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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Da mantenedora 

Mantenedora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco 

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco 

Sigla IFPE 

Natureza Jurídica Órgão público federal 

CNPJ 107672390007-45 

Endereço BR 232 km 208 – Prado 

Cidade/UF/CEP Pesqueira – PE, CEP: 55200-000 

Telefone/Fax (87) 3401 1199 – 3401 1100 – 3401 1112 

E-mail de contato direção@pesqueira.ifpe.edu.br 

Sítio do Campus portal.ifpe.edu.br 

 

1.2. Da instituição proponente 

Instituição Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco 

Razão Social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco 

Sigla IFPE 

Campus Pesqueira 

CNPJ 107672390007-30 

Categoria administrativa Pública federal 

Organização Acadêmica Instituto Federal 

Ato legal da criação Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras 

providências. 

Endereço BR 232 km 208 – Prado 

Cidade/UF/CEP Pesqueira – PE, CEP: 55200-000 
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Telefone (87) 3401 1199 – 3401 1100 – 3401 1112 

e-mail de contato direção@pesqueira.ifpe.edu.br 

Site do Campus portal.ifpe.edu.br 

 

1.2.1 Do Curso 

Denominação Curso de Graduação em Enfermagem  

Área do Conhecimento Saúde 

Nível Graduação – Bacharelado 

Modalidade Curso presencial 

Titulação Enfermeiro 

Carga Horária Total 4028,5 horas/curriculares 

Total Horas/Aula 5.238 horas/aula 

Duração da hora-aula 45 minutos 

Estágio profissional 

supervisionado 
810 horas curriculares 

CH Teórica 2.673 horas/curriculares 

CH Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais 
100 horas/curriculares 

Período de Integralização Mínima 5 anos (10 semestres) 

Período de Integralização 

Máxima 
10 anos (20 semestres) 

Forma de acesso SISU/ENEN 

Pré-requisito para ingresso Ensino médio concluído 

Vagas por turno de oferta 40 

Turno  Integral 

Regime de Matrícula Semestral 

Periodicidade letiva Semestral 

Nº de semanas letivas por 

semestre 
18 semanas 

Início do curso/matriz curricular 2011.2 
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Matriz curricular alterada  

 

1.2.2. Indicadores de qualidade do curso 
 
 
Conceito do Curso (CC)  

Conceito Preliminar de Curso (CPC)  

Conceito ENADE  

Índice Geral de Cursos (IGC)  

 

1.2.3. Reformulação curricular 

 

Trata-se de:  (  ) Apresentação Inicial PPC 

(  ) Reformulação  Integral do PPC  

(x) Reformulação Parcial do PPC 

 

1.2.4. Status Do Curso 

 

( ) Aguardando autorização do Conselho Superior  

( ) Autorizado pelo Conselho Superior (Citar o Ato legal)  

(X) Aguardando reconhecimento do MEC 

( ) Reconhecido pelo MEC (Citar ato legal de reconhecimento)  

( ) Aguardando renovação de reconhecimento a partir de ...(2 anos após o 

reconhecimento)  

 

1.2.5. Outros Cursos de Educação Superior no IFPE/Campus Pesqueira 

 

01 Licenciatura em Matemática 

02 Licenciatura em Física 
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1.2.6. Horário de Funcionamento do Curso 

DIA Nº DE AULAS HORÁRIO DAS AULAS 

SEGUNDA 

TERÇA 

QUARTA 

QUINTA 

SEXTA 

 

06 MANHÃ 

7h – 7h45min 

7h45min – 8h30min 

8h30min – 9h15min 

INTERVALO 

9h35min – 10h20min 

10h20min – 11h05min 

11h05min – 11h50min 

06 TARDE 

12h50min – 13h35min 

13h35min – 14h20min 

14h20min – 15h05min 

INTERVALO  

15h25min – 16h10min 

16h10min – 16h55min 

16h55min – 17h40min 
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2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

  A Escola Técnica Federal de Pernambuco – Unidade Pesqueira (UNED 

Pesqueira) teve a sua origem em 1987, a partir do processo 23000.013424/1987-37, 

dentro do Programa de Expansão do Ensino Técnico, elaborado pelo então Ministro 

Marco Maciel durante o Governo José Sarney. Esse programa tinha como objetivo 

interiorizar essa modalidade de ensino, viabilizando aos jovens do interior do país o 

acesso ao Ensino Técnico e possibilitando a qualificação da mão de obra regional. 

  Entre as 90 (noventa) cidades selecionadas para fazer parte desse programa, 

Pesqueira foi escolhida como o primeiro município a sediar uma Escola Técnica no 

Agreste pernambucano. Essa Unidade de Ensino, apesar de autorizada a funcionar em 

1992, a partir da portaria do MEC no1533, de 19 de outubro de 1992, assinada pelo 

então Ministro Murílio de Avellar Hingel, só iniciou as suas atividades em 1993. Esse 

fato foi viabilizado após a cessão de suas dependências por meio de comodato por 

parte do Sr. Evandro Maciel, na época prefeito do município de Pesqueira. 

  A UNED Pesqueira iniciou as suas atividades com os cursos Técnicos Integrados 

em Eletrotécnica e Edificações, recebendo os seus primeiros 320 estudantes. O esforço 

e a crença dos primeiros técnico-administrativos e professores permitiram que a 

semente plantada começasse a brotar e a expandir-se. Em 05 de abril de 1994, 

aconteceu a aula inaugural com os primeiros estudantes de Edificações e Eletrotécnica. 

A aula foi ministrada pelo então Diretor da Unidade, Professor Rômulo de Lacerda 

Júnior.  

  Em 1997 foi implantado o Curso Auxiliar de Enfermagem. Assim, via-se 

concretizado o sonho daquelas pessoas que acreditaram no potencial da região. E 

Pesqueira, denominada pelo Cardeal Arcoverde como Atenas do Sertão, viu renascer a 

sua vocação educacional após um período de declínio econômico devido à decadência 

da economia local, que era basicamente sustentada pela Fábrica Peixe1.  

                                                 
1
Entre as décadas de 1940/50, a Fábrica Peixe entrou em decadência, permanecendo apenas como um 

monumento à prosperidade do passado. Em fevereiro de 1998, o Grupo Bombril-Círio adquiriu-a e iniciou 
sua recuperação. Mas, antes mesmo do final daquele ano, em 20/11/1998, a fábrica foi novamente 
fechada e todos os funcionários demitidos.  
Fonte: http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/   

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/
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  No início das suas atividades, a UNED Pesqueira teve como primeiro Diretor 

Geral o Professor Rômulo de Lacerda Júnior que, por meio do seu assessor, Devaldo 

José Pinto Montenegro, implementou as primeiras atividades desta instituição de 

ensino. 

  Após um breve período sob a direção da Sede, Recife, a UNED Pesqueira 

passou a ter um diretor próprio, o Professor João Bosco Leitão de Melo, que 

administrou a Escola de novembro de 1994 a 21 de fevereiro de 1996, quando foi 

substituído pela então vice-diretora, a Técnica em Assuntos Educacionais, Sandra 

Florinda de Almeida Maciel Tabosa. 

  No período compreendido entre os anos de 1996 e 2002, a estrutura física dessa 

Unidade de Ensino foi consideravelmente ampliada e reestruturada. Houve a 

construção da cantina, da passarela entre os diversos setores, a conclusão da obra do 

ginásio poliesportivo, a construção da guarita do ginásio e a perfuração de um poço 

artesiano para atender as necessidades de abastecimento. Foram implantados novos 

laboratórios – Física, Química, Biologia, Informática, Eletrotécnica, Eletroeletrônica, 

Práticas de Enfermagem –, um setor de audiovisual e uma oficina de música. 

  Em 09 de outubro de 1998, a partir da Portaria 681-GD, assinada pelo Diretor 

Geral, o Professor Ebenezer Paraíso Vilela, foi criada a Unidade Gestora em favor da 

UNED Pesqueira, tendo-se em vista a necessidade de descentralizar os atos 

administrativos. 

  Em 18 de janeiro de 1999, a partir do Decreto S/N, assinado pelo então 

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em comunhão com o Ministro 

da Educação, Paulo Renato de Souza, a Escola Técnica Federal de Pernambuco 

passou a ser Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco. A partir dessa 

data surgiram os cursos técnicos de Eletroeletrônica, Enfermagem e Turismo Pós-

Médio. 

  Em 04 de outubro de 2003, assumiu a Direção da UNED Pesqueira o Sr. José 

Dijair Antonino de Souza, como resultado de uma "Consulta Pública", promovida pelo 

Diretor Geral, o professor Sérgio Gaudêncio Portela de Melo. 

  Em novembro de 2003, a UNED Pesqueira do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco completou 10 anos de atividades administrativas e 
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pedagógicas, cumprindo a sua missão: "Ser um Centro de Referência para os Sistemas 

de Ensino, atuando como polo de excelência para a Educação Profissional no Estado 

de Pernambuco, oportunizando ao cidadão ingresso e permanência no mundo 

produtivo." 

  Em 01 de outubro de 2004, a partir do Decreto 5.224, assinado pelo então 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o CEFETPE foi autorizado a 

ministrar Ensino Superior de Graduação e de Pós Graduação Lato sensu e Stricto 

sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica. 

  Em 06 de fevereiro de 2007, ocorreu a aula inaugural do curso de Licenciatura 

em Matemática no auditório da UNED Pesqueira do CEFETPE. O evento contou com a 

participação da Dra. Heloísa Flora Brasil Nóbrega Bastos, professora da UFRPE, que 

presidiu a palestra: “Professor de Matemática – Desafios do Futuro”. A primeira turma 

do curso foi formada por 50 estudantes oriundos do processo seletivo de 2007. 

  Em 20 de setembro de 2007, assumiu a direção da UNED Pesqueira o professor 

Erivan Rodrigues da Silva, a partir da Portaria nº 652-GD. Em novembro de 2008, a 

UNED Pesqueira do CEFETPE comemorou seus 15 anos, marcados pela qualidade na 

educação profissional tecnológica por meio do ensino, pesquisa e extensão. Para 

comemorar o momento, foi realizado um culto ecumênico conduzido pelo Padre Adilson 

Simões e pelo Professor Valdemir Mariano. Na programação, o Técnico em Assuntos 

Educacionais, Francisco Galindo, ministrou uma palestra sobre os quinze anos da 

Instituição. 

  Em 29 de dezembro de 2008, a Lei 11.892, sancionada pelo então Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, transformou a UNED Pesqueira do CEFETPE em 

Campus Pesqueira do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas. 

  Atualmente, o Campus Pesqueira oferece os seguintes cursos: Técnico 

Subsequente em Edificações, Técnico Subsequente em Eletrotécnica, Técnico 
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Integrado em Edificações,  Técnico Integrado Eletrotécnica, Técnico Integrado em 

Eletroeletrônica, Qualificação Profissional em Auxiliar Administrativo – Proeja, e os 

cursos superiores de Bacharelado em Enfermagem, Licenciatura em Matemática e 

Licenciatura em Física.  

A instituição possui cerca de 1500 estudantes matriculados, 72 servidores 

administrativos e 92 docentes. 

 

2.1. DO CURSO  

  

  A implantação de curso na área de saúde nesta instituição reporta ao ano de 

1997, quando ainda éramos Escola Técnica Federal de Pernambuco – Unidade 

Descentralizada de Pesqueira (ETFPE – UNED Pesqueira). Iniciamos com o Curso 

Auxiliar de Enfermagem para atender a uma demanda regional por qualificação do 

exercício da Enfermagem, que ainda se dava predominantemente por atendentes de 

Enfermagem, e ainda responder às demandas do Sistema Único de Saúde na 

reorganização do modelo de atenção à saúde no Brasil.  

  Ao longo do tempo, acompanhamos a evolução das políticas de educação e 

saúde, implementando novos modelos curriculares e novas práticas assistenciais. 

Diante desses avanços, houve a necessidade de transformação da estrutura da então 

ETFPE, que passou a ser um centro de referência em educação profissional, ampliando 

seu leque de atuação e passando a denominar-se Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco (CEFET PE).  

No ano 2000, com a reforma da educação técnica, o curso Auxiliar passou a ser 

Técnico em Enfermagem, respondendo a um demanda do contexto nacional por uma 

maior qualificação dos trabalhadores de Enfermagem. No âmbito da educação 

profissional, ainda enquanto CEFET-PE UNED Pesqueira, tivemos relevante 

participação em diversas iniciativas dos Ministérios da Educação e Saúde quanto à 

qualificação técnica de profissionais de saúde/Enfermagem. Exemplo disso foram os 

cursos ministrados por meio do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) e o PROFAE 

(Programa de Formação de Auxiliares de Enfermagem). Esse contexto, em que a 
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educação profissional teve um grande impulso, promoveu a transformação do CEFET 

em Instituto Federal de Educação Técnica e Tecnológica, a partir da Lei nº 

11.892/2008, fato que permitiu a expansão do campo de atuação desta instituição de 

ensino que passou a oferecer formação superior no campo das licenciaturas. 

  Em todas essas etapas, sempre privilegiamos uma educação profissional de 

qualidade, comprometida com as questões sociais e de saúde, e com a formação de 

cidadãos capazes de atuar de modo a transformar a realidade, contribuindo para a 

consolidação do Sistema Único de Saúde. Os profissionais de Enfermagem egressos 

desta instituição tiveram ampla inserção no mundo do trabalho local e regional, 

garantindo aos agrestinos uma assistência de qualidade e contribuindo efetivamente 

para a melhoria dos indicadores de saúde da macrorregião. O curso Técnico em 

Enfermagem muito contribuiu para o desenvolvimento das políticas de saúde locais, 

sempre estabelecendo parcerias com a comunidade, os serviços e os gestores da 

saúde por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, o que permitiu aos estudantes a 

aproximação entre o conhecimento técnico-científico e a prática nos diversos cenários 

de atuação da Enfermagem.   

  Diante do exposto, o IFPE Campus Pesqueira, enquanto instituição pública 

federal, vem desenvolvendo importante vínculo e valor social junto à comunidade na 

qual se insere geográfica e politicamente. Nesse cenário, emergem novas demandas, 

tanto no campo da educação como no da saúde, que exigem do IFPE Campus 

Pesqueira investimentos na oferta de novas oportunidades de formação profissional, 

fazendo jus a sua tradição e vocação. Por conta disso, o IFPE Campus Pesqueira 

investiu na concretização de um anseio de sua comunidade acadêmica pela 

implantação de um Curso de Bacharelado em Enfermagem. 

  Nesse novo contexto institucional, criaram-se as condições para a implantação 

do Curso de Bacharelado em Enfermagem. O corpo docente e técnico-administrativo do 

IFPE Campus Pesqueira já vinha envidando esforços, há cerca de 5 (cinco) anos, na 

proposição de um projeto pedagógico de curso articulado à missão institucional e às 

diretrizes pedagógicas do IFPE. Esse projeto, construído coletivamente e em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação 

em Enfermagem, apresentava-se com forte potencial de contribuição para a elevação 
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dos indicadores de saúde e consolidação da rede SUS loco regional. Assim, foi 

autorizado pelo Conselho Superior do IFPE em 11 de agosto de 2011, a partir da 

Resolução no 062, assinada pela então Presidenta em exercício desse Conselho, 

Cristiane Maria Pereira Conde. 

  Em 24 de maio de 2011, foi realizado o seminário “A Interdisciplinaridade como 

Princípio do Currículo de Enfermagem”, que contou com a participação do corpo 

docente e técnico-pedagógico na construção coletiva do planejamento pedagógico dos 

primeiros módulos do curso. A Profa. Dra. Núbia Frutuoso assessorou o grupo mediante 

uma abordagem sobre os “Aportes Teóricos sobre a Interdisciplinaridade”. 

  A primeira turma do Curso de Bacharelado em Enfermagem foi admitida no 

segundo semestre de 2011, e sua aula inaugural foi ministrada em julho de 2011 pelas 

professoras Valquiria F. Bezerra Barbosa e Ana Karine Laranjeira de Sá, com a 

participação de docentes, servidores, diretores, estudantes do Curso Técnico em 

Enfermagem e com os recém-aprovados na seleção para o Bacharelado em 

Enfermagem. 

  A última turma vinculada ao Curso Técnico em Enfermagem concluiu seus 

estudos em 2012, não sendo admitidas novas turmas em nível técnico. 

  Em seus primeiros quatro anos de existência, o Curso de Graduação em 

Enfermagem tem desenvolvido práticas de Ensino, Pesquisa e Extensão progressistas, 

comprometidas com o enfrentamento das questões socioeconômicas, políticas e 

culturais condicionantes do processo saúde/adoecimento da população. As concepções 

e ações gerenciais e pedagógicas vinculadas ao desenvolvimento das práticas 

curriculares focalizam a formação cidadã, ética, profissional e humana. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

  A necessidade de expansão da rede de ensino superior em saúde está 

relacionada à qualificação do atendimento às demandas de saúde da população bem 

como à sustentabilidade do modelo de atenção à saúde vigente no Brasil (TEIXEIRA et 

al., 2006). 

  Na área de Enfermagem, dados do MEC/INEP/DEAES indicam a expansão de 

286,79% dos Cursos de Graduação em Enfermagem entre 1996 e 2004, 

predominantemente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No período entre 1991 e 

2004, a região Nordeste ampliou a oferta de Cursos de Graduação em Enfermagem em 

177,3 %, passando-se de 22 para 61 cursos. Os dados apresentados indicam a 

desigualdade regional na expansão do ensino superior em Enfermagem, fato 

diretamente relacionado ao desenvolvimento industrial e à demanda por serviços de 

saúde qualificados (TEIXEIRA et al., 2006). 

  Ainda segundo Teixeira et al. (2006), além da desigualdade regional na oferta de 

cursos, observa-se também um desequilíbrio na distribuição dos cursos por categoria 

administrativa. Prova disso é o fato de ter havido, no período entre 1991 e 2004, um 

incremento da ordem de 52,45% nos cursos da rede pública, enquanto que, na rede 

privada, esse incremento foi de 615,55%. 

  No interior de Pernambuco, durante cerca de 40 anos, foi ofertado apenas um 

curso de Odontologia por uma instituição da rede privada.  A interiorização da oferta de 

cursos da área de saúde na região Agreste efetivou-se a partir de 2004, sendo 

implantados os cursos de Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem na 

rede privada de ensino e em autarquias municipais. A cidade de Petrolina, no Sertão 

pernambucano, avançou nesse mesmo ano na implantação dos Cursos de 

Enfermagem e Medicina em instituição federal de ensino, a Universidade do Vale do 

São Francisco (UNIVASF). 

  Estudo realizado por Araújo e Barbosa (2003) identificou um déficit significativo 

no quantitativo de enfermeiros em instituições de saúde de baixa, média e alta 

complexidade, situadas em 25 municípios das regiões Agreste, Agreste Meridional e 

Mata Sul de Pernambuco, o que implica a necessidade de cursos de graduação em 
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Enfermagem que venham a contribuir para a ampliação da inserção do profissional 

enfermeiro no mercado de trabalho. 

Para melhor compreender-se esse quadro, é importante observar-se a Figura 1, 

abaixo registrada. 

 

Fig. 1 – Relação entre o número de leitos hospitalares e o 
número de enfermeiros nas instituições pesquisadas 
distribuídas por microrregiões 

 

 

 

 

 

 

 
 

No Agreste pernambucano, cuja população, em 2004, era de 1.121.916 

habitantes, a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco informa que – quanto à 

capacidade instalada de recursos humanos de Enfermagem para atender essa 

microrregião – havia, nesse ano, 261 enfermeiros, 426 auxiliares de Enfermagem e 07 

técnicos em Enfermagem.  

Esses dados, confirmados por Araújo e Barbosa, apontaram a carência de 

enfermeiros graduados na região. Isso implica um atendimento insuficiente às 

necessidades reais da população, na medida em que dificulta a consolidação de uma 

rede básica de saúde, bem como a implantação de novas Equipes de Saúde da 

Família. 

A Figura 2, abaixo registrada, permite que se visualize melhor esse quadro de 

carência dos profissionais de Enfermagem nessa época. 
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Fig. 2 – Dimensionamento dos profissionais de Enfermagem dos 
Serviços de Saúde dos municípios estudados 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Relatório de Pesquisa para Identificação de Demanda por Curso de Graduação em 
Enfermagem na Região Agreste de Pernambuco (2003) 

 
Ao mesmo tempo em que o panorama regional se apresenta favorável à 

ampliação da oferta de investimentos na formação superior em Saúde e em 

Enfermagem, o IFPE Campus Pesqueira reunia as condições necessárias enquanto 

instituição pública federal, uma vez que detinha ampla e consolidada experiência na 

oferta de curso de saúde em nível técnico; qualidade no processo educativo 

evidenciada pela inserção de seus profissionais egressos no mundo do trabalho em 

todo o Brasil; reconhecimento e credibilidade por parte da comunidade regional; 

atendimento a estudantes de baixa renda, proporcionando-lhes a inserção social; além 

de uma infraestrutura física e de recursos humanos. 

