitos 
éticos: 

  

Realizar técnica de restrição de movimentos   

Realizar técnica de mobilização da coluna cervical   

Observar e anotar sinais e sintomas, assim como 
procedimentos realizados 

  

Controlar e repor o equipamento da unidade   

Realizar curativo   

Realizar aspirações   

Realizar enteroclisma e clister   

Administrar nebulização e oxigenoterapia   

Realizar  balanço hídrico;   

Observar e/ou realizar procedimento na ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) 

  

Fazer anotações no prontuário   

Integração com a equipe multidisciplinar da urgência e 
emergência 

  

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Aparência Pessoal   

Relacionamento pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 
Ficha de Acompanhamento e Avaliação de Estágio Curricular Supervisionado em 
Cuidados de Enfermagem ao Cliente/Paciente em Estado Grave 

 
Carga horária:.......................................  Turma: ............................................... 
Horário: .................................................................... Período ............................ 
Local: ..................................................................................................................  
Estudante: ................................................................................. nº:....................  
 

 Competência Competência 
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Habilidades Técnicas Construída em Construção 

Conhecer a organização, a estrutura física e o 
funcionamento da unidade de Terapia Intensiva 

  

Realizar admissão e evolução de Paciente no setor 
de Terapia Intensiva 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem na 
assistência ao paciente na Unidade de Terapia 
Intensiva 

  

Identificar sinais e sintomas que indicam 
agravamento do quadro clínico do paciente 

  

Identificar sinais e sintomas de paciente agonizante   

Realizar admissão e evolução do paciente na 
Unidade de Terapia Intensiva 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem na 
assistência ao paciente na Unidade de Terapia 
Intensiva 

  

Auxiliar a equipe médica e de enfermagem nas 
complicações mais comuns do paciente no leito de 
UTI 

  

Prestar cuidados de enfermagem ao paciente 
acamado: banho no leito, higiene oral, curativos, 
alimentação ( enteral e parenteral) , mudança de 
decúbito, 

  

Verificar balanço hídrico   

Identificar e realizar técnica de PVC ( pressão 
venosa central) 

  

Verificar SSVV e monitorização cardíaca do paciente 
no leito de UTI 

  

Dar apoio psicológico ao paciente   

Administrar oxigenação e nebulização   

Abertura de horários de medicação    

Realizar balanço hídrico    

Realizar evolução de enfermagem   

Realizar aspiração de orofaringe e endotraqueal   

Identificar e Manusear bomba de infusão   

Identificar e manusear oxímetro de pulso   

Auxiliar equipe médica e de enfermagem na parada 
cardiorrespiratória  

  

Preparar material para entubação e traqueostomia   

Preparar material para admissão do paciente   

Identificar e preparar carro de parada   

Preparar o corpo pós-morte, observando cuidados 
éticos 

  

Limpar e desinfetar materiais médico-hospitalares   

Utilizar corretamente a ética profissional   

Realizar a técnica de restrição no leito, manuseando   
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o paciente corretamente 

Características Pessoais 

Assiduidade   

Pontualidade   

Relacionamento Pessoal   

Nota:   

 

Assinatura do Estudante: 
 
Assinatura do Professor (a): 
 
COREN Nº: 
 
Data: 
 

III - Curriculo Lattes resumido dos Docentes 

 

Evanisia Assis Goes de Araujo  
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco (1976) e 
mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal da Paraíba (1999). Especialista em 
Administração Hospitalar e em Enfermagem do Trabalho. Atualmente é professora 
assistente do curso de enfermagem-bacharelado da Faculdade da Associação 
Caruaruense de Ensino Superior e professora efetiva em enfermagem do curso tecnico 
em enfermagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 
Possui experiência de direção de faculdade e coordenação de cursos de enfermagem. 
 
Fábio Denilson de Oliveira Feliciano  
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2010). 
Tema da dissertação: INVESTIGAÇÃO DE UM MODELO DE AVALIAÇÃO DA 
ACESSIBILIDADE DE PORTAIS NA WEB. Especialista em Gestão Educacional pelo 
SENAC (2007). Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Católica de 
Pernambuco. Atualmente é professor titular do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia de Pernambuco - IFET. Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Tecnologia Educacional, atuando principalmente no seguinte tema: Lógica de 
Programação, Desenvolvimento WEB, Desenvolvimento de software, Engenharia de 
Software, Qualidade e acessibilidade digital. 
 
Ivanildo José de Melo Filho  
Mestre em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
(2010). Possui Especialização em Redes Convergentes pela FIR - Faculdade Integrada 
de Recife (2006). É Graduado em Ciência da Computação pela UNICAP - Universidade 
Católica de Pernambuco (2000), tem formação como Técnico em Eletrônica pela ETFPE - 
Escola Técnica Federal de Pernambuco (1993). Atualmente é professor do Instituto 
Federal de Ciência Educação e Tecnologia de Pernambuco IFPE Campus Belo Jardim. 
Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de 
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Computação/Redes de Computadores/Convergência/Interação Homem-Máquina e 
Tecnologia Educacional. 
 