Tendo-se em vista, portanto, a inexistência de instituições públicas federais ou 

estaduais de ensino superior nos municípios que compõem a região polarizada pelo 

IFPE Campus Pesqueira, assim como a necessidade de qualificação profissional para a 

consolidação e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde loco-regional, configurou-

se a necessidade e viabilização de implantação de Curso de Bacharelado em 

Enfermagem nesta IFE. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GERAL 

  Esta Instituição de Ensino Federal pretende formar profissionais Enfermeiros 

qualificados para prestar assistência integral à saúde individual e coletiva nos níveis 

primário, secundário e terciário, e especificamente melhorar os indicadores de saúde da 

região, por meio de intervenções assistenciais, gerenciais, educativas e investigativas 

dos egressos do Curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Proporcionar ao estudante formação técnico-científica e humanística que confira 

qualidade ao exercício profissional, para o alcance da autonomia intelectual e o 

pleno exercício da cidadania, assim como sua inserção social e no mundo do 

trabalho. 

 Estabelecer estreita vinculação entre o corpo docente e discente do Curso de 

Graduação em Enfermagem – Bacharelado e os profissionais de saúde dos 

serviços que sediam as atividades práticas e de estágio curricular, a fim de 

proporcionar o intercâmbio permanente de conhecimentos, experiências e 

tecnologias. 

 Promover projetos e parcerias que envolvam a comunidade da região polarizada 

pelo IFPE Campus Pesqueira, contribuindo com iniciativas de atendimento às 

necessidades relativas à saúde individual e coletiva, como também com a 

consolidação da rede de saúde do SUS. 
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5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 

5.1.  Público Alvo 

 

  O público alvo serão os egressos do ensino médio e os profissionais de 

Enfermagem oriundos do curso técnico em Enfermagem que objetivem ampliar sua 

qualificação para bacharéis em Enfermagem.  

 
 

5.2. Formas de Acesso 

   

  Desde 2012, o curso Bacharelado em Enfermagem aderiu ao Sistema de 

Seleção Unificada do MEC – SISU, substituindo o vestibular. Os interessados poderão 

concorrer às vagas ofertadas a partir do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, 

haja vista que o referido sistema tem por base os resultados alcançados pelos 

candidatos no exame supramencionado. 

  A forma de acesso aos Cursos Superiores do IFPE ocorre por processo seletivo, 

obedecendo ao disposto na Constituição Federal, Artigo 44: “A educação superior 

abrangerá os seguintes cursos e programas: de graduação, abertos a candidatos que 

tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 

processo seletivo”. 

O processo seletivo será anual e regulamentado por edital próprio, seguindo o 

que estabelece a Organização Acadêmica em Cap. IV – Da Educação Superior, Seção 

I, artigo nº 23:  

A admissão aos Cursos Superiores do IFPE poderá ser feita mediante 
processos seletivos de: 
I - exame Vestibular aberto aos candidatos egressos do Ensino Médio 
ou similar; 
II - adesão ao Sistema de Seleção Unificado – SISU; 
III - aproveitamento da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM); 
IV - ingresso extra Vestibular, conforme Edital específico; 
V - outras formas previstas na Lei (transferência, ingresso para portador 
de diploma, etc.).  
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6.  PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO  

  Ao concluir todos os módulos do curso, bem como o estágio curricular, os 

egressos do Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira 

deverão possuir uma visão crítica e reflexiva, conhecer a realidade social, cultural e 

política na qual se desenvolve o exercício profissional e comprometer-se com as 

necessidades de saúde da população. 

Estarão aptos a atuarem nos três níveis de atenção à saúde, respeitando os 

pressupostos éticos, morais, a diversidade cultural em consonância com os princípios 

do Sistema Único de Saúde, comprometidos com o cuidado integral e interdisciplinar à 

saúde individual e coletiva. Aplicarão as competências/habilidades cognitivas, 

psicomotoras e afetivas, fundamentadas em conhecimentos técnico-científicos, para o 

alcance da qualidade e humanização do cuidar em Enfermagem. 

De acordo com a Resolução CNE/CES nº 3/2001 e com o Parecer CNE/CES nº 

1.133/2001, que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, a formação do enfermeiro requer conhecimentos que 

promovam o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades profissionais 

aos seus egressos: 

a) atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas 

dimensões, em suas expressões e fases evolutivas; 

b) incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional; 

c) desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

d) compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo 

os perfis epidemiológicos das populações; 

e) reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

f) atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, 

da mulher e do homem, do adulto e do idoso; 
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g) ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de 

enfrentar situações em constante mudança; 

h) responder às especificidades regionais de saúde por meio de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à 

saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades; 

i) reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

j) assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde; 

k) usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, 

quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 

l) atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 

m) intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à 

saúde, com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência; 

n) coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; 

o) gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de 

Bioética, com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em todos os 

âmbitos de atuação profissional; 

p) participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 

saúde. 

 

6.1. Campo de Atuação Profissional 

 A inserção do(a) profissional enfermeiro(a) no mundo do trabalho, no contexto 

macrorregional, dá-se mediante os seguintes campos de atuação profissional: 
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6.1.1. Gestão do Cuidado Sistematizado de Enfermagem em serviços de saúde 

públicos e/ou privados da atenção primária, secundária e terciária; 

6.1.2. Assistência de Enfermagem em empresas ou indústrias como integrante da 

equipe de saúde ocupacional; 

6.1.3. Gerência de recursos humanos ou gestão de pessoas em serviços de saúde; 

6.1.4. Gerência de serviços de Enfermagem e serviços de apoio em unidades de saúde 

públicas e/ou privadas; 

6.1.5.  Auditoria de Enfermagem em serviços hospitalares e empresas de seguro 

saúde; 

6.1.6. Diretorias e gerências que compõem as secretarias de saúde do Estado e dos 

Municípios, bem como de instituições de saúde públicas ou privadas; 

6.1.7. Coordenação de cooperativas de assistência domiciliária de Enfermagem 

especializada (assistência ao idoso, pacientes oncológicos, estomizados etc.); 

6.1.8. Coordenação dos serviços, estratégias e programas oficiais de saúde (ESF, 

PACS, Saúde do Idoso, Doenças Crônicas Não Transmissíveis, Hanseníase, 

Vigilância Sanitária e Epidemiológica, entre outros); 

6.1.9. Coordenação e docência em cursos de formação de profissionais técnicos em 

Enfermagem, cursos de Bacharelado em Enfermagem e em cursos de formação 

em saúde ou áreas afins; 

6.1.10. Empreendedorismo em Enfermagem (Consultório de Enfermagem, Assessorias, 

Consultoria, etc). 
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7. CONCEPÇÃO E PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS 

 

  O currículo do curso de Graduação em Enfermagem – Bacharelado do IFPE 

Campus Pesqueira estabelece, enquanto opção político-pedagógica, o diálogo entre o 

conhecimento científico, o conhecimento popular e o conhecimento construído na 

experiência, o que – de forma contínua e dialética, a partir da problematização da 

realidade, de seus condicionantes e determinantes sociopolíticos, econômicos e 

culturais – permitirá a construção de novos conhecimentos e tecnologias do cuidar.                   

Compreende-se que o êxito na formação de profissionais de Enfermagem 

críticos e reflexivos, competentes técnico-cientificamente, responsáveis política e 

socialmente, éticos e capazes de intervir no processo saúde-doença prevalente em sua 

região, promovendo cuidados de enfermagem com uma visão holística, complexa, 

hologramática, integral do indivíduo, família e comunidade de forma humanizada, 

implica que o(a) estudante conheça e reflita sobre o contexto histórico, socioeconômico 

e cultural em que sua prática profissional se dará para que, desde a formação, prepare-

se para intervir nos problemas que encontrará. Para tanto, é imprescindível a adoção 

de práticas educativas que proporcionem ao(à) estudante a oportunidade de construção 

das competências/habilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas que o(a) habilitarão a 

um exercício profissional crítico e transformador. 

Tendo em vista esse perfil de cidadão(ã) e profissional, o processo de formação 

do enfermeiro no IFPE Campus Pesqueira adota as metodologias ativas no processo 

de ensino-aprendizagem, com ênfase na problematização. Isso porque entendemos 

que as metodologias ativas permitem que o educando seja o protagonista de sua 

aprendizagem, na construção e reconstrução do conhecimento, possibilitando o 

desenvolvimento das habilidades e competências profissionais de forma crítico-

reflexiva, uma vez que docentes e discentes são partícipes ativos nesse processo, que 

é interdisciplinar.  

  Contudo, será considerada a realidade socioeconômica, política e 

cultural/regional, a partir da qual o(a) graduando(a) construirá novas interpretações e 

soluções embasadas nos conhecimentos científicos.    
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Dessa forma, a organização curricular precisa oportunizar, desde cedo, a 

inserção do(a) estudante enquanto sujeito político, histórico e social nos cenários de 

atuação profissional, considerando que o processo de trabalho em saúde é coletivo e 

envolve atores sociais distintos: comunidade, profissionais de saúde, universidade e 

indivíduo. 

Conforme Fagundes e Burnham (2005), no campo da saúde, os espaços 

tradicionais de aprendizagem representados pelos hospitais e clínicas especializadas, 

entre outros, são espaços em que o estudante é adequado às rígidas hierarquias e 

rotinas de trabalho, o que pode convergir para a construção de uma postura autoritária 

que tem marcado a trajetória da maioria das profissões da área de saúde. As autoras 

apontam, então, a necessidade de inserção do(a) estudante em outros cenários de 

aprendizagem que favoreçam processos relacionais e de produção do conhecimento 

mais assimétricos por meio do compartilhamento de saberes e práticas, de problemas e 

de suas soluções, num constante exercício de aproximação entre prática e teoria, 

academia e comunidade, em direção ao possível, antes mesmo do ideal. 

  Para favorecer o desenvolvimento de competências que visem ao cuidar 

sistematizado de Enfermagem nas diversas etapas do ciclo vital (Assistência de 

Enfermagem), à promoção da saúde (Educação em Saúde), ao gerenciamento do 

processo de trabalho em saúde e Enfermagem e à pesquisa em saúde, o planejamento 

de ensino dos componentes curriculares que constituem os módulos do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira privilegia a diversificação 

dos cenários e situações de ensino-aprendizagem, a interdisciplinaridade e a constante 

interação entre profissionais de saúde, estudantes, professores(as), usuários(as) e 

comunidade. 

  Diante disso, a fim de que se permita a aproximação dos(as) estudantes com os 

diversos cenários de atuação do(a) enfermeiro(a), em todas as etapas do processo 

formativo, as atividades teórico-práticas, em cada módulo, serão desenvolvidas de 

forma transversal, sendo acompanhadas e orientadas pelos(as) professores(as) em 

diversos cenários, tais como: salas de aula, biblioteca, laboratórios, unidades básicas 

de saúde, ambulatórios, hospitais gerais e especializados, equipamentos comunitários 

(creches, escolas, associação de moradores, por exemplo, por meio de visitas técnico-
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pedagógicas), práticas clínicas supervisionadas, estágio curricular, projetos 

interdisciplinares, dentre outros.  

  Nesse contexto pretende-se que o(a) estudante aproprie-se do conhecimento 

técnico-científico de forma ativa, criativa, crítica, reflexiva, num exercício contínuo de 

análise, interpretação e síntese do objeto a ser aprendido, assumindo compromisso 

com sua própria formação.  

  O(A) professor(a) também assume um novo perfil, deixando de ser 

transmissor(a) do conhecimento para tornar-se orientador(a) e coordenador(a) do 

processo, provocador(a) de dúvidas, em atitude de cooperação junto aos(às) 

estudantes. O(A) professor(a) deve deixar, portanto, a posição de depositário(a) 

único(a) do conhecimento e adotar a postura de mediador(a)-aprendiz tanto dos temas 

em estudo como das metodologias de abordagem dos mesmos. 
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8. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

  Este plano de curso encontra-se definido a partir da observância aos princípios 

norteadores da educação superior, segundo critérios estabelecidos pela legislação 

abaixo registrada. 

 Leis Federais 

a) Lei nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

b) Lei n° 7498/86. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e 

dá outras providências. 

c) Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui 

a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.  

d) Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

– LIBRAS e dá outras providências.  

e) Lei no 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras providências.  

f) Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso.  

g) Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 

oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

h) Lei nº 11788/2008. Dispõe sobre estágio de estudantes. 

 

 Decretos 

a) Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras 

providências. 
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b) Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e 

o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  

c) Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta a Lei no 10.048, de 8 

de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e a Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências. 

d) Decreto nº 6.872, de 04 de junho de 2009. Aprova o Plano Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial – PLANAPIR e institui o seu Comitê de 

Articulação e Monitoramento. 

e) Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, 

assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007.  

f) Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Institui o Programa Nacional de 

Direitos Humanos. 

 

 Pareceres e Resoluções 

a) Parecer CNE/CES n°1133/2001 – Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Bacharelado em Medicina, Nutrição e Enfermagem. 

b) Resolução CNE/CES nº 4/2009 – sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação em Biomedicina, 

Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Nutrição e Terapia Ocupacional, bacharelados, na modalidade 

presencial. 

c) Resolução COFEN nº441/2013 que dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de estudantes dos 

diferentes níveis da formação profissional. 
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d) Resolução COFEN nº 311/2007 que dispõe sobre o novo Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem. 

e) Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

f) Resolução nº 01, de 17 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

g) Parecer CNE/CP nº 08 de 06 de março de 2012. Institui as Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos.  

h) Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.  

i) Parecer CNE/CP nº 14, de 06 de junho de 2012. Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental.  

j) Resolução CNE/CP nº 02, de 15 de junho de 2012. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental.  

k) Resolução do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso nº 16, de 20 de junho de 

2008. Dispõe sobre a inserção nos currículos mínimos nos diversos níveis de 

ensino formal, de conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 

respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre a matéria. 

 

 Normas internas do IFPE: 

a) Resolução IFPE/CONSUP nº 50, de 23 de novembro de 2010. Aprova ad 

referendum o Regimento do Colegiado dos Cursos Superiores do IFPE. 

b) Resolução IFPE/CONSUP nº 81, de 15 de dezembro de 2011. Aprova o 

Regulamento de Trabalhos de Conclusão dos Cursos Superiores do IFPE. 

c) Resolução IFPE/CONSUP nº 68 de 2001. Regulamenta o Programa de Monitoria 

do IFPE. 
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d) Resolução IFPE/CONSUP 17/2015. Atualiza o Regulamento do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE dos Cursos Superiores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco – IFPE. 

e) Resolução IFPE/CONSUP nº 080, de 12 de novembro de 2012. Regulamenta e 

estabelece critérios para a avaliação das Atividades Complementares 

desenvolvidas pelos estudantes dos Cursos Superiores do IFPE. 

f) Resolução IFPE/CONSUP nº 22, de 02 de abril de 2014. Aprova a Organização 

Acadêmica do Instituto Federal de Pernambuco. 
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9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

9.1. Princípios Norteadores da Organização Curricular 

  A organização curricular do Curso de Graduação em Enfermagem Campus 

Pesqueira tem os seguintes princípios norteadores: 

 

a) organização do currículo por eixos temáticos, módulos e disciplinas/componentes 

curriculares, com ênfase no modelo sanitário proposto pelo Sistema Único de 

Saúde e na interdisciplinaridade; 

b) integração entre ensino, serviços de saúde e comunidade no processo de 

construção dos conhecimentos teórico-práticos; 

c) fortalecimento do processo de articulação ensino-trabalho com vistas à melhoria 

das condições de oferta das práticas e estágios curriculares; 

d) corresponsabilização e protagonismo dos(as) estudantes e professores(as) na 

implementação das políticas e ações de saúde que contribuam para a melhoria 

dos indicadores de saúde e fortalecimento do SUS; 

e) contribuição efetiva da Enfermagem no avanço da local-regional. 

 

9.2. Estrutura Curricular 

 

A organização curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE 

Campus Pesqueira contempla, de forma interdisciplinar, os conteúdos das áreas das 

Ciências Biológicas e da Saúde, das Ciências Humanas e Sociais e das Ciências da 

Saúde/Enfermagem, de maneira que os conteúdos disciplinares são selecionados de 

acordo com o eixo temático de cada módulo. Isso contribui tanto para uma abordagem 

integral do processo saúde-doença bem como para as ações do cuidar em 

Enfermagem. 
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Por meio da organização curricular proposta, pretende-se favorecer a 

transformação da realidade, atendendo-se à finalidade social do conhecimento 

científico e superando-se a organização disciplinar fragmentada e a fragmentação dos 

saberes produzida pela disciplina científica, o que, segundo Morin (2000, apud 

BEHRENS, 2008), impede o estabelecimento do vínculo entre as partes e a totalidade. 

Essa forma de conceber a construção/produção do conhecimento científico deve, 

portanto, ser substituída por outra que viabilize a apreensão dos objetos em seu 

contexto, sua complexidade, seu conjunto. Nessa mesma perspectiva, Dellaroza e 

Vannuchi (2005) postulam que a disciplina escolar tem por missão produzir um 

conhecimento acadêmico de ampla estrutura cultural, social, política e econômica, e 

também interdisciplinar, entendida como uma comunicação entre domínios do saber 

que respeita os limites de cada área, mas promove o diálogo a fim de permitir uma 

interpretação da realidade como um todo.  

A modalidade de estudos tutoriais ou programa tutorial compreende a formação 

de grupos tutoriais de aprendizagem, propiciando aos(às) estudantes participantes, sob 

a orientação de um (a) professor (a) tutor (a), a realização de atividades curriculares 

que complementem a formação acadêmica. É comum que os (as) estudantes vivenciem 

dificuldades adaptativas no ingresso à educação superior e, nessa ótica, nas sessões 

tutorias de 2 h/a semanais, emergirão temáticas oriundas das demandas de cada grupo 

relativas à formação de identidade de grupo, identidade profissional, questões éticas e 

bioéticas que perpassam o exercício da Enfermagem e o próprio processo ensino-

aprendizagem, dentre outras. Dessa forma, as temáticas discutidas nas sessões 

tutoriais representam temáticas transversais à formação do (a) enfermeiro (a), 

contribuindo para o aumento de seu nível de autonomia na resolução de conflitos e 

tomada de decisões. Para tal, consideram-se sempre as metodologias ativas no 

processo de construção do conhecimento. 

 

9.3.  Políticas de Educação Inclusivas 

 

O IFPE Campus Pesqueira, em consenso com demais Campi, objetiva uma 

formação comprometida com a prática cidadã, inclusiva e educacional que contribua 
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para desenvolvimento pleno da cidadania. Assim, busca proporcionar um espaço aberto 

à reflexão e à discussão sobre a diversidade. 

Desse modo, o conhecimento dessa necessidade de diálogo e discussão acerca 

de temáticas tão relevantes, como a diversidade e a inclusão no ambiente educacional, 

implica a integração de uma proposta apropriada à política de igualdade que esteja em 

consonância com o Decreto no 7.037/09, que remete à busca pela promoção de um 

ambiente educacional favorável ao desenvolvimento do educando, considerando-se a 

importância de “universalizar direitos em um contexto de desigualdades” (Eixo III 

Decreto no 7.037/2009). 

Todavia, para efetivação da política de inclusão, faz-se necessário o 

desenvolvimento de ações que rompam barreiras atitudinais, educacionais e 

arquitetônicas. Destarte, ressalta-se a relevância de formação inicial e continuada para 

todos os professores bem como para todos os inseridos nesse processo. 

O Campus conta ainda com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), que é responsável pela preparação 

da instituição para o atendimento a pessoas com deficiência nos cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), Técnicos e Superiores. 

O objetivo do Núcleo é promover a implantação e consolidação de políticas 

inclusivas no Instituto, por meio da garantia ao acesso, à permanência e ao êxito do(a) 

estudante com necessidades educacionais específicas, envolvendo ensino, pesquisa e 

extensão. O NAPNE oferece cursos, congressos, palestras e oficinas, eventos e 

treinamentos para comunidade interna e externa. 

 

9.3.1 Acessibilidade 

 

A estrutura arquitetônica do Campus Pesqueira foi construída buscando atender 

aos critérios básicos de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Vale ressaltar-se que a atual gestão trabalha em prol de uma 

constante adequação às normas de acessibilidade, conforme preconiza o Decreto 

5.296/04.  
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9.3.2 Libras 

 

As pessoas com surdez enfrentam sérias dificuldades no processo de 

aprendizagem, visto que o aspecto auditivo as diferencia do público da educação 

sistemática, voltada para ouvintes. O Decreto no 5.626/2005, que regulamenta a Lei no 

10.436/2002 propõe o suprimento das necessidades do público supramencionado por 

meio do uso e difusão de Libras, reconhecendo-a como meio legal de comunicação e 

expressão dos surdos. 

Conforme esse Decreto, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular 

obrigatória nos cursos de formação de professores (as), em nível médio e superior, e 

nos cursos de Fonoaudiologia, sendo oferecida em caráter opcional nos demais cursos.  

Atendendo-se ao assentado nesse Decreto, o Campus Pesqueira redimensionou 

as grades curriculares dos cursos de graduação, incluindo Libras, tornando-a 

componente obrigatório nos cursos de Licenciatura e Bacharelado.  

O curso Bacharelado em Enfermagem conta com um projeto de pesquisa voltado 

para essa temática, denominado “Projeto Lonjí”, financiado pelo CNPq, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Uma – PE. Esse projeto 

objetiva a produção de um glossário de anatomia e fisiologia humana em libras, a fim 

de contemplar a população surda. Tal denominação, sugerida por um dos alunos do 

projeto, é inspirada em uma palavra na língua indígena Xucuru para designar "olho", 

assim, como se pretende tornar acessíveis visualmente as informações do glossário. 

 

9.3.3 Meio ambiente 

 

A Lei no 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu 

Art. 1º apresenta a educação ambiental como processos por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.  
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Vivemos em uma sociedade com características visíveis de riscos ambientais, 

onde a atuação e a exploração irracional do homem acabam desencadeando uma série 

de fenômenos que coloca em risco toda a vida do planeta. 

O desenvolvimento da consciência ambiental da sociedade acaba inserindo a 

área da educação como setor significativo para a promoção da conscientização dos 

cidadãos. Objetivando, então, desempenhar a tarefa de garantir a toda sociedade o 

direito de desfrutar de um ambiente saudável, o Campus Pesqueira desenvolve 

algumas ações, tais como:  

 coletores seletivos de resíduos recicláveis e não recicláveis, reduzindo o volume 

de lixo a ser disposto em aterros ou lixões; 

 distribuição de garrafas squeeze, reduzindo a utilização de copos descartáveis e 

contribuindo com meio ambiente sustentável; 

 criação do Programa Água Doce. A Reitoria do IFPE, sensibilizada com a atual 

situação climática, criou o Fórum Permanente de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Pernambuco para Convivência com o Semiárido. O Campus 

Pesqueira, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de 

Recursos Hídricos, se aliam para trabalhar com dessalinização de águas 

subterrâneas oriundas de um poço existente no Campus. Com a criação da 

Unidade Piloto de Dessalinização, o intuito é promover ações de ensino, 

pesquisa e extensão nas áreas de educação e gestão ambiental; 

 Implantação de uma usina de geração solar de energia elétrica no Campus. 

 

Nesse contexto, toda a comunidade acadêmica do Campus passa por um 

processo de conscientização por meio das informações e conhecimentos a partir do 

desenvolvimento de tais ações, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade 

sustentável e justa. Assim, o curso Bacharelado em Enfermagem oferece, no terceiro 

módulo, o componente curricular “Educação Ambiental e Sanitária”, com o propósito de 

proporcionar ao(à) estudante condições para a contextualização das práticas de saúde 

e suas interface com a preservação do meio ambiente. 
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9.3.4 Direitos Humanos 

 

O Decreto no 7.037/2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos, 

em sua Diretriz 4, defende a efetivação do desenvolvimento sustentável, com inclusão 

social e econômica, ambientalmente equilibrado e tecnologicamente responsável, 

cultural e regionalmente diverso, participativo e não discriminatório.  

Conforme preconiza esse Decreto e enquanto instituição educacional, temos o 

compromisso de propor uma educação que promova o exercício pleno da cidadania, de 

forma que os(as) atores contribuam para a construção de uma sociedade livre, 

democrática e transigente com as diferenças étnico-raciais, de gênero, religiosas, 

culturais, de opção política, de orientação sexual, dentre outras. 

Assim, o Campus Pesqueira contempla, no seu calendário acadêmico, a 

“Semana da Pessoa com Deficiência”, durante a qual acontece o “Encontro de 

Educação Inclusiva e Diversidade”, em que se envolve o debate sobre os direitos das 

classes mais segregadas da sociedade, tais como: negros, índios, população LGBT e 

religiões historicamente perseguidas. Tal evento conta com a participação do público 

docente, discente, administrativo e sociedade civil organizada. Em virtude da relevância 

e da dimensão que vêm tomando na instituição, ambos os eventos ganharam o status 

de Congresso, denominado “I Congresso de Educação Inclusiva e Diversidade do IFPE 

– Campus Pesqueira”.  

O curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira, nas 

disciplinas “Políticas de Saúde I e II”, contempla a saúde indígena e da população 

negra inseridas no conjunto de políticas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – 

SUS, considerando suas especificidades e subjetividades, numa perspectiva 

interdisciplinar, tendo em vista que o município possui tanto comunidades quilombolas 

quanto áreas indígenas.  

 

9.4. Fluxograma  
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MÓDULO I 
 

CHT T/P = 445,5 h/c 

 

 

MÓDULO II 
 

CHT T/P = 432 h/c 

 

 

MÓDULO III 
 

CHT T/P = 418,5 h/c 

 

 

MÓDULO IV 
 

CHT T/P = 445,5 h/c 

 

 

MÓDULO V 
 

CHT T/P =   418,5 h/c 

 

 

MÓDULO VI 
 

CHT T/P = 378 h/c 

 

 

MÓDULO VII 
 

CH –T/P = 256,5 h/c 
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DIPLOMA 
ENFERMEIRO 

4028,5 h/c 

 

MÓDULO VIII 
 

CH –T/P =  324 h/c 
 

 

 

MÓDULO IX 
 

CH – Estágio = 405 h/c 

 

 

MÓDULO X 
 

CH – Estágio =  405 h/c 

 

 

ATIVIDADES CIENTÍFICO-
CULTURAIS E 

COMPLEMENTARES 
(ACC) 

CH – ACC =  100 h/c 
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DISCIPLINAS OPTATIVAS DISPONIBILIZADAS

Módulo I - Intervenções 
Educativas da Enfermagem 
no Processo Saúde-Doença

História e Organ. do 
Processo de 

Trabalho em Saúde 
e Enfermagem (4)

Processo Saúde-
Doença sob a 

Ótica das Ciências 
Humanas e Sociais 

(3)

Saúde do 
Trabalhador (3)

Políticas Públicas 
de Saúde I (3)

Bases 
Morfofisiopatológ
icas dos Processos 

Vitais (3)

Urgência e 
Emergência Pré-

Hospitalar (4)

Educação em 
Saúde  (4)

Metodologia  do 
Estudo (2)

Português 
Instrumental I (3)

Práticas 
interdisciplinares 

/ Interação 
Ensino, Serviço, 

Comunidade I (2)

Programa Tutorial  
I (2)

Módulo II - Processo de 
Trabalho da Enfermagem 

em Saúde Coletiva

Gerenciamento do 
Processo de 
Trabalho em 

Enfermagem em 
Saúde Coletiva (3)

Políticas Públicas 
de Saúde II (2) 

Epidemiologia/Bio
estatística I (4)

Processos 
Infecciosos e 

Parasitários (2)

Educação 
Ambiental e 
Sanitária (4)

Sistemas de 
Informação em 

Saúde (3)

Iniciação à 
Pesquisa em 

Saúde (4)

Introdução à 
Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS 
(3) 

Práticas 
interdisciplinares 

/ Interação 
Ensino, Serviço, 

Comunidade II (2)

Programa Tutorial 
II (2)

Bases Teórico-
Metodológicas do 

Cuidado de 
Enfermagem (5)

Farmacologia e 
Terapêutica I (3)

Bases 
Morfofisiopatológ
icas dos Processos 

Vitais II (5)

Semiologia e 
Semiotécnica I (3)

Necessidades 
Nutricionais no 

Ciclo Vital 
Humano (2) 

Epidemiologia/ 
Bioestatística II (2) 

Saúde Mental (2)

Enfermagem na 
Atenção Integral à 
Saúde do Adulto e 

do Idoso (4)

Programa Tutorial 
III (2)

Módulo IV - Assistência de 
Enfermagem Integral ao 

Indivíduo, Família e Comun. 
no Nível Primário de Saúde II

Bases Morfogênicas 
e Fisiopatológicas 

do Proc. 
Reprod.Humano (6)

Enfermagem na 
Atenção Integral à 
Saúde da Mulher 
e do Homem (8)

Enfermagem na 
Atenção Integral à 
Saúde da Criança 
e do Adolescente 

(6) 

Semiologia e 
Semiotécnica II (3)

Enfermagem e as 
Dimensões Sócio-

Cultural e 
Psicológica do Ser 

Humano I (2)

Epidemiologia/ 
Bioestatística III 

(2) 

Programa Tutorial 
IV (2)

Práticas 
interdisciplinares / 
Interação Ensino, 

Serviço, 
Comunidade IV (4)

Módulo V - Assistência de 
Enferm. Integral ao Cliente 

nos Níveis Secundário e 
Terciário de Saúde I

Gerenciam.  do 
Proc. de Trabalho 
em Enferm. nos 
Níveis Secund. e 

Terciário (3)

Bases 
Morfofisiopatológ
icas dos Processos 

Vitais III (3)

Farmacologia e 
Terapêutica II (3)

Semiologia e 
Semiotécnica III 

(3)

Necessidades 
Nutricionais do 

Cliente em 
Tratamento  Clínico 

e Cirúrgico (2)

Enfermagem no 
Centro Cirúrgico e 
Centro de Material 
e Esterilização (5)

Assist. de Enferm. 
Sistem. ao Adulto 

e Idoso em 
Situações Clínicas 

e Cirúrgicas (6)

Práticas 
interdisciplinares 

/ Interação 
Ensino, Serviço, 

Comunidade V (4)

Programa Tutorial 
V (2)

Módulo VI - Assistência de 
Enferm. Integral ao Cliente 

nos Níveis Secundário e 
Terciário de Saúde II

Bases 
Morfofisiopatológi-

cas dos Processos 
Vitais IV (4)

Semiologia e 
Semiotécnica IV 

(3)

Assistência de 
Enfermagem 

Sistematizada à 
Mulher nas Interv. 
Gineco-Obstétricas 

(5)

Assistência de 
Enfermagem 

Sistematizada em 
Unidade Neonatal 

(4)

Enfermagem e as 
Dimensões Sócio-

Cultural e 
Psicológica do Ser 

Humano II (2)

Assistência de 
Enfermagem 

Sistematizada em 
Pediatria Clínica e 

Cirúrgica (4)

Práticas 
interdisciplinares / 
Interação Ensino, 

Serviço, 
Comunidade VI (4)

Programa Tutorial 
VI (2)

Módulo VII - Assistência de 
Enferm. Integral ao Cliente 

nos Níveis Secundário e 
Terciário de Saúde III

Bases 
Morfofisiopatológi-

cas dos Processos 
Vitais V (2)

Assistência de 
Enfermagem 

Sistematizada nas 
Doenças 

Infectocontagiosas 
(3)

Assistência 
Sistematizada de 

Enfermagem 
Domiciliar (2)

Empreendedorismo 
em Saúde (2)

Optativa I (2)

Práticas 
interdisciplinares / 
Interação Ensino, 

Serviço, 
Comunidade VII (4)

Projeto 
Integrador: 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso I (4)

Módulo VIII - Assistência de 
Enfermagem Integral ao 

Cliente no Nível Terciário de 
Saúde 

Bases 
Morfofisiopatológic

as dos Processos 
Vitais VI (2)

Assist. de Enferm. 
Sistem. nas 
Urgências e 

Emergências 
Hospitalares (4)

Cuidados 
Intensivos de 

Enfermagem (4)

Enfermagem e as 
Dimensões Sócio-

Cultural e 
Psicológica do Ser 

Humano III (2)

Inglês 
Instrumental II (2)

Português 
Instrumental II (2)

Optativa II (2)

Práticas 
interdisciplinares / 
Interação Ensino, 

Serviço, 
Comunidade VIII (3)

Projeto 
Integrador: 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso II (3)

Módulo IX - Estágio 
Curricular I

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Rede de Atenção 

Primária I (14)

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Rede de Atenção 

Secundária e 
Terciária I (16)

Módulo X - Estágio   
Curricular II

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Rede de Atenção 

Primária II (14)

Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Rede de Atenção 

Secundária e 
Terciária II (16,3)

Módulo III- Assist.ência de 
Enferm. Integral ao 

Indivíduo, Família e Comun. 
no Nível Primário de Saúde I

Inglês 
Instrumental I (3)

Práticas 
interdisciplinares 

/ Interação 
Ensino, Serviço, 

Comunidade III (3)

Optativas - Módulo VII

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I – TÓPICOS 
AVANÇADOS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA DE 

SAÚDE    (2)                                                                                                            

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II – TÓPICOS 
AVANÇADOS EM GERENCIAMENTO DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE   (2)                                                                                                      

Optativas - Módulo VIII

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS III – TÓPICOS 
AVANÇADOS EM SERVIÇOS DE ALTA 

COMPLEXIDADE    (2)                                                                                                          

SEMINÁRIOS TEMÁTICOS IV – TÓPICOS 
AVANÇADOS TERAPIAS INTEGRATIVAS 

DE SAÚDE (2)                                                                                                        
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Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 504 h/a 

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 31

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 558 h/a 

Carga Horária Semanal em Hora 

Aula: 33

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 594 h/a 

Módulo 1 Módulo 2

Carga Horária Semanal em Hora 

Aula: 28

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 31

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 558 h/a 

Módulo 7 Módulo 10

Carga Horária Semanal em Hora 

Aula: 33

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 594 h/a 

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 32

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 576 h/a 

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 30

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 540 h/a 

Quadro de carga horária semanal e semestral do curso de Enfermagem em hora aula

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 17

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 342 h/a 

Módulo 8

Carga Horária Semanal em 

Hora Aula: 24

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 432 h/a 

Módulo 9

Carga Horária Semanal em Hora 

Aula: 30

Carga Horária Semestral em 

Hora Aula: 540 h/a 

Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5

Módulo 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

9.5. Sistema Acadêmico 

 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE Campus 

Pesqueira encontra-se organizada em 10 (dez) módulos semestrais, considerando-se 

18 semanas letivas, que compreendem um total de 2.673 horas/curriculares de aulas 

teórico/práticas, 810 horas/curriculares de estágio curricular supervisionado e 100 

horas/curriculares de atividades complementares, perfazendo um total de 4.028,5 

horas/curriculares. 

Os 10 (dez) módulos semestrais são sequenciais, sem terminalidade, devendo o 

(a) estudante concluí-los juntamente com o estágio curricular e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) a fim de integralizar sua formação profissional e receber o 

diploma de enfermeiro (a). 

Cada módulo possui um eixo temático característico, sem pré-requisitos entre os 

componentes curriculares do módulo I ao módulo VIII. Entretanto, o não cumprimento 

dos componentes através dos quais se constroem as competências para a assistência 

de enfermagem constitui impedimento para os estágios curriculares I e II. Ao longo da 

trajetória do discente no curso, os conteúdos se apresentam em componentes 

curriculares que, de forma integrada, permitirão ao (à) formando (a) o desenvolvimento 

de competências profissionais de complexidade crescente. Cada módulo apresenta um 

eixo temático que integra os seus componentes. A vivência do programa de cada 

módulo permite o alcance do perfil profissional de conclusão proposto, à medida que 

está em consonância com o modelo de assistência à saúde vigente no Brasil. Esse 

modelo parte da assistência integral, individual e coletiva, no nível primário de atenção 

à saúde (dos módulos I a IV), para os níveis secundário e terciário (dos módulos V a 

VIII). O quadro a seguir apresenta os componentes cujas competências o habilitam 

para ingressar nos estágios curriculares I e II, que serão aplicadas para as turmas que 

iniciarem após a aprovação deste projeto pedagógico, excluindo-se, portanto, os 

discentes já matriculados no curso (Observar o quadro demonstrativo 01 deste PPC) . 

O Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira terá 

sistema acadêmico de créditos modulares semestrais, com prazo de integralização 

mínimo de 5 (cinco) anos e máximo de 10 anos.  As turmas serão compostas por 40 
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(quarenta) estudantes nas atividades teóricas. Para as aulas práticas em laboratório, 

será permitido o número máximo de 25 estudantes, subdivididos em grupos de até 10 

(dez) estudantes. 

 

Quadro demonstrativo 1. Componentes cujas competências habilitam o discente para ingressar 

nos estágios curriculares I e II 

Item Módulo Estágio Curricular Componentes Curriculares 

 

01 

 

I 

Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases morfofisiopatológicas dos processos vitais 

I; 

 Urgência e emergência pré-hospitalar. 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

III 

 
 
 
 
Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases Teórico-Metodológicas do Cuidado de 

Enfermagem;  

 Semiologia e semiotécnica I; 

 Bases Morfofisiopatológicas dos Processos Vitais 

II; 

 Enfermagem na Atenção Integral à Saúde do 

Adulto e do Idoso; 

 Saúde Mental. 

 Práticas interdisciplinares e integração 

ensino/serviço/comunidade III; 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

IV 

 
 
 
 
Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases Morfogênicas e Fisiopatológicas do 

Processo Reprodutivo Humano; 

 Semiologia e semiotécnica II; 

 Enfermagem na Atenção Integral à Saúde da 

Mulher e do Homem; 

 Enfermagem na Atenção Integral à Saúde da 

Criança e do Adolescente. 

 Práticas interdisciplinares e integração 

ensino/serviço/comunidade IV; 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

V 

 
 
 
 
 
 
Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 Gerenciamento do processo de trabalho de 

enfermagem nos níveis secundário e terciário; 

 Bases Morfofisiopatológicas dos Processos Vitais 

III; 

 Semiologia e semiotécnica III; 

 Enfermagem no Centro Cirúrgico e Centro de 

Material e Esterilização; 
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  Necessidades Nutricionais do Cliente em 

Tratamento Clínico e Cirúrgico; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada ao 

Adulto e Idoso em Situações Clínicas e 

Cirúrgicas; 

 Práticas interdisciplinares e integração 

ensino/serviço/comunidade V; 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

VI 

Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases Morfofisiopatológicas dos Processos Vitais 

IV; 

 Semiologia e Semiotécnica IV; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada à 

Mulher nas Intervenções Gineco-Obstétricas; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada em 

Unidade Neonatal; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada em 

Pediatria Clínica e Cirúrgica; 

 Práticas Interdisciplinares / Interação Ensino, 

Serviço, Comunidade VI.  

 

 

 

06 

 

 

 

VII 

 
 
 
Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases Morfofisiopatológicas dos Processos Vitais 

V; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada nas 

Doenças Infectocontagiosas 

 Assistência Sistematizada de Enfermagem 

Domiciliar; 

 Práticas Interdisciplinares / Interação Ensino, 

Serviço, Comunidade VII 

 

 

 

07 

 

 

 

VIII 

 
 
 
Estágio Curricular I; 
Estágio Curricular II; 

 

 Bases Morfofisiopatológicas dos Processos Vitais 

VI; 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada nas 

Urgências e Emergências Hospitalares; 

 Cuidados Intensivos de Enfermagem; 

 Práticas Interdisciplinares / Interação Ensino, 

Serviço, Comunidade VIII 

 

9.6. Matriz curricular 
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  A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE Campus 

Pesqueira é composta por uma Carga Horária Total de 4.028,5 h/c presencial, sendo 

2.673 h/c teórico/práticas, 810 h/c de estágio curricular e 100 h/c de atividades 

complementares distribuídas, a cada semestre/módulo, em 18 semanas letivas. 