João Almeida e Silva  
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (2010). 
Pós-graduado em Adm. de redes em Linux pela Universidade Federal de Lavras -
MG(2005). Graduação em Ciências pela Faculdade de Formação de Professores de Belo 
Jardim (2000). Atualmente professor no curso técnico em informática do Instituto Federal 
de Pernambuco no Campus de Belo Jardim. Tem interesse em atividades de pesquisa 
voltadas ao uso do software livre na educação, designer e música. Atuando no cenário 
regional desde 2000 com o uso de software livre, especialmente Linux, voltado para redes 
de computadores. 
 
João Samarone Alves de Lima  
Doutorando em CIÊNCIAS HUMANAS pelo UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA (2010-2014), Mestre em CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO pela UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE PERNAMBUCO (2009), Especialização em ADMINISTRAÇÃO DE 
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS (2004) e 
graduação em LICENCIATURA EM MATEMÁTICA pela FACULDADE DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES DE BELO JARDIM (1993). Atualmente é coordenador de Curso 
Técnico em Informática e professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto 
Federal de Pernambuco Campus Belo Jardim e Consultor de Empresas em Sistemas 
ERP. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de 
Informação, Sistemas ERP, Linguagens de Programação e Banco de Dados.  
 
José Almir Freire de Moura Júnior  
É graduado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco 
(2005) e possui mestrado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de 
Pernambuco (2008). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase 
em Banco de Dados e Programação para Web. Atualmente é professor efetivo do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e professor substituto 
da Universidade de Pernambuco (UPE). 
 
Luciana Uchôa Barbosa  
Possui graduação em Enfermagem pela Fundação de Ensino Superior de Olinda União 
de Escolas Superiores da FUNESO (2001). Atualmente é coordenadora de enfermagem e 
docente do Instituto Federal - Câmpus Belo Jardim e Docenteda Faculdade de 
Enfermagem do Belo Jardim.  
 
Patricia Maria de Oliveira Andrade Araújo  
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (2001). Atualmente 
é professor superior - Autarquia Educacional de Belo Jardim e professor de ensino básico, 
téc e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. 
Tem experiência na área de Enfermagem.  
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Romina Pessoa Silva de Araujo  
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco (1997), 
Especialização em Saúde Pública Pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP (1999), 
em Metodologia de Ensino Superior (2002) pela Universidade de Pernambuco, em 
Educação Profissional (2003) pela Fundação Oswaldo Cruz. Desde 2008, é integrante do 
quadro efetivo de professores da Faculdade de Enfermagem de Belo Jardim - FAEB, e do 
Instituto Federal de Pernambuco - IFPE desde 2008 como professor substituto, passando 
a efetivo a partir de 2010. Tem experiência na área de enfermagem voltada para a Saúde 
Pública, hospitalar e de ensino. Atuou com maior ênfase nas coordenações municipais de 
programas voltados para a atenção básica de saúde. No momento, se dedica a estudos 
voltados para os seguintes temas: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Emergência, UTI, 
principalmente os temas relacionados com gestantes. 
 
Sonia Maria da Silva Garcia  
Possui graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco (1982) , 
especialização em Licenciatura Em Enfermagem pela Universidade Federal de 
Pernambuco (1986) , especialização em Metodologia do Ensino Superior pela 
Universidade de Pernambuco (1991) , especialização em EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NA ÁREA DE SAÚDE:ENFERMAGEM pelo FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/ESCOLA 
NACIONAL DE SAÚDE PUBLICA (2003) e mestrado em Enfermagem pela Universidade 
Federal do Ceará (2004) . Atualmente é PROF DO ENSINO BASICO TEC 
TECNOLOGICO do INSTITUTO FEDERAL DE PE CAMPUS BELO JARDIM e 
PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR da Faculdade de enfermagem de Belo jardim. 
Tem experiência na área de Enfermagem , com ênfase em Enfermagem Médico-
Cirúrgica. Atuando principalmente nos seguintes temas: sexualidade, Hipertensão Arterial, 
adulto, fatores de risco.  
 
Viviane Cristina Oliveira Aureliano  
possui graduação em Bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal 
de Pernambuco (2004) e mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (2007). Atuou como desenvolvedora de software em órgãos públicos 
federais e como professora de faculdades particulares de Pernambuco. Atualmente, é 
professora do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Belo Jardim.  
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IV – Portaria da Comissão de Reestruturação do Curso Técnico em 
Enfermagem 
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V – Resoluções de Aprovação da Matriz Curricular do Curso 

 



 

112 
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VI – Parecer Pedagógico 
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