  

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – BACHARELADO – CAMPUS PESQUEIRA 

Módulo I – Intervenções Educativas da Enfermagem no Processo Saúde-Doença 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS TOTAL DE 

HORAS 
ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

HOPTSE 
História e Organização do Processo 
de Trabalho em Saúde e Enfermagem 

4 54 72 72 0   

PSDOCHS 
Processo Saúde-Doença sob a Ótica 
das Ciências Humanas e Sociais 

3 40,5 54 54 0   

STLT Saúde do Trabalhador 3 40,5 54 36 18   

PPSI Políticas Públicas de Saúde I 3 40,5 54 54 0   

BMPVI 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais I 

3 40,5 54 36 18   

UEPH Urgência e Emergência Pré-Hospitalar 4 54 72 48 24   

ECS Educação em Saúde 4 54 72 48 24   

ME Metodologia do Estudo 2 27 36 36 0   

PII Português Instrumental I 3 40,5 54 54 0   

PII 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade I 

2 27 36 0 36   

PTI Programa Tutorial I 2 27 36 36 0   

SOMA TOTAL NO 1º Módulo 33 
445,

5 
594 474 120   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 1º MÓDULO 33       

 

Módulo II – Processo de Trabalho da Enfermagem em Saúde Coletiva 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 
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GPTESC 
Gerenciamento do Processo de 
Trabalho em Enfermagem em Saúde 
Coletiva 

3 40,5 54 54 0   

PPSII Políticas Públicas de Saúde II 2 27 36 36 0   
EB I Epidemiologia/Bioestatística I 4 54 72 48 24   
PIP Processos Infecciosos e Parasitários 2 27 36 24 12   
EAS Educação Ambiental e Sanitária 4 54 72 48 24   
SIS Sistemas de Informação em Saúde 3 40,5 54 36 18   
IPS Iniciação à Pesquisa em Saúde 4 54 72 48 24   

LI 
Introdução à Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS 

3 40,5 54 54 0   

II I Inglês Instrumental I 3 40,5 54 54 0   

PIIESCII 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade II 

2 27 36 0 36   

PTII Programa Tutorial II 2 27 36 36 0   
SOMA TOTAL NO 2º MÓDULO 32 432 576 438 138   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 2º MÓDULO 32       

 

Módulo III – Assistência de Enfermagem Integral ao Indivíduo, Família e Comunidade no Nível Primário de Saúde I 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS TOTAL DE 

HORAS 
ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

BTMCE 
Bases Teórico-Metodológicas do 
Cuidado de Enfermagem 

5 67,5 90 90 0   

FTI Farmacologia e Terapêutica I 3 40,5 54 36 18   

BMPVII 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais II 

5 67,5 90 60 30   

SSI Semiologia e Semiotécnica I 3 40,5 54 36 18   

NNCVH 
Necessidades Nutricionais no Ciclo Vital 
Humano 

2 27 36 36 0   

EB II Epidemiologia/Bioestatística II 2 27 36 36 0   

SM Saúde Mental 2 27 36 36 0   

EAISAI 
Enfermagem na Atenção Integral à 
Saúde do Adulto e do Idoso 

4 54 72 48 24   

PIIESCIII 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade III 

3 40,5 54 0 54   

PTIII Programa Tutorial III 2 27 36 36 0   

SOMA TOTAL NO 3º MÓDULO 31 
418,

5 
558 414 144   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 3º MÓDULO 31       

 

Módulo IV – Assistência de Enfermagem Integral ao Indivíduo, Família e Comunidade no Nível Primário de Saúde II 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS TOTAL DE 

HORAS 
ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

BMFPRH 
Bases Morfogênicas e Fisiopatológicas 
do Processo Reprodutivo Humano 

6 81 108 72 36   

SSII Semiologia e Semiotécnica II 3 40,5 54 36 18   
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EB III Epidemiologia/Bioestatística III 2 27 36 36 0   

EAISM 
Enfermagem na Atenção Integral à 
Saúde da Mulher e do Homem 

8 108 144 96 48   

EAISCA 
Enfermagem na Atenção Integral à 
Saúde da Criança e do Adolescente 

6 81 108 72 36   

EDSCPSHI 
Enfermagem e as Dimensões 
Sociocultural e Psicológica do Ser 
Humano I 

2 27 36 36 0   

PIIESCIV 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade IV 

4 54 72 0 72   

PTIV Programa Tutorial IV 2 27 36 36 0   

SOMA TOTAL NO 4º MÓDULO 33 
445,

5 
594 384 210   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 4º MÓDULO 33       

 

Módulo V – Assistência de Enfermagem Integral ao Cliente nos Níveis Secundário e Terciário de Saúde I 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS ATIVIDADES 

TEÓRICAS 
(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

GPTENST 
Gerenciamento do Processo de Trabalho 
em Enfermagem nos Níveis Secundário e 
Terciário 

3 40,5 54 54 0   

BMPVIII 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais III 

3 40,5 54 36 18   

FTII Farmacologia e Terapêutica II 3 40,5 54 36 18   

SSIII Semiologia e Semiotécnica III 3 40,5 54 36 18   

NNCTCC 
Necessidades Nutricionais do Cliente em 
Tratamento Clínico e Cirúrgico 

2 27 36 36 0   

ECCCME 
Enfermagem no Centro Cirúrgico e Centro 
de Material e Esterilização  

5 67,5 90 60 30   

AESAISCC 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada ao Adulto e Idoso em 
Situações Clínicas e Cirúrgicas 

6 81 108 72 36   

PIIESCV 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade V 

4 54 72 0 72   

PTV Programa Tutorial V 2 27 36 36 0   

SOMA TOTAL NO 5º MÓDULO 31 
418,

5 
558 378 198   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 5º MÓDULO 31       

 

Módulo VI – Assistência de Enfermagem Integral ao Cliente nos Níveis Secundário e Terciário de Saúde II 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

BMPVIV 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais IV 

4 54 72 48 24   

SSIV Semiologia e Semiotécnica IV 3 40,5 54 36 18   
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AESMIGO 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada à Mulher nas Intervenções 
Gineco-Obstétricas 

5 67,5 90 60 30   

AESUN 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada em Unidade Neonatal 

4 54 72 48 24   

EDSCPSHII 
Enfermagem e as Dimensões 
Sociocultural e Psicológica do Ser 
Humano II 

2 27 36 36 0   

AESPCC 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada em Pediatria Clínica e 
Cirúrgica 

4 54 72 48 24   

PIIESCVI 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade VI 

4 54 72 0 72   

PTVI Programa Tutorial VI 2 27 36 36 0   

SOMA TOTAL NO 6º MÓDULO 28 378 504 312 192   
TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 6º MÓDULO 28       

 

Módulo VII – Assistência de Enfermagem Integral ao Cliente nos Níveis Secundário e Terciário de Saúde III 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

BMPVV 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais V 

2 27 36 24 12   

AESDI 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada nas Doenças 
Infectocontagiosas 

3 40,5 54 36 18   

ASED 
Assistência Sistematizada de 
Enfermagem Domiciliar 

2 27 36 36 0   

ES Empreendedorismo em Saúde 2 27 36 36 0   
OI Optativa I 2 27 36 36 0   

PIIESCVII 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade VII 

4 54 72 0 72   

TCCI 
Projeto Integrador: Trabalho de Conclusão 
de Curso I 

4 54 72 72 0   

SOMA TOTAL NO 7º MÓDULO 17 
256,

5 
342 240 102   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 7º MÓDULO 17       

 

Módulo VIII – Assistência de Enfermagem Integral ao Cliente no Nível Terciário de Saúde  

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

BMPVVI 
Bases Morfofisiopatológicas dos 
Processos Vitais VI 

2 27 36 24 12   

AESUEH 
Assistência de Enfermagem 
Sistematizada nas Urgências e 
Emergências Hospitalares 

4 54 72 48 24   
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CIE Cuidados Intensivos de Enfermagem 4 54 72 48 24   

EDSCPSHII
I 

Enfermagem e as Dimensões 
Sociocultural e Psicológica do Ser 
Humano III 

2 27 36 36 0   

IIII Inglês Instrumental II 2 27 36 36 0   

PIII Português Instrumental II 2 27 36 36 0   

OI Optativa II 2 27 36 36 0   

PIIESCVIII 
Práticas Interdisciplinares / Interação 
Ensino, Serviço, Comunidade VIII 

3 40,5 54 0 54   

TCCII 
Projeto Integrador: Trabalho de Conclusão 
de Curso II 

3 40,5 54 54 0   

SOMA TOTAL NO 8º MÓDULO 24 324 432 318 114   
TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 8º MÓDULO 24       

 

Módulo IX – Estágio Curricular I 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS 

ATIVIDADES 
TEÓRICAS 

(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

ECSRAPI 
Estágio Curricular Supervisionado na 
Rede de Atenção Primária I 

14 189 252 0 252   

ECSRASTI 
Estágio Curricular Supervisionado na 
Rede de Atenção Secundária e Terciária I 

16 216 288 0 294,6   

SOMA TOTAL NO 8º MÓDULO 30 405 540 0 546,6   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 9º MÓDULO 30       

 

Módulo X – Estágio Curricular II 

Código Componente Curricular 
h/a 

semanais 

CARGA HORÁRIA (DISTRIBUIÇÃO EM 18 
SEMANAS) 

PRÉ-
REQUISITOS 

TOTAL DE 
HORAS ATIVIDADES 

TEÓRICAS 
(H/A) 

ATIVIDADES 
PRÁTICAS  

(H/A) H/R H/A 

ECSRAPII 
Estágio Curricular Supervisionado na 
Rede de Atenção Primária II 

14 189 252 0 252   

ECSRASTII 
Estágio Curricular Supervisionado na 
Rede de Atenção Secundária e Terciária II 

16,3 216 288 0 294,6   

SOMA TOTAL NO 8º MÓDULO 30,3 405 540 0 546,6   

TOTAL DE AULAS SEMANAIS NO 10º MÓDULO 30       

DESCRIÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
Carga 

Horária 
Total (h/r) 
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PRÁTICA 
PROFISSIONAL 

Práticas Interdisciplinares / Interação Ensino, 
Serviço e Comunidade  

351 

Carga 
Horária de 

Prática como 
Componente 

Curricular 
(h/r) 

 

CH dos 
conteúdos 

curriculares 
de natureza 
científico-
cultural 

Projeto integrador: Trabalho de Conclusão de 
Curso  

94,5 445,5  2673 h/c 

Atividades Acadêmico-Científico-Culturais 100  CH Total  

Estágio Curricular Supervisionado 810  4028,5 h/c  

  
 
 
 

 

 
DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Código 
 

DENOMINAÇÃO 

 

Carga Horária 
(h/a) 

Carga Horária 
(h/r) 

 
Semestre 

STI 
Seminários Temáticos I – Tópicos Avançados em Atenção 
Primária de Saúde                                                                                                                 

36 27 
 

7º 

STII 
Seminários Temáticos II – Tópicos Avançados em 
Gerenciamento de Serviços de Saúde                                                                                                            

36 27 
 

7º 

STIII 
Seminários Temáticos III – Tópicos Avançados em Serviços de 
Alta Complexidade 

36 27 
 

8º 

STIV 
Seminários Temáticos IV – Tópicos Avançados  
Terapias Integrativas de Saúde 

36 27 
 

8º 

 

 

9.7.  Distribuição Percentual da Carga Horária do Desenho Curricular 

Quadro Demonstrativo 1 – Distribuição Percentual da Carga Horária do Currículo 

Conteúdos Curriculares 
Carga 

Horária (h/r) 
Carga Horária Total % 

Componentes Curriculares Obrigatórios 2619 65,0 

Componentes Curriculares Optativos 54 1,3 

Prática como Componente Curricular* 445,5 11,1 

Estágio Curricular Supervisionado 810 20,1 

Atividades Acadêmico/Científico/Culturais 100 2,5 

CARGA HORÁRIA TOTAL (CHT) 4028,5(h/r) 100% 
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*Compreende o Trabalho de Conclusão de Curso e as Práticas Interdisciplinares de 

Interação entre Ensino, Serviço e Comunidade. 
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9.8. Matriz referencial 

 

MÓDULOS / COMPETÊNCIAS/HABILIDADES 

MÓDULO I – INTERVENÇÕES EDUCATIVAS DA ENFERMAGEM NO PROCESSO SAÚDE-
DOENÇA  

 Compreender a natureza humana em suas dimensões e expressões evolutivas. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência no processo saúde/doença. 

 Reconhecer a saúde como direito e condição digna de vida. 

 Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde do trabalhador, seus  
condicionantes e determinantes. 

 Reconhecer-se como coordenador(a) do trabalho da equipe de Enfermagem, 
respeitando os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão. 

 Reconhecer o papel social e político do(a) enfermeiro(a) para atuar em atividades de 
planejamento em saúde. 

 Compreender a historicidade das práticas de saúde e de Enfermagem, guardando a 
singularidade dos diferentes momentos históricos. 

 Reconhecer situações de urgência e emergência pré-hospitalar, tomando decisões e 
intervindo no processo de trabalho por meio de comunicação efetiva com o(a) cliente, 
comunidade e equipe multidisciplinar de saúde. 

 Avaliar e realizar diagnóstico de Enfermagem em situações clínicas e traumáticas, 
propondo condutas de suporte básico de saúde com o objetivo imediato de manter e 
recuperar a vida, prevenindo sequelas. 

 Correlacionar as bases anátomo-fisiológicas às situações clínicas e traumáticas no 
suporte básico de saúde. 

 Analisar programas institucionais de educação e promoção à saúde, considerando a 
especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde 
no trabalho e adoecimento presentes na comunidade. 

 Propor ações de educação para a saúde a partir do diagnóstico das necessidades 
individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes, determinantes, 
limites e possibilidades de intervenção, nos diversos contextos de atividades sócio-
ocupacionais. 

MÓDULO II – PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 

 Solucionar problemas de saúde, por meio da prescrição e intervenção educativa, 
respondendo às especificidades, limites e possibilidades regionais em nível de 
promoção e prevenção à saúde dos indivíduos, família e comunidade, sobretudo com 
relação à saúde do(a) trabalhador(a). 

 Desenvolver atividades educativas propostas para intervir junto às necessidades 
diagnosticadas nos diferentes cenários e contextos de atividades sócio-ocupacionais. 

 Promover estilos de vida saudáveis adequados às necessidades dos(as) clientes e da 
comunidade, atuando como agente de transformação social e do perfil epidemiológico, 
a partir do espírito investigativo e da prática educativa em saúde. 
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 Compreender o meio ambiente e o estilo de vida como fatores condicionantes da 
saúde. 

 Identificar, a partir do método epidemiológico, as necessidades individuais e coletivas 
de saúde da população, seus condicionantes e determinantes. 

 Estabelecer novas relações com o contexto socioeconômico e cultural das práticas 
sanitárias a partir do conhecimento da estrutura e das formas de organização social. 

 Compreender as políticas de saúde no contexto das políticas sociais, analisando-as 
com base no perfil epidemiológico regional e nacional. 

 Reconhecer o papel social e político do(a) enfermeiro(a) para atuar em atividades de 
planejamento em saúde. 

 Reconhecer a aplicabilidade dos princípios doutrinários (universalidade, integralidade e 
equidade) nas ações de saúde. 

 Reconhecer a aplicabilidade dos princípios organizacionais (regionalização, 
territorialização, participação popular) na atenção à saúde. 

 Compreender a atuação da Enfermagem nos diferentes cenários da prática 
profissional, considerando os pressupostos do modelo epidemiológico. 

 Analisar a adequação de tecnologias de comunicação, informação e de atenção à 
saúde na intervenção do(a) profissional de Enfermagem em saúde coletiva. 

 Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional, considerando as 
dimensões ética, humanística e social. 

MÓDULO III – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO INDIVÍDUO, FAMÍLIA E 
COMUNIDADE NO NÍVEL PRIMÁRIO DE SAÚDE I 

 Compreender a política de saúde do(a) adulto(a) e do(a) idoso(a) no contexto das 
políticas sociais, reconhecendo os aspectos específicos do perfil epidemiológico desses 
grupos etários.  

 Compreender as estratégias de atenção sistematizada e integral à saúde do(a) 
adulto(a) e do(a) idoso(a) no nível primário de saúde.  

 Diagnosticar e propor soluções aos problemas de saúde no nível primário de atenção à 
saúde.  

 Coordenar o processo de cuidar em Enfermagem da saúde coletiva, considerando 
contextos e demandas dos(as) usuários(as) e serviços de saúde.  

 Prestar cuidados de Enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo adulto e idoso na família e na comunidade. 

 Compreender a importância do planejamento estratégico para a qualidade do cuidado 
de Enfermagem e da assistência à saúde. 

 Considerar as relações de trabalho e sua influência na saúde nas ações gerenciais, 
educativas e assistenciais no nível primário de atenção à saúde.  

 Responder às especificidades regionais de saúde do(a) adulto(a) e do(a) idoso(a), por 
meio de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção 
e reabilitação à saúde.  

 Analisar a adequação das tecnologias, tanto de informação e comunicação quanto de 
ponta, para o cuidar de Enfermagem na atenção integral à saúde do(a) adulto(a) e 
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do(a) idoso(a) no nível primário de saúde.  

 Considerar os pressupostos dos modelos clínicos e epidemiológicos na prática 
profissional em unidades básicas de saúde.  

 Assumir, na integração das ações de Enfermagem às ações multiprofissionais e no 
gerenciamento do processo de trabalho em Enfermagem, princípios de Ética e Bioética 
com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em unidades básicas de 
saúde. 

MÓDULO IV – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO INDIVÍDUO, FAMÍLIA E 
COMUNIDADE NO NÍVEL PRIMÁRIO DE SAÚDE II 

 Compreender a política de saúde da mulher no contexto das políticas sociais, 
reconhecendo o perfil epidemiológico no ciclo reprodutivo, gravídico, puerperal e 
climatério. 

 Compreender a política de saúde do homem no contexto das políticas sociais, 
reconhecendo o perfil epidemiológico e as demandas de saúde desse segmento 
populacional. 

 Compreender a política de saúde da criança e do(a) adolescente no contexto das 
políticas sociais, reconhecendo o perfil epidemiológico nas diferentes fases de 
desenvolvimento. 

 Compreender as estratégias de atenção integral à saúde da mulher, do homem, da 
criança e do(a) adolescente no nível primário de saúde. 

 Identificar os papéis da equipe de Enfermagem no processo de cuidar, considerando 
contextos e demandas de saúde da mulher, do homem, da criança e do(a) adolescente. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde da mulher e do homem, 
bem como a influência do trabalho precoce sobre a saúde da criança e do(a) 
adolescente. 

 Responder às especificidades regionais de saúde da mulher, do homem, da criança e 
do(a) adolescente, por meio de intervenções planejadas estrategicamente em níveis de 
promoção, prevenção e reabilitação. 

 Assumir, na integração das ações de Enfermagem às ações multiprofissionais e no 
gerenciamento do processo de trabalho em Enfermagem, princípios de Ética e de 
Bioética, com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em unidades 
básicas de saúde. 

 Analisar a adequação das tecnologias, tanto de informação e comunicação quanto de 
ponta, para o cuidar de Enfermagem na atenção integral à saúde da mulher, da criança 
e do(a) adolescente no nível primário de saúde. 
 

MÓDULO V – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO NÍVEL 
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE I 

 Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos 
níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde no âmbito dos serviços 
secundário e terciário de atenção à saúde. 
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 Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao 
indivíduo, família e comunidade, considerando as especificidades da região. 

 Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do 
processo de trabalho em Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de 
saúde. 

 Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e 
adequá-las aos cuidados de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e 
terciária. 

 Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação 
e recuperação da saúde nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor 
qualidade de vida ao indivíduo e à família. 

 Reconhecer o papel do(a) enfermeiro(a) na coordenação dos cuidados de Enfermagem 
em diferentes contextos, nos níveis secundário e terciário de saúde. 

 Coordenar o processo do cuidar em Enfermagem, compatibilizando as características 
profissionais dos agentes da equipe de Enfermagem e considerando os contextos e 
demandas de saúde dos(as) usuários(as). 

 Contribuir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como sujeito ativo 
desse processo. 

 Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da 
assistência à saúde. 
 

MÓDULO VI – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO NÍVEL 
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE II 

 

 Intervir, junto às necessidades de saúde da mulher, nos serviços da média e alta 
complexidade, sistematizando a assistência de Enfermagem no ciclo reprodutivo, 
gravídico, puerperal e climatério, considerando as especificidades do perfil 
epidemiológico regional. 

 Compreender as estratégias de atenção sistematizada e integral à saúde da mulher, 
do(a) neonato(a), da criança e do(a) adolescente em situações clínicas e cirúrgicas. 

 Identificar os papéis e atribuições da equipe de Enfermagem no processo de cuidar, 
considerando contextos e demandas de saúde da mulher, do(a) neonato(a), da criança 
e do(a) adolescente. 

 Assumir, na integração das ações de Enfermagem às ações multiprofissionais e no 
gerenciamento do processo de trabalho em Enfermagem, princípios de Ética e Bioética 
com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em unidades de média e 
alta complexidade. 

 Analisar a adequação das tecnologias, tanto de informação e comunicação quanto de 
ponta, para o cuidado de Enfermagem na atenção integral à saúde da mulher, do(a) 
recém-nascido(a), da criança e do(a) adolescente em unidades de média e alta 
complexidade. 

 Contribuir para a qualificação do processo de cuidar em Enfermagem mediante a 
adoção de estratégias de educação continuada em saúde. 
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MÓDULO VII – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO NÍVEL 
SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE III 

 Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos 
níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde, no âmbito dos serviços 
secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao 
indivíduo, família e comunidade, considerando as especificidades da região. 

 Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do 
processo de trabalho em Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de 
saúde. 

 Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e 
adequá-las aos cuidados de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e 
terciária. 

 Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação 
e recuperação da saúde, nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor 
qualidade de vida ao indivíduo e à família. 

 Reconhecer o papel do(a) enfermeiro(a) na coordenação dos cuidados de Enfermagem 
em diferentes contextos nos níveis secundário e terciário de saúde. 

 Coordenar o processo de cuidar de Enfermagem, compatibilizando as características 
profissionais dos(as) agentes da equipe de Enfermagem e considerando os contextos e 
demandas de saúde dos(as) usuários(as). 

 Contribuir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como sujeito ativo 
desse processo. 

 Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da 
assistência à saúde. 

 Reconhecer as competências do(a) enfermeiro(a) para atuar como empreendedor(a) do 
cuidar nos diversos cenários da Enfermagem com foco na qualidade da assistência 
domiciliária, ambulatorial, hospitalar, com base nos modelos administrativos e nos 
referenciais teóricos da Enfermagem. 

 Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional, considerando as 
dimensões ética, humanística e social. 
 

MÓDULO VIII – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO NÍVEL 
TERCIÁRIO DE SAÚDE 

 

 Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos 
níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde no âmbito dos serviços 
secundário e terciário de atenção à saúde. 
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 Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao 
indivíduo, família e comunidade, considerando as especificidades da região. 

 Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do 
processo de trabalho em Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de 
saúde. 

 Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e 
adequá-las aos cuidados de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e 
terciária. 

 Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação 
e recuperação da saúde, nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor 
qualidade de vida ao indivíduo e à família. 

 Reconhecer o papel do(a) enfermeiro(a) na coordenação dos cuidados de Enfermagem 
em diferentes contextos nos níveis secundário e terciário de saúde. 

 Coordenar o processo de cuidar de Enfermagem, compatibilizando as características 
profissionais dos(as) agentes da equipe de Enfermagem e considerando os contextos e 
demandas de saúde dos(as) usuários(as). 

 Contribuir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como sujeito ativo 
desse processo. 

 Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da 
assistência à saúde. 

 Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional, considerando as 
dimensões ética, humanística e social. 

  

 
MÓDULOS IX e X – ESTÁGIO CURRICULAR I e II 

 

Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Primária 
 

 

 Compreender a política de saúde do(a) adulto(a), do(a) idoso(a), da mulher, do(a) 
homem, da criança e do(a) adolescente, no contexto das políticas sociais, 
reconhecendo os aspectos específicos do perfil epidemiológico desses grupos etários.  

 Compreender as estratégias de atenção sistematizada e integral à saúde do(a) 
adulto(a) e do(a) idoso(a), da mulher, do homem, da criança e do(a) adolescente no 
nível primário de saúde.  

 Diagnosticar e propor soluções aos problemas de saúde no nível primário de atenção à 
saúde.  

 Coordenar o processo de cuidar em Enfermagem da saúde coletiva, considerando 
contextos e demandas dos(as) usuários(as) e serviços de saúde.  

 Prestar cuidados de Enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo adulto e idoso, na família e na comunidade. 

 Compreender a importância do planejamento estratégico para a qualidade do cuidado 
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de Enfermagem e da assistência à saúde. 

 Considerar as relações de trabalho e sua influência na saúde nas ações gerenciais, 
educativas e assistenciais no nível primário de atenção à saúde.  

 Responder às especificidades regionais de saúde do(a) adulto(a) e do(a) idoso(a), da 
mulher, do homem, da criança e do(a) adolescente por meio de intervenções 
planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação da 
saúde.  

 Considerar os pressupostos dos modelos clínicos e epidemiológicos na prática 
profissional em unidades básicas de saúde.  

 Assumir, na integração das ações de Enfermagem às ações multiprofissionais e no 
gerenciamento do processo de trabalho em Enfermagem, princípios de Ética e Bioética, 
com resolutividade, tanto em nível individual como coletivo, em unidades básicas de 
saúde.  

 Identificar os papéis da equipe de Enfermagem no processo de cuidar, considerando 
contextos e demandas de saúde da mulher, da criança e do(a) adolescente. 

 Analisar a adequação das tecnologias, tanto de informação e comunicação quanto de 
ponta, para o cuidar de Enfermagem na atenção integral à saúde da mulher, do 
homem, da criança e do(a) adolescente no nível primário de saúde. 

 
Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Secundária e Terciária 

 

 Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos 
níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde no âmbito dos serviços 
secundário e terciário de atenção à saúde. 

 Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao 
indivíduo, família e comunidade, considerando as especificidades da região. 

 Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do 
processo de trabalho em Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de 
saúde. 

 Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e 
adequá-las aos cuidados de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e 
terciária. 

 Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação 
e recuperação da saúde nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor 
qualidade de vida ao indivíduo e à família. 

 Reconhecer diferentes contextos nos níveis secundário e terciário de saúde. 

 Coordenar o processo de cuidar de Enfermagem, compatibilizando as características 
profissionais dos(a)s agentes da equipe de Enfermagem e considerando os contextos e 
demandas de saúde dos(as) usuários(as). 

 Contribuir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como sujeito ativo 
desse processo. 

 Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da 
assistência à saúde. 
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9.9. Prática Profissional 

 

9.9.1. Prática como Componente Curricular 

 

A prática como componente curricular é desenvolvida a cada módulo do curso, 

levando-se em conta os componentes curriculares – Práticas interdisciplinares/ 

Interação Ensino, Serviço, Comunidade e Trabalho de Conclusão de Curso. Em 

consonância não só com o eixo temático como também com as competências e 

conhecimentos pertinentes a cada módulo, serão planejadas situações de ensino-

aprendizagem que privilegiem a aproximação entre os construtos científicos da 

Enfermagem e o saber popular, privilegiando a análise do contexto sociopolítico, 

econômico e cultural em que se desenvolve o processo de produção da saúde.  

Essas práticas têm como cenários as unidades básicas de saúde, ambulatórios, 

hospitais gerais e especializados, equipamentos comunitários, tais como creches, 

escolas, associação de moradores, entre outros. Serão desenvolvidas, mediante a 

realização de visitas técnico-pedagógicas, práticas clínicas supervisionadas, projetos 

interdisciplinares, projetos de pesquisa, dentre outros.  

  O planejamento pedagógico privilegiará as contribuições dos representantes da 

comunidade, dos (as) gestores e profissionais de saúde, permitindo a construção 

coletiva de alternativas e soluções para as demandas de saúde. Dessa forma, o(a) 

estudante poderá vivenciar uma atuação profissional crítico-transformadora desde as 

séries iniciais de seu percurso formativo, o que promoverá a construção de 

competências gerencial, educativa, assistencial e investigativa do (a) enfermeiro(a). 

  Para Ponce (2007), o trabalho na comunidade permite a (re)significação e 

(re)construção dos saberes da experiência na interação direta entre as pessoas e com 

o contexto sociocultural. Entre as aprendizagens que podem ser desenvolvidas 

pelos(as) estudantes, estão: a capacidade de comunicação na constante busca pela 

superação da assimetria entre a linguagem científica e a popular; a ampliação da 

capacidade de se relacionar com o outro e acolhê-lo; a valorização do saber popular e a 

percepção das interfaces que podem ser estabelecidas com o saber “científico”; o 

enfrentamento de situações dinâmicas e desafiadoras no cotidiano, desenvolvendo a 
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capacidade criativa; a incorporação de valores humanísticos como a solidariedade, 

compromisso e responsabilidade social, entendida como forma de compromisso moral e 

fraternal com as necessidades sociais da população; e a compreensão ampliada dos 

limites e possibilidades da atuação profissional.    

 

9.9.2.  Estágio Curricular Supervisionado 

 

  O estágio curricular será desenvolvido nos dois últimos módulos do curso, nos 

termos da Resolução CNE/CES n°1133/2001 e da Lei n° 11788/2008, de forma 

integrada e complementar às atividades teórico/práticas desenvolvidas nos módulos 

iniciais, anteriormente descritas. Tal proposta permite a contextualização dos 

conhecimentos técnico-científicos e, ainda, o pleno desenvolvimento das habilidades e 

competências profissionais assistencial, gerencial, educativa e investigativa pela 

inserção do (a) graduando (a) nos espaços formais de atuação da Enfermagem, 

abrangendo todos os níveis, numa perspectiva de redes de atenção.  

  Assim, o estágio curricular terá como objetivo o aprimoramento teórico-prático 

pela vivência das demandas e problemas da prática profissional, bem como o 

intercâmbio permanente de conhecimentos, experiências e tecnologias entre os (as) 

alunos (as), professores (as) e profissionais de saúde.  

  Todas as atividades serão acompanhadas de forma integral, presencial ou 

semipresencial por docentes enfermeiros (as) do IFPE Campus Pesqueira. Será 

obedecida a legislação específica que regulamenta o estágio curricular nos cursos de 

Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 1133/2001 e Resolução COFEN nº 441/2013 

que dispõem sobre a participação do (a) enfermeiro (a) na supervisão de atividade 

prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes níveis da formação 

profissional), perfazendo-se um total de 810 h/c, o que corresponde a 20% da carga 

horária total do curso. Essas atividades serão desenvolvidas em serviços de saúde ou 

em outros serviços que sejam campo de trabalho do (a) profissional enfermeiro (a), no 

município de Pesqueira, Caruaru, Garanhuns e Arcoverde, conveniados ao IFPE 

Campus Pesqueira.  
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O planejamento do estágio curricular deverá ser apresentado pela coordenação 

do curso à instituição conveniada ao IFPE Campus Pesqueira em tempo hábil, a fim de 

que possam ser feitos ajustes de acordo com as condições e disponibilidade da 

mesma. Serão estimuladas contribuições dos membros da equipe de saúde 

diretamente envolvidos nas atividades de estágio, para o seu planejamento e avaliação. 

  O desempenho do (a) aluno (a) durante os estágios será avaliado pelo (a) 

professor (a) supervisor (a) por meio de reuniões semanais, quinzenais e/ou mensais, 

adotando-se critérios de desempenho que expressem o desenvolvimento de 

habilidades cognitivas, atitudinais e psicomotoras pelo (a) estagiário (a), e do relatório 

de conclusão do mesmo. Serão adotados mecanismos de participação e contribuição 

dos (as) enfermeiros (as) dos campos de estágio na avaliação dos (as) estudantes. 

Será exigida 100% de frequência às atividades de estágio para a aprovação do (a) 

estudante no componente curricular/módulo. 

  O estágio curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do IFPE Campus 

Pesqueira constitui objeto de regulamentação específica, construído coletivamente com 

a participação de docentes, discentes e pedagogos, amplamente discutido em nível de 

Núcleo Docente Estruturante – NDE e aprovado pelo colegiado do curso (Apêndice III). 

  

9.10.  Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

Em consonância com a Organização Acadêmica e buscando atender a Missão 

Institucional do IFPE – "Promover a educação profissional, científica e tecnológica, em 

todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das 

ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã e 

inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o 

desenvolvimento sustentável da sociedade” – o Campus Pesqueira preza pela tríade 

Ensino, Pesquisa e Extensão como princípio pedagógico indispensável para a formação 

profissional. 

Os princípios pedagógicos são eixos norteadores do processo ensino-

aprendizagem que possibilitam a formação do futuro profissional, capaz de relacionar a 
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teoria e a prática, conforme preconiza a Lei no 9.394/96, vinculando-o ao mundo do 

trabalho e à prática social. 

Destarte, o curso de Graduação em Enfermagem articula-se ao Projeto Político 

Pedagógico Institucional, à medida que entra em sintonia com as disposições contidas 

nesse instrumental, utilizando-o como documento norteador e tendo a prática 

interdisciplinar como contribuinte para formação simultânea do estudante nos aspectos 

técnicos e práticos, pluralista e crítico, o que resulta em qualidade social e política. 

A Extensão enquanto processo educativo possibilita a relação entre o Instituto e 

demais setores da sociedade, viabilizando a troca de saberes, a fim de articular o 

contato de professores, servidores e alunos com as demandas da comunidade. As 

ações são organizadas por meio de cursos, eventos, projetos ou prestação de serviços, 

classificados nas seguintes dimensões: Projetos Tecnológicos ou Sociais, Eventos, 

Estágios e Empregos, Curso de Extensão, Projetos Culturais Artísticos e Esportivos, 

Visitas Técnicas, dentre outros. 

A missão da Extensão é promover o enriquecimento do aspecto pedagógico, 

socializar o saber, viabilizando meios de participação da comunidade no ambiente 

acadêmico e promovendo a transformação social a partir do processo educativo, 

cultural e científico associado ao Ensino e à Pesquisa. 

O desenvolvimento da Pesquisa é uma das ações básicas do exercício 

profissional dos docentes do IFPE. O objetivo é a promoção e o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas para os desafios e questões sinalizadas pela 

sociedade. A seguir, apresentaremos as atividades de pesquisa e extensão em 

andamento. 

 

Projetos de pesquisa em andamento no curso de graduação em enfermagem  

TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR(A) BOLSISTAS 

Projeto “Lonjí”, que está 
produzindo um glossário de 

anatomia e fisiologia humana 
em Libras. 

 
 

Ronny Diogenes 
de Menezes 

Águida Layse Oliveira 
Cavalcanti 

Bruna Karlla da Silva 
Campos 

Bruna Yuri Ferreira de Lima 
Ivanildo Silva dos Santos 

Junior 
Manuela de Siqueira Freire 
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Maria Inês Santos da Silva, 
Mércia Alcântara Feitosa 

Valença 
Verônica Alves de Almeida 

 

Redes de Cuidado em Saúde 
Mental: o processo de 
construção da rede de 

atenção psicossocial no 
Município de Pesqueira, PE 

 

Valquiria F. 
Bezerra Barbosa 

Anielly Cavalcanti 
Luana Beserra Cabral 
Maria Clara de Araújo 

Alcântara 

Perfil Nutricional da 
Comunidade IFPE Campus 

Pesqueira – Docentes, 
discentes e administrativos 

 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

José Romero Diniz 
Ana Raquel Ferreira Galindo 

Luciana Ferreira 

Perfil Nutricional dos Idosos 
do Município de Pesqueira 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

Maria Amanda Lima Batista 
Tamires Batista da Silva 

Maria do Socorro de Oliveira 
Costa 

 

Morbidades dos Idosos 
Atendidos nas Unidades de 

Estratégia de Saúde da 
Família do Município de 

Pesqueira – PE 
 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

Águeda Júlia Siqueira 
Cordeiro 

Hábitos Alimentares e Estado 
Nutricional dos Docentes do 
IFPE Campus Pesqueira-PE 

 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

Ana Raquel Ferreira Galindo 

Caracterização das Redes de 
Cuidado em Saúde Mental na 
Atenção Primária de Saúde, 
Zona Urbana, Município de 

Pesqueira, PE 
 

Valquiria F. 
Bezerra Barbosa 

Anielly Cavalcanti 

Hábitos Alimentares e Estado 
Nutricional dos Funcionários 

Administrativos do IFPE 
Campus Pesqueira 

 
 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

José Romero Diniz 

Práticas e Estratégias de 
Cuidado e Saúde Mental na 

Área Indígena dos Xukuru de 

Valquiria F. 
Bezerra Barbosa 

Luana Beserra Cabral 
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Cimbres na Cidade de 
Pesqueira – PE 

 

Estado Nutricional, Condições 
de Saúde, Comportamentos 

Relacionados à Saúde e 
Percepção da Imagem 

Corporal dos Discentes do 
Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco  

Campus Pesqueira – PE 
 

 
 
 

Reginaldo Gomes 
de Santana 

 
 
 

Luciana Ferreira da Silva 
José 

Avaliação Nutricional da 
População Idosa Atendida nas 
Unidades de Estratégia Saúde 

da Família do Município de 
Pesqueira – PE 

 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

 
 

Maria Amanda Lima Batista 

Caracterização das Redes de 
Cuidado em Saúde Mental na 
Atenção Primária de Saúde, 
Zona Rural, Pesqueira – PE 

 

Valquiria F. 
Bezerra Barbosa 

 
Maria Clara de Araújo 

Alcântara 

Principais Morbidades que 
Acometem os Adultos 

Atendidos nas Unidades de 
Estratégia de Saúde da 
Família do Município de 

Pesqueira – PE 
 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

 
 

Nayane Rafaela da Silva 

Risco Cardiovascular e Estado 
Nutricional dos Idosos 

Atendidos nas Unidades de 
Estratégias de Saúde da 
Família do Município de 

Pesqueira – PE 
 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

 
Maria do Socorro de Oliveira 

Costa 

Perfil Nutricional dos Adultos 
Atendidos nas Unidades 

Saúde da Família no 
Município de Pesqueira – PE 

 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

 
Tamires Batista da Silva 

Estado Nutricional e Risco 
Cardiovascular dos Adultos 
Atendidos nas Unidades de 

Célia Maria 
Ribeiro de 

Vasconcelos 

Erika Maria de Oliveira Maia 
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Saúde da Família do 
Município de Pesqueira – PE 

 

Projetos de extensão em andamento no curso de Graduação em Enfermagem 
 

TÍTULO DO PROJETO ORIENTADOR(A) BOLSISTAS 

 
Assistência Interdisciplinar ao 
Idoso em Atenção Primária: 
uma Proposta de Integração 

Ensino-Comunidade na 
Promoção da Saúde e 

Qualidade de Vida 
 

Cynthia Roberta 
Dias Torres 

 
 
 
 

JhorranaTunu da Silva                                                                                       
Maria Eliane Barbosa Maciel 

 
 
                                          
 

Desenvolvendo Praxes 
Educativas com os Idosos, 

Contemplando o 
Sedentarismo 

Emyliane Maria de 
Medeiros Lima 

 
 

 
Fabiana Laranjeira da Silva                 

João Victor da Silva 
Rodrigues 

 
 

 
Educação em Saúde: uma 
Estratégia para Promover a 
Prática de Atividade Física 

como Aliada do 
Fortalecimento do Sistema 
Imunológico na População 

Jovem, Adulta e Idosa 
Inscritas no Programa 

Academia da Saúde em 
Municípios do Agreste 

Pernambucano 
 

Lucicláudio da 
Silva Barbosa 

 
 
 
 
 
 

Fabíola Maria Paes de Lyra                   
Nayala Anatália de Lourdes 

Galindo 
 
 
 
 
 

Hiv/Ist: Uma Abordagem 
Preventiva 

Silvana Cavalcanti 
dos Santos 

 

Ana Gabriela Velozo de 
Melo Cordeiro 

Victor Barbosa de Azevedo 
           

Interfaces Educação, Saúde e 
Cidadania: Caminhos para a 
Inclusão Social dos Usuários 

de um Centro de Atenção 
Psicossocial 

Valquíria Farias 
Bezerra Barbosa 

 
 

Cleomarcos Gomes Lima                                                                      
July Polyana de Souza 

Simões 
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Grupos de pesquisa certificados pelo IFPE 

TÍTULO PROFESSOR(A) PESQUISADOR(A) 

Cuidado e Promoção à Saúde 
Valquíria Farias Bezerra Barbosa 

Saúde Coletiva e Práticas Interdisciplinares Célia Maria Ribeiro de Vasconcelos 

 

 

9.11. Atividades Acadêmico-Científico-Culturais/Atividades Complementares 

 

As atividades acadêmico-científico-culturais/complementares do Curso de 

Graduação em Enfermagem está em consonância com o Regulamento Institucional, 

aprovado pela Resolução IFPE/CONSUP nº 080, de 12 de novembro de 2012, que 

regulamenta e estabelece critérios para a avaliação das Atividades Complementares 

desenvolvidas pelos estudantes dos Cursos Superiores do IFPE. 

Para integralização do currículo, o (a) aluno (a) deverá realizar 100 h/c de 

atividades e estudos complementares, entendidas como atividades de estudo, iniciação 

científica, extensão, monitorias, cursos, estágios voluntários, participação em eventos 

científicos, ou outras correlatas ao perfil do (a) egresso (a), oferecidas pela própria 

instituição formadora ou outras instituições, desde que formalmente certificadas.  

Serão consideradas atividades complementares apenas as que forem realizadas 

a partir do ingresso do (a) estudante no curso de graduação. Essas atividades têm 

regulamentação específica, debatidas em Fórum, envolvendo a participação de 

docentes, discentes e pedagogos, analisada pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e 

aprovada pelo órgão colegiado de curso (Ver Apêndice VII).  
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10. APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

  O IFPE Campus Pesqueira validará ao histórico do(a) aluno(a) conhecimentos e 

experiências anterior ou paralelamente adquiridos, desde que diretamente relacionados 

com o perfil profissional de conclusão da respectiva habilitação profissional, 

considerando-se estudos presenciais e a distância. Deverão ser pré-definidos, no 

calendário escolar, os prazos para solicitação do aproveitamento de estudos, mediante 

apresentação dos documentos comprobatórios e análise pela coordenação de curso da 

equivalência curricular e possibilidade de dispensa de disciplinas. Quando necessário, 

será criada comissão formada por dois (duas) professores (as) especialistas e o (a) 

coordenador (a) de curso, os (as) quais elaborarão mecanismos de avaliação e 

validação dos conhecimentos e/ou experiências adquiridas anteriormente. 
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11. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
A avaliação, entendida como a emissão de juízo de qualidade sobre dados 

relevantes para uma tomada de decisão (LUCKESI, 2001), devendo proporcionar a 

geração de dados indicadores da qualidade e eficiência do processo ensino-

aprendizagem e nortear decisões que impliquem a melhoria desse processo. 

Durante as atividades de ensino-aprendizagem do Curso de Graduação em 

Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira, a avaliação da aprendizagem deverá ser 

desenvolvida de maneira processual, isto é, deverá assumir uma função formativa 

(busca por identificar as dificuldades apresentadas pelo aluno), a fim de que sejam 

dadas oportunidades para a regulação da sua aprendizagem. Esse tipo de avaliação 

aponta ainda elementos que orientam a organização de etapas posteriores do processo 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é formativa por indicar como os (as) alunos (as) 

estão se desenvolvendo em direção às competências e habilidades previstas para cada 

módulo. 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos, tais como: 

trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações-problema, 

apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos 

situacionais, entre outros. Esses instrumentos foram adotados, considerando-se a 

natureza dos temas em estudo e as habilidades e competências que deverão ser 

desenvolvidas pelos alunos. Serão utilizadas também situações reais, in loco, durante 

as práticas clínicas, o estágio curricular ou em simulações no laboratório de 

Enfermagem, espaços onde haja a possibilidade de observar as habilidades 

procedimentais, atitudinais e/ou cognitivas do (a) estudante, referentes às 

competências em desenvolvimento.  

Levando-se em consideração a organização didática do IFPE Campus 

Pesqueira, o resultado final da avaliação escolar de cada componente curricular deverá 

expressar o grau de desempenho acadêmico dos (as) alunos (as) no desenvolvimento 

das competências trabalhadas, quantificada em nota de 0 (zero) a 10 (dez), 

considerando-se até a primeira casa decimal. O registro da avaliação será feito por 
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meio de valores mensuráveis das competências construídas, sendo 7 (sete) a média 

mínima para aprovação. 

As atividades de recuperação das aprendizagens serão planejadas pelo (a) 

docente de acordo com as dificuldades individuais identificadas nas avaliações e 

ocorrerão, processualmente, a cada etapa do processo ensino-aprendizagem, sempre 

que se fizer necessário, pois se considera que são, em si, oportunidades de “nova” 

aprendizagem, intrínsecas a esse processo. O erro é considerado, pois, uma nova 

oportunidade de acertar, uma fonte de virtude (LUCKESI, 2001). 

Após participar das atividades de recuperação das aprendizagens, caso o (a) 

aluno (a) não consiga construir as competências de uma até 3 (três) 

disciplinas/componentes curriculares referentes a determinado módulo, poderá 

prosseguir para o módulo seguinte, devendo ser rematriculado (a) nos componentes 

curriculares em que se deu a reprovação, que serão cursados como dependências, 

concomitantemente ao módulo subsequente. Caso o (a) estudante seja reprovado (a) 

em mais que 3 (três) componentes curriculares de um módulo, deverá ser 

matriculado(a) apenas nos componentes em que foi reprovado (a), não podendo 

progredir para o módulo seguinte.  

A diplomação será feita ao final do curso, caso o (a) formando (a) tenha 

comprovadamente desenvolvido as competências gerais e específicas do (a) 

Enfermeiro (a). 

As atividades de avaliação possuem regulamentação específica, construídas 

coletivamente no I Fórum de Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira, com a 

participação de toda a comunidade acadêmica, orientado pelo Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e aprovado pelo Colegiado de Curso (Apêndice V). 
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12. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui requisito obrigatório para a 

conclusão do curso bacharelado em enfermagem, tendo como finalidade consolidar e 

avaliar os conhecimentos adquiridos pelo(a) estudante ao longo do curso e, sobretudo, 

inserir o(a) estudante de Enfermagem no campo da pesquisa científica. O referido 

trabalho de conclusão está respaldado na Resolução da CNE/CES nº 3, de 07 de 

novembro de 2001, que estabelece as diretrizes curriculares do curso de graduação em 

enfermagem. 

As prerrogativas inerentes ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) estão 

definidas em regulamento próprio que, juntamente com os demais, foi construído no I 

Fórum de Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira, com a participação de docentes, 

discentes e assessoria pedagógica, sendo debatido no Núcleo Docente Estruturante e 

aprovado pelo Colegiado do Curso Bacharelado em Enfermagem (Apêndice VI). 
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13. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

Para a implantação do Curso de Graduação em Enfermagem – Bacharelado, o 

IFPE Campus Pesqueira dispõe de infraestrutura física e organizacional que atende 

adequadamente as necessidades do curso. Para garantir a qualidade e continuidade 

das condições de oferta do curso, será construído novo prédio, denominado Centro de 

Ciências da Saúde, cujo projeto básico é apresentado a seguir no apêndice IX. 

 

13.1 Salas de Aula e Administração 

Quadro Demonstrativo 2. Dependências físicas para desenvolvimento das atividades do Curso de 
Graduação em Enfermagem  

 

DEPENDÊNCIAS QUANTIDADE 

Sala de direção 01 

Sala de coordenação 01 

Sala de professores 01 

Salas de aula para o curso 05 

Sanitários 09 

Área de lazer coberta 01 

Setor de atendimento Enfermagem / nutricional / odontológico 01 

Auditório 01 

Sala de áudio / vídeo 03 

Setor de registro escolar 01 

Sala de informática 03 

Laboratórios Específicos 03 

Biblioteca  01 

 

13.2 Recursos Audiovisuais 
 
Quadro Demonstrativo 3 – Recursos audiovisuais para desenvolvimento das atividades do 
Curso de Graduação em Enfermagem  

 

ITENS QUANTIDADE 

Computador Interativo 01 

Lousa Digital 01 

Tela de projeção 01 por sala 

Quadro branco 06 

Projetor multimídia (Datashow) 01 por sala 

Equipamento de som 01 por sala 
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13.3 Laboratórios 

Quadro Demonstrativo 4 – Materiais e Equipamentos Permanentes do Laboratório de Bioquímica, 

Biofísica, Genética e Farmacologia 

Quantidade Material Permanente 

01 Datashow 

02 Ares-condicionados 

01 Tela de projeção 

01 Quadro branco 

01  Capela 

01 Guarda objetos com 30 compartimentos 

01 Mesa pequena 

03 Bancadas centrais fixas com 04 armários cada uma 

01 Armário para guarda de soluções 

01 Bancada fixa com 02 torneiras, 02 pias, 09 armários e 08 gavetas 

40  Banquetas 

01 Armário de madeira 

01 Dispensador de papel toalha 

01 Dispensador de sabonete líquido 

30 Microscópios ópticos 

01 Dessecador 

01  Mufla 

02 Estufas 

02 Banhos-Maria para laboratório 

02 Autoclaves 

10 Agitadores magnéticos sem aquecimento 

01 Dry block 

15 Agitadores magnéticos com aquecimento 

05 Medidores de pH 

01 Espectofotômetro  

01 Centrífuga de hematócrito 

01 Câmara escura 

01  Balança 

02 Balanças de precisão 

01 Bico de Busen 

 

Quadro Demonstrativo 5 – Materiais de Consumo do Laboratório de Bioquímica, Biofísica, 

Genética e Farmacologia 

Quantidade Material de Consumo 

01 Balão volumétrico de vidro de 5000 ml 

03 Balões volumétricos de vidro de 2000 ml 

03 Balões volumétricos de vidro de 1000 ml com tampa plástica 

05 Balões volumétricos de vidro de 500 ml com tampa plástica 
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02 Balões volumétricos de vidro de 100 ml com tampa plástica 

02 Balões de fundo chato de 1000 ml 

02 Provetas graduadas de 100 ml 

02 Provetas graduadas de 50 ml 

02 Provetas graduadas de 1000 ml 

02 Provetas graduadas de 500 ml 

03 Provetas graduadas de 250 ml 

01 Proveta graduada de 2000 ml 

22 Pipetas de vidro graduada de 10 ml 

30 Pipetas de vidro graduadas de 05 ml 

41 Pipetas de vidro graduadas de 02 ml 

28 Pipetas de vidro graduadas de 01 ml   

05 Pipetas pauster descartáveis com 500 unidades cada uma 

700 Pipetas graduadas descartáveis de 01 ml 

10 Micropipetas volume variável 2-20 ul 

10 Micropipetas volume variável 2000-10000 ul 

10 Pipetas de vidro volumétricas de 05 ml 

08 Pipetas de vidro volumétricas de 25 ml 

22 Pipetas de vidro volumétricas de 20 ml 

19 Pipetas de vidro volumétricas de 50 ml 

20 Pipetas volumétricas de 200 ml 

10 Tubos de ensaio com tampa de rosca 

12 Estantes para tubos de ensaio 

05 Suportes para rolo com lâmina para corte 

05 Suportes para três cones 

04 Erlenmeyer com tampa plástica de 100 ml 

09 Erlenmeyer de vidro de 250 ml 

20 Erlenmeyer de vidro de 125 ml 

15 Erlenmeyer de vidro de 250 ml 

10 Erlenmeyer de vidro de 125 ml 

14 Erlenmeyer de vidro de 50 ml 

08 Bequers de vidro de 500 ml 

05 Bequers de vidro de 1000 ml 

01 Bequer de vidro de 200 ml 

01 Bequer de vidro de 250 ml 

03 Bequers de vidro de 100 ml 

05 Bequers de vidro de 50 ml 

03 Bequers de vidro de 1000 ml 

02 Pissetas plásticas graduadas de 500 ml 

03 Bastões de vidro 

01 Kitassato graduado e vidro de 250 ml 

01 Almofariz com pistilo 

03 Cápsulas de porcelana 

15 Cadinhos de porcelana de 7 a 8 micros 

01 Funil de separação 
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10 Placas de Petri 

01 Bureta de 50ml 

133 Tubos de ensaio 

01 Bureta graduada com torneira de polipropileno 

02 Condensadores 

25 Frascos reagentes Âmbar de 100 ml 

10 Frascos reagente âmbar de 500 ml 

10 Garras duplas para bureta de metal 

20 Pacotes de ponteiras para micropipeta amarela com 1000 unidades 
cada 

10 Pacotes de ponteiras para micropipeta azul com 500 unidades cada 

15 Pacotes de ponteiras para micropipeta incolor com 100 unidades cada 

01 Pacote de ponteiras para micropipeta incolor com 1000 unidades 

06 Pacotes de microtubo tipo eppendorf de 1,5 ml graduado com 500 
unidades 

02 Mangueiras de silicone de 15 metros 

02 Baldes graduados de 20 ml 

01 Bureta de 100 ml 

02 Papéis filtro qualitativo 50x50, 80 g 

05 Funis 

02 Kitassatos de 1000 ml 

10 Micropipetas Peguet 

03 Rack para 100 ponteiras 1000 ul 

10 Barras magnéticas revestidas 5x15 

10 Barras magnéticas revestidas 7x30 

10 Barras magnéticas lisas 8x40 

02 Caixas de lamínulas de vidro para câmara de Neubauer com 50 
unidades cada uma 

10 Tripés em arame galvanizado 

10 Gral de porcelana com pistilo 

10 Micropipetadores volume variável 

30 Caixas de papel filtro quantitativo com 100 folhas cada uma 

02 Suporte rack para ponteiras 

21 Lamparinas de vidro 

10 Telas com disco refratário 

10 Termômetros -20 +110°C 

05 Termômetros -10 +110°C 

20 Espátulas de aço inox com colher 15 cm 

20 Espátulas de aço inox com cabo de madeira 

22 Suportes para bureta 

02 Suporte para 05 micropipetas 

05 Frascos de Eosin Methylene blue Agar 

02 Frascos de Dextrose Agar 

01 Frasco R2A Agar 

01 Eosin Methylene blue Agar, Levine 
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200 Colibert 

02 Rolos de filme selador 

40 Caixas de fita de pH 

 

Quadro Demonstrativo 6 – Materiais e Equipamentos Permanentes do Laboratório de Semiologia e 

Semiotécnica (Posto de Enfermagem, Enfermaria, Sala de Cirurgia e CME experimental) 

Quantidade Material Permanente 

02 Bancadas fixas com 21 armários e 16 gavetas 

01 Armário para guarda de soluções 

01 Carro de Emergência 

01 Móvel para guarda de objetos pessoais com 30 compartimentos 

01 Capela 

02 Ares-condicionados 

01 Tela de projeção 

01 Quadro branco 

01 Mesa para computador de madeira 

01 CPU 

02 Teclados 

01 Mouse 

01 Estabilizador 

01 Conjunto de caixas de som (03 caixas de diferentes tamanhos) 

01 Par de caixas de som para computador 

01 Dispensador de papel toalha 

01 Dispensador de sabonete líquido 

01 Datashow 

01 Armário com porta de vidro 

01 Mesa branca de madeira 

O2 Mesas com 01 gaveta cada uma 

01 Mesa para refeição 

03 Mesas auxiliares pequenas sem gavetas 

01 Mesa com rodas pequena inox 

01 Mesa semicircular com rodas 

01 Mesa cirúrgica 

01 Mesa auxiliar retangular  

08 Banquetas 

01 Cadeira 

02 Mesas de mayo 

01 Mesa ginecológica 

04 Camas de uso hospitalar com regulador de decúbito  

04 Colchões 

02 Berços hospitalares 

02 Escadas de dois degraus 

03 Suportes de soro 

03 Biombos 
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01  Cadeira de rodas 

01 Cadeira de rodas para banho 

01 Cadeira para coleta de sangue 

01 Foco de luz ginecológica 

01 Suporte saco hamper 

03 Cilindros de oxigênio 

02  Balanças para adulto 

01 Lixeiro com tampa 

01 Suporte para caixa de material perfuro-cortante 

03 Monitores de sinais vitais 

01 Bomba de infusão 

01 Eletrocardiógrafo 

01 Desfibrilador 

01 Prancha de emergência 

01 Manequim adulto 

01  Manequim bebê bissexuado 

02 Manequins adultos sexo feminino 

01 Balança infantil comum 

11 Modelos anatômicos do colo uterino 

01 Modelo anatômico das mamas 

01 Modelo anatômico simulador de parto 

01 Modelo anatômico simulador de exame ginecológico 

01 Manequim controlador de ausculta cardiopulmonar digital 

02 Modelo anatômico tipo braço artificial com cadeia venosa saliente 

02 Simuladores torso adulto para treinamento de RCP masculino 

02 Simuladores de treinamento de RCP para recém-nascidos 

02  Suportes de soro infantil 

01  Modelo anatômico da coxa 

04 Modelos anatômicos do aparelho reprodutor masculino 

02 Modelos para punção de coto umbilical 

02 Réguas antropométricas 

04 Oftalmoscópios 

01 Laringoscópio 

02 Travesseiros 

01 Sonnar 

04 Medidores de glicose no sangue 

11 Esfigmomanômetro tipo aneroide adulto 

03 Esfigmomanômetro tipo aneroide infantil 

12 Estetoscópios 

01 Bandeja pequena inox 

02 Bandejas grandes 

02 Bandejas médias 

02 Bandejas pequenas 

07 Cuba rim 

02 Bacias grandes 
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02 Bacias médias 

01 Bacias pequenas 

02 Aparadeiras  

02 Baldes  

01 Jarra 

01 Papagaio de plástico 

02 Bandejas plásticas 

01 Frasqueira de primeiros socorros 

01 Depósito de plástico retangular pequeno com tampa 

06 Jogos de cânula de Guedel 

05 Lençóis 

20 Campos cirúrgicos  

03 Pinça anatômicas dente de rato 14 cm 

04 Pinças anatômicas dente de rato 16 cm 

02 Pinça anatômica de dissecção 18 cm 

02 Pinça anatômica de dissecção 16 cm 

03 Pinças anatômicas de dissecção 14 cm 

13 Pinças crile reta 14 cm 

08 Pinças crile reta 16 cm 

09 Pinças cheron 24 cm 

20 Pinças backhaus 13 cm 

06 Pinças rochester pean reta 18cm  

07 Pinças Rochester pean reta 16 cm 

08 Pinças Kelly reta 14 cm 

09 Pinças halstead mosquito curva 12 cm 

08 Pinças halstead mosquito reta 10 cm 

10 Pinça crile curva 14 cm 

02 Cabo de bisturi n°04  

02 Cabo de bisturi n° 03 

02 Cabo de bisturi n° 07 

09 Pinça Kelly curva 14 cm  

03 Pinça Rochester pean curva 16 cm 

01 Pinça Rochester pean curva 18 cm 

08 Pinça Allis 18 cm 

03 Pinça Allis 15 cm  

04 Afastadores 

06 Pinça collin coração 16 cm 

01 Pinça kocher curva 18 cm 

04 Porta agulha mayo hegar 14 cm 

03 Porta agulha mayo hegar 18 cm  

02 Porta agulha mathou 14 cm  

02 Tesouras cirúrgicas reta fina de 15 cm   

02 Tesouras mayo stille reta 15 cm 

02 Tesouras mayo stille curva 15 cm 

02 Tesouras mtzembaum curva 18 cm 
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02 Tesouras metzembaum reta 20 cm 

01 Martelo taylor 20 cm 

 

Quadro Demonstrativo 7 – Materiais de Consumo do Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 

(Posto de Enfermagem, Enfermaria, Sala de Cirurgia e CME experimental) 

Quantidade Material de Consumo 

14 Roupas cirúrgicas (M) 

14 Roupas cirúrgicas (G) 

04 Roupas cirúrgicas (GG) 

80 Unidades de espátulas de Ayres 

06 Espéculos vaginais descartáveis 

02 Pinards de madeira 

01 Pinard de vidro 

01 Escovinha ginecológica 

01 Lâmina de microscopia 

01 Fita autoclave zebrada 

01 Pulseira de recém-nascido 

01 Sonda uretral n° 06 

01 Prendedor umbilical tipo clamp 

01 Fralda descartável (M) 

14 Medidores de soro caseiro 

190 Seringas de 1 ml 

120 Seringas de 3 ml 

64 Seringas de 5 ml 

180 Seringas de 10 ml 

130 Seringas de 20 ml 

20 Escalpes de 19G (branco) 

04 Escalpes de 21G (verde) 

90 Escalpes de 23G (azul) 

23 Cateteres intravenosos  

01 Sonda Levine n°18 

04 Sondas retais n°20 

03 Sondas retais n°16 

02 Sondas nasogástricas longas n°14 

02 Sondas nasogástricas longas n°18 

04 Sondas nasogástricas curtas n°20 

01 Sonda uretral n°08 

02 Sondas uretrais n°10 

04 Sondas uretrais n°12 

01 Sonda uretral n°14 

02 Sondas uretrais n°18 

03 Cateteres nasais para oxigênio tipo óculos 

01 Dreno de kher (sonda em T) n°14 

16 Sondas de tamanhos variados 
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03 Sondas de foley n°12 

02 Sondas de foley n°14 

03 Sondas de foley n°16 

02 Sondas de foley n° 18 

01 Sonda de foley n° 20 

03 Ataduras gessadas 

01 Kit de entubação endotraqueal contendo tubo traqueal com balão, tubo 
traqueal com cuff, sonda endotraqueal de PVC e laringoscópio com 4 
lâminas 

76 Equipos de macrogotas 

01 Dispositivo de duas vias 

01 Equipo para soluções enterais com conector (macrogotas) 

01 Equipo de infusão de sangue câmara dupla 

08 Pacotes de bolsas para coleta de drenagem urinária por sistema 
fechado 2000 ml 

02 Coletores de urina por sistema aberto 1200 ml 

04 Sistemas de drenagem fechado 

01 Sistema de drenagem mediastinal/pleural (frasco) 2000 ml 

18 Bolsas de colostomia descartável (sistema fechado) tamanho 30 mm 

12 Bolsas de colostomia descartável (sistema fechado) tamanho 50 mm 

140 Abaixadores de língua 

02 Garrotes  

01 Fixador celular 

06 Esparadrapos comuns 

02 Esparadrapos micropore 

220 Agulhas 25x8 

120 Agulhas 25x7 

02 Caixas de lâmina de bisturi n°23 com 100 unidades cada uma 

01 Caixa de lâmina de bisturi n° 24 com 100 unidades cada uma 

07 One Disposable Ressusci Manikin Airway for 

02 One Disposable Ressusci Baby Airway 

05 Ressusci Manikin Face 

03 Máscara de nebulização 

03 Fluxômetros 

03 Aspiradores de secreção 

03 Umidificadores 

02 Reanimadores manuais de silicone adulto 

02 Reanimadores manuais de silicone pediátrico 

05 Máscaras de Venturi adulto 

02 Máscaras de Venturi pediátrico 

08 Termômetros clínicos de mercúrio 

01 Termômetro digital clínico 

01 Pacote de eletrodos com 50 unidades 

03 Órteses colar cervical 

25 Pacotes de gorros com elástico com 100 unidades 
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11 Pacotes de algodão 

01 Pacote de gaze não estéril 

13 Caixas de luvas cirúrgicas n°7,0 com 50 pares cada uma 

10 Caixas de luvas cirúrgicas n°7,5 com 50 pares cada uma 

01 Caixas de luvas cirúrgicas n°8,0 com 50 pares cada uma 

09 Compressas cirúrgicas 

41 Caixas de máscaras descartáveis com elástico com 50 unidades cada 
uma 

100 Máscaras descartáveis de tiras 

40 Caixas de luvas de procedimento tamanho M com 50 pares cada uma  

09 Caixas de luvas de procedimento tamanho P com 50 pares 

10 Caixas de luvas de procedimento tamanho G com 50 pares 

01 Pacote de sapatilha propé 

05 Bolsas para gelo 

09 Cloreto de sódio 0,9% de 500 ml, bolsa 

03 Cloreto de sódio 0,9% de 500 ml, frasco 

01 Cloreto de sódio 0,9% de 250 ml, frasco 

10 Ringer com lactato de 500 ml, frasco 

02 Ringer com lactato de 500 ml, bolsa 

17 Glicose 5% de 500 ml, frasco 

01 Glicose 5% 

02 Degermante clorexidina 2%, 1L 

01 Álcool a 70%  

02 Iodopolividona 

02 Soluções antissépticas 

04 Água deionizada, 1L 

260 Ampolas para injeção 

02 Óleo de girassol 

01 Kit de vacinas e anestésicos para simulação 

05 Fios de sutura 

03 Pacotes de eletrodos 

 

Quadro Demonstrativo 8 – Materiais e Equipamentos Permanentes do Laboratório de Estudos 

Morfofisiopatológicos I e Estudos Morfofisiopatológicos II (anatomia, fisiologia, citologia, 

embriologia e histologia) 

Quantidade Material Permanente 

09 Bancadas móveis 

01 Bancada fixa com 02 pias, 02 torneiras, 11 armários e 08 gavetas 

27 Microscópios com LED 

01 Geladeira 

02 Ares-condicionados 

01 Quadro Branco 

03 Mesas 
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01 Datashow 

01 Móvel para guarda objetos pessoais com 30 compartimentos 

01 Armário de duas portas de madeira 

01 Armário de soluções 

46 Banquetas  

09 Cadeiras 

01 Lixeiro 

01 Dispensador de toalha de papel 

01 Dispensador de sabonete líquido 

01 Par de caixa de som para computador 

01 Tela para projeção 

02 Modelos anatômicos da figura muscular sexuada 

02 Modelos anatômicos da figura muscular assexuada 

02 Modelos anatômicos do sistema circulatório 

02 Modelos anatômicos do sistema respiratório 

02 Modelos anatômicos do sistema digestório 

02 Modelos anatômicos do sistema urinário 

02 Modelos anatômicos da pélvis masculina 

02 Modelos anatômicos da pélvis feminina 

05 Modelos anatômicos da cabeça 

10 Modelos anatômicos do cérebro e suprimento arterial 

03 Modelos anatômicos da pele ampliada 

02 Modelos anatômicos do neurônio motor humano 

05 Modelos anatômicos da articulação do quadril 

05 Modelos anatômicos da articulação da mão 

05 Modelos anatômicos da articulação do pé 

05 Modelos anatômicos da articulação do joelho 

05 Modelos anatômicos da articulação do cotovelo 

02 Modelos anatômicos do coração 

02 Modelos anatômicos da artéria e veia 

05 Modelos anatômicos com ossos, músculos, ligamentos e nervos 

02 Modelos anatômicos da coluna vertebral 

03 Esqueletos padrão 

05 Modelos anatômicos do braço muscular 

01 Modelo anatômico torso humano com órgãos  

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia do sistema respiratório 
contendo 06 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia do sistema muscular e 
nervoso contendo 51 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia do sistema 
cardiovascular e reprodutor contendo 47 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia dos tecidos contendo 
21 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia das glândulas 
contendo 36 lâminas 
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01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia do tecido ósseo e 
capilar contendo 15 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia da cartilagem e 
apêndice contendo 09 lâminas 

01 Caixa de lâminas preparadas para microscopia do sistema digestório e 
urinário contendo 49 lâminas 

 

Quadro Demonstrativo 9 – Materiais de Consumo do Laboratório de Estudos 

Morfofisiopatológicos I e Estudos Morfofisiopatológicos II (anatomia, fisiologia, citologia, 

embriologia e histologia) 

Quantidade Material de Consumo 

01 Balão volumétrico de vidro de 100 ml com tampa plástica 

05 Balões volumétricos de vidro de 250 ml com tampa plástica 

01 Proveta graduada de 2000 ml 

01 Proveta graduada de 1000 ml 

02 Provetas graduadas de 500 ml 

02 Provetas graduadas de 250 ml 

02 Provetas graduadas de 100 ml 

02 Provetas graduadas de 50 ml 

22 Pipetas graduadas de 10 ml 

10 Pipetas graduadas de 05 ml 

600 Pipetas graduadas de 01 ml descartável 

07 Pipetas de vidro graduadas de 01 ml 

10 Pipetas de vidro graduadas de 02 ml 

09 Pipetas volumétricas de 50 ml 

07 Pipetas volumétricas de 25 ml 

02 Pipetas volumétricas de 20 ml 

10 Pipetas volumétricas de 5 ml 

08 Pipetas volumétricas de 2 ml 

03 Erlenmeyer com tampa plástica de rosca de 1000 ml 

14 Erlenmeyer de vidro de 50 ml 

30 Erlenmeyer de vidro de 125 ml 

14 Erlenmeyer de vidro de 250 ml 

04 Bequers de vidro de 1000 ml 

08 Bequers de vidro de 500 ml 

03 Bequers de vidro de 100 ml 

05 Bequers de vidro de 50 ml 

02 Pissetas plásticas graduadas em alto relevo de 500 ml 

03 Bastões de vidro 

01 Almofariz com pistilo 

02 Capsulas de porcelana 

15 Cadinhos de porcelana de 7 a 8 micros 

01 Funil de separação 

10 Placas de Petri 
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05 Tubos de ensaio com tampa de rosca 

200 Tubos de ensaio 16x100 

332 Tubos de ensaio  

01 Balão de fundo chato 

25 Frasco reagente âmbar de 100 ml 

10 Frasco reagente âmbar de 500 ml 

150 Lamínulas de vidro para câmara de Neubauer 

02 Caixas de lâminas para microscopia  

116 Caixas de luvas de procedimento tamanho M com 50 pares cada 
uma 

67 Caixas de máscaras cirúrgicas com 50 unidades cada uma 

08 Caixas de luvas cirúrgicas com 50 pares n°7,5 

01 Caixa de luvas cirúrgicas com 50 pares n°8,0 

05 Pares de pilhas alcalinas D 

03 Pares de pilhas alcalina AAA 

05 Pares de pilhas alcalinas AA 

01 Carregador de pilhas  

03 Canetas para retroprojetor 

02 Tesouras sem ponta 

30 Lancetas 

30 Abaixadores de língua 

01 Caixa de clipes 

 
 

Quadro Demonstrativo 10 – Especificações dos Equipamentos dos Laboratórios de Informática 

 

LABORATÓRIO ÁREA (M²) M² POR ESTAÇÃO M² POR ALUNO 

C - 7 32 1,47 1,77 

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS) 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

25 COMPUTADORES COM KIT MULTIMÍDIA 

01 HBU Super slack – 3 com 

LABORATÓRIO ÁREA (M²) M² POR ESTAÇÃO M² POR ALUNO 

C - 12 48 2,18 1,8 

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS ) 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

30 COMPUTADORES COM KIT MULTIMÍDIA 

LABORATÓRIO ÁREA (M²) M² POR ESTAÇÃO M² POR ALUNO 

C - 13 48 2,82 1,8 

EQUIPAMENTOS (HARDWARES INSTALADOS ) 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

20 COMPUTADORES COM KIT MULTIMÍDIA 
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13.4 Biblioteca 

 
Quadro Demonstrativo 11 – Especificações de Infraestrutura da Biblioteca 

 

ÁREA TOTAL (m²) ÁREA PARA USUÁRIO (m²) 
CAPACIDADE ( N° DE 

USUÁRIO) 

180 96 288 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÕES 

07 COMPUTADORES COM KIT MULTIMÍDIA 

 

 

 

13.5 ACESSIBILIDADE 

 
  Atendendo ao disposto no Decreto no 5.296/2004, as instalações físicas do IFPE 

Campus Pesqueira oferecem condições de acesso a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida por meio de rampas interligadas entre os blocos do Campus, 

dispondo, além disso, de banheiros adaptados para esse fim. 

14.  PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 
14.1. Coordenação do Curso 

 
  A coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem – Bacharelado do IFPE 

Campus Pesqueira, no momento, é desenvolvida pelo Prof. Me. Robervam de Moura 

Pedroza. 

 
Quadro Demonstrativo 12 – Qualificações da Coordenação do Curso de Graduação em 
Enfermagem – IFPE Campus Pesqueira 

 

Curso Bacharelado em Enfermagem 

Nome do professor Robervam de Moura Pedroza 

Regime de trabalho Integral 40h 

CH semanal dedicada à 
coordenação 

12h 

Tempo de exercício na 
IES 

05 anos 
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Tempo de Exercício na 
coordenação do curso 

01 ano 

Qualificação Enfermeiro, com especialização em gestão de serviços e 
sistemas de saúde (FioCruz); Especialista em Educação 
Profissional: Enfermagem (FioCruz); Mestre em Saúde da 
Família 

Titulação Mestrado Profissional em Saúde da Família pela UFRN, 
2014; Conceito (Capes): 4 

Grupos de pesquisa em 
que atua 

Cuidado e Promoção da Saúde; Redes de Cuidado em 
Saúde Mental. 

Linhas de pesquisa em 
que atua 

Avaliação de ações de saúde; Promoção da saúde; Gestão 
do cuidado. 

Experiência profissional 
na área 

16 anos 

Experiência em Gestão Coordenação de Atenção Básica – Secretaria Municipal de 
Saúde de Garanhuns-PE 

Contato robervam@pesqueira.ifpe.edu.br. Tel: (87) 9988 9126 

 

 

   14.2. Colegiado do Curso 

 
É constituído por todos os (as) docentes do curso, um(a) estudante 

representante e seu respectivo suplente, um pedagogo(a) e um(a) técnico-

administrativo (secretário[a]), sob a presidência do(a) coordenador(a) do curso.  As 

normas e atribuições estão dispostas no Regimento do Colegiado de Curso do IFPE 

(Apêndice VIII). 

 

14.3. Corpo Docente e Núcleo Docente Estruturante 
 

Quadro Demonstrativo 13 – Corpo Docente do IFPE Campus Pesqueira – Curso de Graduação em 
Enfermagem 

 

 
Nº 

 
DOCENTE 

 
GRADUAÇÃO 

 
TITULAÇÃO 

REGIME  
DE 

TRABALHO 
 

01 
Ana Carla Silva Alexandre Enfermagem Mestrado em Ciências da Saúde 

(em andamento) 
DE 

 
02 

Ana Karine Laranjeira de Sá Enfermagem 
 

Esp. em Metodologia de Ensino 
Superior. 

40 h 

mailto:robervam@pesqueira.ifpe.edu.br
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Especialista em Urgência e 
Emergência 

 
03 

Carlos Henrique Tabosa Pereira da 
Silva 

Farmacêutico Doutor em Ciências 
Farmacêuticas 

40h 

 
04 

Carlos Valença do Nascimento Silva Licenciatura em 
Ciências 

Biológicas 

Especialização em Gestão 
Ambiental 

DE 

 
05 

Célia Maria Ribeiro Vasconcelos Nutrição 
 

Doutorado em andamento DE 

 
06 

Cláudia Fabiana Gomes Gonçalves Enfermagem 
 

Mestrado em Hebiatria DE 

 
07 

Cláudia Daniele Barros Leite Salgueiro Psicologia Mestrado em Ciências da Saúde 20h 

08 Cynthia Roberta Dias Torres Enfermagem 
 

Mestrado em Enfermagem DE 

 
09 

Francisca Josseany da Silva Campos 
Gomes 

Pedagogia / 
Letras LIBRAS  

Especialização em LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) 

20 h 

 
10 

Humberto Rochimin Fernandes Enfermagem 
 

Mestrado em andamento 40 h 

 
11 

Kleber Fernando Rodrigues Licenciatura em 
História 

Doutor em Sociologia DE 

 
12 

Luciclaudio da Silva Barbosa Licenciatura em 
Biologia 

Mestre em Recursos Naturais DE 

 
13 

Manoel Henrique O. Pedrosa Filho Engenharia 
Elétrica 

Doutor em Tecnologias 
Energéticas Nucleares 

DE 

 
14 

Marcelle Guimarães de Mello Graduação em 
Enfermagem 

Mestre em Enfermagem 
 

DE 

 
15 

Maria do Rosário de Fátima de A. Sá B. 
dos Santos 

Letras Mestre em Ciências da 
Linguagem 

DE 

 
16 

Nelson Miguel Galindo Neto Enfermagem Mestre em Enfermagem DE 

 
17 

Patrícia Cavalcanti de Sá Florêncio 
 

Enfermagem 
 

Mestrado em andamento 40 h 

 
18 

Raimundo Valmir Oliveira Enfermagem 
 

Mestrado em Ensino na Saúde DE 

 
19 

Robervam de Moura Pedroza Enfermagem 
 

Mestre em Saúde da Família 40 h 

 
20 

Silvana Cavalcanti dos Santos Bach. e 
Licenciatura em 

Enfermagem 

Mestre em Saúde Pública 40h 

 
21 

Suely Maria Trigueiro Inojosa Enfermagem 
 

Especialização em Saúde 
Pública 

40h 

 
22 

Valdirene Pereira de Carvalho Enfermagem 
 

Mestrado em andamento 40 h 

23 Valquiria Farias Bezerra Barbosa Obstetrícia Doutorado em Ciências 
Humanas 

DE 

24 Wilma da Silva Ribeiro Licenciatura em 
Letras 

 
Doutorado em Letras 

DE 

 

PROFESSORES SUBSTITUTOS 
 

 
Nº 

PROFESSOR FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

FORMAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

REGIME  
DE 

TRABALHO 
 
01 

Elisabete Costa de Souza Enfermagem Mestre em Saúde Pública 40h 

 
02 

Marcelo Flávio Batista da Silva Bacharelado 
em 

Enfermagem 

Especialização em Docência 
do Ensino Superior 

e Saúde Pública 

40h 
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03 

Sidiane Muniz Galindo Enfermagem Esp. em UTI 40h 

04 Maria do Socorro Torres Galindo Enfermagem Mestrado em Andamento em 
Ciências da Educação 

40h 

05 Ilza Rafaela de Alemida Pereira Enfermagem Mestrado em Saúde Pública 40h 

 

Quadro Demonstrativo 14 – Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 
Enfermagem IFPE Campus Pesqueira 

PROFESSOR TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

Robervam de Moura Pedroza Mestre 40 h 

Valquíria Farias Bezerra Barbosa Doutora DE 

Célia Maria Ribeiro Vasconcelos Doutorado em andamento DE 

Lucicláudio da Silva Barbosa Mestre DE 

Ana Karine Laranjeira de Sá Especialista 40 h 

Cláudia Fabiane Gomes 
Gonçalves 

Mestre 40 h 

Silvana Cavalcanti dos Santos Mestre 40 h 

Raimundo Valmir Oliveira Mestre em Ensino na Saúde DE 

Valdirene Pereira de Carvalho Mestrado em andamento 40 h 

Kleber Fernando Rodrigues Doutor DE 

Carlos Henrique Tabosa Pereira da 
Silva 

Doutor 40 h 

 

14.4 Corpo Técnico-Administrativo 

 
Quadro Demonstrativo 15 – Corpo Técnico-Administrativo do IFPE Campus Pesqueira, Curso 
de Graduação em Enfermagem – IFPE Campus Pesqueira 

 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Kelderlange Bezerra Alves Pedagogo Especialização em Gestão 
Escolar e Coordenação 

Pedagógica 
Maria do Socorro Araújo Vale Pedagoga Especialização em História e 

Sociologia 
Bárbhara Elizabeth Souza Nascimento Pedagoga Mestre em Educação – linha de 

pesquisa Educação e 
Linguagem. 
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15. DIPLOMAS 

Após a integralização dos componentes curriculares que constituem o Curso de 

Graduação em Enfermagem e da integralização do estágio curricular supervisionado, 

será conferido ao (à) egresso (a) o Diploma de Bacharel em Enfermagem, em que 

deverão constar as informações relativas ao (s) documento (s) de conclusão de curso 

expedido(s) pelo IFPE a seus (suas) estudantes, identificando a habilitação e 

explicitando a titulação concedida.  
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16. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

 
A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso deverá favorecer o 

aperfeiçoamento da qualidade da educação superior e a consolidação de práticas 

pedagógicas que venham a reafirmar a identidade acadêmica e institucional, 

particularmente o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES – Lei no1086 

de 14 de abril de 2004) propõe a integração da autoavaliação Institucional e a Avaliação 

do Projeto do Curso com vistas à formação de profissionais-cidadãos (ãs), responsáveis 

e com capacidade para atuar em função de transformações sociais. 

A Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso é organizada de acordo com os 

princípios estabelecidos e as categorias indicadas no documento “Instrumento de 

avaliação de cursos de graduação – 06/07, CONAES/INEP”. De acordo com esse 

contexto, propõem-se três categorias de análise que subsidiarão a avaliação do projeto 

do curso: 

a) a organização didático-pedagógica proposta e implementada pela Instituição 

bem como os resultados e efeitos produzidos junto aos estudantes; 

b) o perfil do corpo docente, corpo discente e corpo técnico, e a gestão acadêmica 

e administrativa praticada pela instituição, tendo em vista os princípios definidos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI); 

c) as instalações físicas que comportam as ações pedagógicas previstas nos 

Projetos de Curso e sua coerência com propostas elencadas no PDI e PPI. 

 
Essa avaliação deverá ser realizada semestralmente como forma de 

realimentação do currículo com vistas a seu aperfeiçoamento. 

Realizar-se-ão as avaliações interna e externamente. A primeira deverá ser 

realizada, observando-se a Proposta de Avaliação Institucional, de acordo com as 

instruções da Comissão Permanente de Avaliação da Instituição, que será composta 

pelos seguintes membros: três representantes dos Técnicos Administrativos, quatro 

representantes docentes, três representantes dos estudantes dos cursos superiores e 

um representante da Assessoria Pedagógica.  
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A segunda será realizada conforme orientações do SINAES, por meio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), composta por representantes dos três 

segmentos: docente, discente e técnico-administrativo. Os trabalhos desenvolvidos pela 

comissão busca refletir sobre as atividades referentes ao ensino, à pesquisa e à 

extensão, bem como gestão acadêmica e administrativa, objetivando melhoria 

constante da qualidade acadêmica e gestão institucional. A partir do procedimento 

avaliativo, possibilitamos ainda uma prestação de contas das ações do IFPE Campus 

Pesqueira perante a sociedade. 
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17. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

O acompanhamento dos(as) egressos(as) será realizado pela Divisão de 

Extensão do IFPE Campus Pesqueira por meio do Programa de Acompanhamento de 

Estudantes e de Egressos, o qual deverá avaliar as condições de trabalho e de renda 

dos profissionais, o seu campo de atuação profissional no mercado de trabalho, a 

avaliação que ele(a) faz da Instituição e do seu curso (como egresso[a]) e as suas 

expectativas quanto à formação continuada. Esse programa visa constituir-se em uma 

ferramenta e uma fonte de dados e informações para a autoavaliação continuada da 

instituição. 

Como objetivos do referido programa, podem-se citar os seguintes: 
 

 realizar análise socioeconômica dos (as) candidatos (as) aos processos de 

acesso à Instituição; 

 avaliar as habilidades e competências previstas nas matrizes curriculares e 

efetivamente acumuladas pelos (as) discentes e pelos (as) egressos (as) do 

IFPE, bem como identificar o grau de aprendizagem técnico-profissional dos 

(as) mesmos (as) durante o curso e, posteriormente, como egresso (a); 

 avaliar as adequações entre a oferta e a qualidade das oportunidades de 

trabalho para os (as) egressos (as) do curso e demanda quantitativa e 

qualitativa gerada pela sociedade e pelo mercado; 

 traçar o perfil socioeconômico dos (as) estudantes no primeiro período, em 

especial o seu perfil social, etário, étnico e de gênero; 

 acompanhar periodicamente a avaliação qualitativa que os (as) alunos (as) 

fazem do curso, bem como suas expectativas e sugestões; 

 analisar a compatibilidade entre a ocupação exercida pelo (a) estagiário (a) e 

o seu curso, bem como verificar a adequação da matriz curricular com a 

realidade do mercado por ele (a) vivenciada; 

 identificar os elementos limitadores da permanência dos (as) egressos (as) no 

mercado de trabalho; 

 identificar o grau de importância do Estágio Curricular para a inserção e/ou 

permanência dos (as) estudantes no mercado de trabalho e identificar os 
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setores de atividade econômica que mais podem absorver os profissionais 

formados pela Instituição; 

 detectar as áreas de atuação, o nível de coerência com a sua área de 

formação e os níveis de remuneração dos (as) egressos (as); 

 identificar o índice de satisfação dos (as) profissionais formados (as) pela 

Instituição, o grau de compatibilidade entre a sua formação, as demandas do 

mundo do trabalho e as suas expectativas quanto à formação continuada; 

 estimar o tempo médio de conclusão do curso; 

 quantificar as participações dos (as) estudantes em eventos e o número de 

trabalhos publicados. 
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19. APÊNDICES 

APÊNDICE I – EMENTÁRIO  

 

MÓDULO I – INTERVENÇÕES EDUCATIVAS DA ENFERMAGEM NO PROCESSO 

SAÚDE/DOENÇA 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

BMPVI Bases morfofisiopatológicas dos processos 

vitais I 

 

36 
 

  18 
 

   3 
 

    54 
 

   40,5 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  
EMENTA 

Aportes teórico-práticos sobre as funções vitais do organismo humano em seus diferentes níveis funcionais 

e de organização morfológica. Estudo da estrutura, organização e relação dos sistemas orgânicos do corpo 

humano e análise quanto à sua morfologia e função. Estudo macro-morfológico e aspectos funcionais e 

fisiológicos do Sistema Esquelético, Sistema Articular, Sistema Circulatório e Bases informativas do 

Sistema Nervoso. 
 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

 Conceituar os estudos da anatomia e fisiologia humana no sentido amplo e em sentido restrito para 

a compreensão básica da formação inicial da Enfermagem; 
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 Conhecer os princípios fundamentais da variação anatômica usados para designar estruturas do 

corpo humano; 

 Descrever os planos de delimitação e secção do corpo humano e suas utilidades funcionais para o 

seu uso na Enfermagem; 

 Conceituar analiticamente o esqueleto do ponto de vista estrutural e funcional para a organização 

do corpo humano; 

METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 

 Seminários; 

 Aulas práticas e teórico-práticas em laboratório; 

AVALIAÇÃO 

 

Serão realizadas avaliações (escritas, orais e práticas) a partir dos conteúdos administrados, perfazendo a 

nota da 1ª unidade e a nota da 2ª unidade. Para cada unidade haverá sistema de recuperação para estudantes 

que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Ao término do semestre, estudantes que obtiverem média 

igual ou superior a 7,0 (sete) serão considerados aprovados por média; estudantes que não tiverem obtido 

nota igual ou superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco) para ser considerado aprovado; abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                              CH 

Introdução à Anatomia: 
a) História da Anatomia 
b) Conceitos de Anatomia e Fisiologia 
c) Níveis de organização do corpo humano 
d) Principais sistemas orgânicos 
e) Posição anatômica 
f) Planos e secções do corpo humano 
g) Termos de relação e comparação 
h) Termos de movimento 
i) Termos regionais 
j) Cavidades do corpo humano: cavidade dorsal, cavidade ventral (cavidade torácica, 
cavidade abdominal e pélvica) 
 
 Sistema Esquelético:  
a) Conceito e divisão do esqueleto;  
b) Função dos ossos;  
c) Classificação dos ossos quanto à forma;  
d) Morfologia Microscópica e Macroscópica dos ossos  
e) Ossos do esqueleto axial: 
f) Ossos do esqueleto apendicular superior:  
g) Ossos do esqueleto apendicular inferior. 
  
 Sistema Articular  
a) Conceito e classificação das articulações; 
b) Nomenclatura das articulações;  
c) Articulações imóveis ou sinartroses;  

15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09h 
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d) Articulações semimóveis ou anfiartroses;  
e) Articulações móveis ou diartroses; 
f) Joelho: uma articulação sinovial; 
g) Movimentos das articulações sinoviais; 
h) Articulação esferóidea; 
i) Articulação trocóidea. 
 
Sistema circulatório 
a) Localização e função do coração;  
b) Camadas do coração e de revestimento; 
c) Tipos de circulação; 
d) Câmaras cardíacas e os grandes vasos; 
e) Válvulas do coração; 
f) Ciclo cardíaco; 
g) Conceitos de débito cardíaco e frequência cardíaca 
h) Tipos e funções dos vasos sanguíneos 
d) Doenças cardiovasculares. 
 
 Sistema nervoso 
a) Sistema nervoso central: cérebro, cerebelo, ponte, bulbo raquidiano e medula 
espinhal; 
b) Sistema nervoso periférico: substância branca e substância cinzenta; 
c) Arco reflexo: estruturas envolvidas no ato reflexo; 
d) Sistema nervoso autônomo (SNA): SNA simpático e parassimpático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09h 
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JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica texto e Atlas. 10 ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 1995. 

 
 

 



101 
 

 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: O PROCESSO SAÚDE/DOENÇA SOB A ÓTICA DAS CIÊNCIAS HUMANAS 

E SOCIAIS 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PSDOC

HS 

 Processo Saúde-Doença sob a Ótica 

das Ciências Humanas e Sociais 
 

54 
 

    0 
 

   3 
 

     54 
 

      40,5 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda a correlação entre o processo de produção social e o processo saúde-doença, com ênfase sobre os 

condicionantes e determinantes comportamentais político-econômicos e sociais. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer o perfil socioeconômico e demográfico da população e estabelecer as relações com os padrões de 

saúde; 

Compreender a relação entre pobreza/exclusão social nos indicadores de saúde; 
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Conhecer as relações de trabalho e suas implicações no setor saúde. 
 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas com discussão dos conteúdos; 

Leitura e produção textual a partir das referências sugeridas; 

Apresentação de seminários 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos 

avaliativos; perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir 

interdisciplinarmente atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); 

Avaliação entre pares/ auto-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, apresentação de seminários, 

avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                           CH 

1- Ciências sociais e humanas: as perspectivas da Antropologia, da Sociologia, da História e 

da Filosofia. 

1.1 cultura, educação e sociedade 

 

2- Sociologia do Corpo: saúde, doença e envelhecimento. 

2.1. A base social da saúde 

2.1.1. Classe e saúde 

2.1.2. Gênero e saúde 

2.1.3.  Raça e saúde 

2.2. O modelo biomédico de saúde 

2.2.1. Críticas ao modelo biomédico 

2.3.  Abordagem sociológica sobre saúde e doença 

2.4.  Saúde e envelhecimento 

2.4.1. O futuro do envelhecimento 

2.4.2. As políticas públicas voltadas para o envelhecimento 

 

3- Pobreza, Previdência Social e Exclusão Social 

3.1- conceitos e mensurações sobre pobreza 

3.2. Abordagens sociológicas sobre a pobreza e o processo saúde-doença  

3.3. Pobreza e mobilidade social 

3,4, dinâmicas demográficas e urbanização. 

3.5. Acesso aos serviços de saúde 

3.6. Classe social, estratificação e desigualdade. 

3.7. Gênero e estratificação social 

 

4- Trabalho e Economia 

4.1 conceitos (trabalho remunerado e não remunerado) 

4.2. O sistema ocupacional e a produção e apropriação do conhecimento; 

4.3. A divisão social do trabalho 

4.4. A transformação do trabalho – Modos de Produção   

4,5. O gênero e o trabalho 

4,6. Emprego, renda e escolaridade. 

4,7. A insegurança no trabalho. 

12h 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

     STLT            Saúde do Trabalhador  

36 
 

    18 
 

   3 
 

     54 
 

      40,5 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 

Analisa a inserção do ser humano, enquanto sujeito social, no mundo de trabalho e suas inter-relações, na 

determinação dos níveis de saúde e qualidade de vida. Desenvolve compreensão sobre a atuação do 

profissional de saúde/Enfermagem na área de saúde ocupacional. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Integrar o conhecimento compartilhado nesta disciplina com o de outras do currículo específico de cada área, 

de modo a identificar a participação do trabalho na ocorrência de desvios e agravos à saúde do trabalhador; 

Relacionar o trabalho em saúde, na enfermagem e a saúde do trabalhador; 

Conhecer os mecanismos e as causas dos acidentes de trabalho; 

Conhecer as técnicas empregadas na enfermagem do trabalho para avaliação da saúde do trabalhador; 

Conhecer o papel do enfermeiro do trabalho; 

Decodificar a linguagem CIPA e os símbolos de SST dentro de princípios de segurança, assim como ações 

preventivas; 

Identificar os princípios e os fatores básicos para o reconhecimento e a prevenção das doenças ocupacionais. 
 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Visita às empresas e serviços de saúde da região, a fim de analisar a implementação da política de saúde do 

trabalhador; 

Exposição dialogada dos conteúdos. 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, 

relatórios, diagnósticos situacionais. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                     CH 

Conteúdo Programático: 

Processo Trabalho-Saúde-Adoecimento - Aspectos Históricos e Organizacionais: 

 

•Relação Trabalho-Saúde-Adoecimento; 

•Divisão do trabalho entre os sexos: Implicações para saúde;  

 

•Planejamento e Ação nos Serviços de Atenção à Saúde dos Trabalhadores; 

•Serviços de Atenção a Saúde do trabalhador: 

•Enfermagem do Trabalho: 

•Equipe de Enfermagem do Trabalho; 

•Funções do Enfermeiro do Trabalho      

•O Processo de Enfermagem na Saúde Ocupacional; 

•Planejamento e Organização de um Serviço de Saúde do Trabalhador; 

 

•Exames de Saúde e as Provas Funcionais; 

•Bioética e a Enfermagem do Trabalho; 

•Ergonomia; 

•Saúde Mental do Trabalho; 

•Introdução a Higiene do Trabalho; 

 

•Segurança do Trabalho; 

•Conceito técnico ou prevencionista de acidente do trabalho; 

 

•Aspectos legais relacionados à saúde do trabalhador, acidente de trabalho e previdência social; 

•EPI, EPC – uso, tipo e legislação pertinente; 

•CIPA – organização, funcionamento e legislação; 

•Doenças Relacionadas ao Trabalho.       

 

06h 

 

06h 

 

 

12h 

 

 

 

 

 

 

 

03h 

 

 

 

 

 

06h 

 

 

12h 

 

 

09h 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FAIMAN, Carla Júlia Segre. Saúde do Trabalhador: Possibilidades e desafios da psicoterapia ambulatorial. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580401448/pages/-2.  

 

LUCAS, Alexandre Juan. O Processo de Enfermagem do Trabalho. 2. ed. Iatria, 2012. 

 

MORAES, Márcia Vilma G. Sistematização da assistência de Enfermagem em saúde do trabalhador. 1ª. Ed. 

São Paulo: Iátria, 2008. 

 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580401448/pages/-2
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SALIBA, Tuffi Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. LTR Editora, 2015. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAUJO, Giovanni Morais. Legislação de segurança e saúde ocupacional. São Paulo: GVC, 2006. 

 

CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem do Trabalho. 1. ed. Epu, 2009. 

 

PEREIRA, Ana Maria T. Benevides. Burnout: Quando o trabalho ameaça o bem-estar do trabalhador. 4. ed. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553448/pages/5.  

 

MATTOS, Ubirajara Aluízio de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares. Higiene e Segurança do Trabalho. 1. 

Ed. Elsevier, 2011. 

 

PERRENÉ, Pámela  et al. Stress e qualidade de vida no trabalho: perspectivas atuais da saúde ocupacional. 

São Paulo: Atlas, 2006.  

 

MORAES, Márcia Vilma G. Livro - Doenças Ocupacionais: Agentes Físico, Químico, Biológico, 

Ergonômico. 1. Ed. Iatria, 2010. 

 

HAAG, Guadalupe Scarparo. Enfermagem e a Saúde dos Trabalhadores.  
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DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553448/pages/5
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 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

BMPVI Políticas Públicas de Saúde I  

03 
 

 00 
 

   3 
 

    54 
 

   40,5 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda a história de produção das políticas de saúde no Brasil com o estudo do processo histórico de 

construção do sistema de saúde, enfocando a história dos movimentos político-sociais para a 

construção do Sistema Único de Saúde e a formulação de políticas públicas de saúde no Brasil. 

Análise dos determinantes econômicos, sociais e políticos no processo saúde-doença. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Identificar os desafios para a construção de um modelo de atenção à saúde universal, equânime, 

integral; 

 Identificar e analisar definições e conceitos de política e  sociedade; 

 Conceituar e exemplificar políticas públicas sociais; 

 Identificar e analisar as diferenças conceituais entre governo e estado; 

 Identificar na sociedade os pontos de ação das políticas públicas sociais: educação, saúde, habitação, 

previdência, entre outras; 

 Analisar linhas de políticas compensatórias e preventivas.  

METODOLOGIA 
 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

• Exposição dialogada dos conteúdos; 

• Exercício em pequenos e grande grupo; 

• Apresentação de vídeos-debates. 

• Seminários; 

AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, 
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apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos 

técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                             CH 
• Políticas Públicas;  

 

• Reforma Sanitária no Brasil; Arcabouço jurídico do SUS; 

 

• Implantação do SUS; 

 

• Princípios do SUS; 

 

• Entendendo os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade, Equidade, Participação 

da comunidade. 

 

• Descentralização político-administrativa; 

• Hierarquização e regionalização; 

• Princípios da Lei Orgânica da Saúde; 

• Financiamento em Saúde.  

06h 

 

12h 

 

03h 

 

09h 

 

09h 

 

 

 

15h 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
AGUIAR, Zenaide Neto Aguiar. SUS: Sistema Único de Saúde – antecendentes, percursos, perspectivas e 

desafios. São Paulo: Martinari, 2011. 

 

BERTOLLI FILHO, Claúdio. História da Saúde Pública no Brasil. São Paulo: Ática, 2010.  

 

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO, Naomar de Almeida. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. 1. Ed. Medbook, 2013.e 

Fisiologia. 8. ed. Artmed, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
URBANO, Luzia A. A Privatização da Saúde e a Implantação do SUS: Cenários de uma cidade. São Paulo: 

FUNPEC, 2003. 

 

BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. São Paulo: Ática, 1999. 

 

FINKELMAN, Jacobo (org.). Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 

 

PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2010.  

 

MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José  Augusto; MICHALISZYN, MARIO SÉRGIO. 

Saúde Coletiva: um campo em construção [livro eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126295. 

 

ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde da Família na 

Atenção Primária. 1. ed. Curtibia: Intersaberes, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2. 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

                                                 
 

           

_________________________________________                                     _______________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

DISCIPLINA: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

  

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

UEPH   Urgência e Emergência Pré-Hospitalar 48     24    4      72       54   1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 

Estuda as intervenções no atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. Aborda as competências 

básicas de ética, liderança e técnica do (a) socorrista. 
 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

Identificar os sinais e sintomas de agravos à saúde e riscos de morte nas situações de urgência e emergência 
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pré-hospitalar e estabelecer prioridades no atendimento; 

Desenvolver atuação na atenção primária, secundária e terciária, nas situações de urgência e emergência, para 

um atendimento pré-hospitalar de acordo com as diretrizes e normas da Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por acidentes e/ou violência. 
 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Aulas práticas e teórico-práticas no laboratório, mediante simulações de situações de urgência/emergência; 

Seminários; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, 

relatórios, avaliação prática/simulações em sala de aula e em laboratório, diagnósticos situacionais, entre 

outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  CH 

Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência 

Biossegurança no atendimento pré-hospitalar 

Bioética e aspectos jurídicos no atendimento pré-hospitalar 

Biomecânica e cinemática do trauma  

Catástrofe e situações especiais com múltiplas vítimas  

 

Avaliação e atendimento ao paciente politraumatizado e ao paciente clínico – Classificação de 

risco 

Trauma torácico e as urgências e emergências respiratórias  

Trauma cardíaco  

Trauma cranioencefálico, raquimedular e urgências e emergências neurológicas  

 

Assistência nas urgências e emergências psiquiátricas  

 

Trauma abdominal e abdome agudo  

Traumas músculo – esquelético  

Hemorragias  

Trauma térmico  

 

Assistência nas alterações cardiovasculares  

08h 

 

 

 

 

 

 

16h 

 

 

 

 

 

04h 

 

 

12h 
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Assistência ao afogado  

 

Assistência nas urgências e emergências pediátricas  

Agravos e acidentes que ameaçam a vida: 

Crise hipertensiva  

Principais sinais e sintomas de urgência e emergência - condutas 

Reconhecimento da Insuficiência Respiratória e Choque 

Parada Cardiorrespiratória (CABDE) 

Tratamento do OVACE 

Distúrbios do ritmo cardíaco 

Estabilização e transporte pós- parada cardíaca 

 

Toxicologia 

Queimaduras  

04h 

 

 

 

04h 

16h 

 

 

 

 

 

 

08h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e Emergência para Enfermagem: Do atendimento pré-hospitalar 

à sala de emergência. 6. ed. Iatria, 2010. 

 

MARTINS, Herlon Saraiva, et al. Emergências clínicas. Hospital das Clínicas da FMUSP. 7. Ed. Manole, 

2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434574/pages/-120.   

 

NAEMT. Atendimento Pré-Hospitalar ao Traumatizado. 7 ed. São Paulo: Elsevier, 2010. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Marcelo Gomes. Atendimento Pré-Hospitalar para Enfermagem. Suporte Básico e Avançado 

de Vida. São Paulo: IATRIA, 2004. 

 

MOORE, Keith L. Anatomia Orientada para a Clínica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001. 

 

GARCIA, Sérgio Brito. Primeiros Socorros: fundamentos e prática na comunidade, no esporte e eco-

turismo. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 

QUILICI, Ana Paula; TIMERNAN, Sérgio. Suporte Básico de Vida: Primeiro atendimento na emergência 

para profissionais de saúde. 1. ed. Manole, 2011. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431245/pages/-22.  

 

SILVA, Leonardo da; FALCÃO, Luis Fernando dos Reis. Atualizações em Emergências Médicas. Vol. 2, 

Manole, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578680619/pages/-16.   
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ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

ECS               Educação em Saúde 54   18    4     72       54   1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 

Abordagem explicativa dos modelos do processo saúde-doença. Aspectos conceituais da educação em saúde 

e seus pressupostos epistemológicos no contexto das políticas de saúde. Análise das concepções 

pedagógicas, metodológicas e sua aplicação no processo de educação em saúde para a condução de 

processos educativos participativos e autônomos. Estratégias de intervenção educativa em saúde ao ser 

humano, famílias e comunidades, com ênfase ao pensamento dialético. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Realizar intervenção educativa em saúde ao ser humano, famílias e comunidades, com ênfase ao 

pensamento dialético. 

 Conhecer as principais teorias e concepções pedagógicas que vem orientando a prática educativa; 

METODOLOGIA 
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A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

•Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

•Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

•Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

•Exposição dialogada dos conteúdos; 

•Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de 

artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, apresentação de atividades 

educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado; abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

Primeira Unidade: 

 A Educação em Saúde e os seus pressupostos. 

 História Natural da doença; 

 determinantes do processo saúde doença; 

 níveis de prevenção; 

 Modelos Explicativos do Processo Saúde-Doença; 

-modelo biomédico/mecanicista; 

-modelo processual; 

-modelo sistêmico; 

-determinação social 

 Promoção da Saúde:  

            - contexto histórico; 

            - pressupostos teóricos; 

            - política nacional de promoção da saúde. 

 

Segunda unidade 

 Evolução Histórica da Educação em Saúde no Brasil no Contexto das Políticas de 

Saúde; 

 Tendências Pedagógicas e Metodológicas e Sua Aplicação no Processo Educativo em 

Saúde: 

           - metodologia liberal; 

           - metodologia progressista. 

 Aspectos Conceituais do Processo de Educação em Saúde e seus Paradigmas: 

           - enfoques educativos; 

           - conceito de prevenção; 

           - conceito de promoção da saúde. 

           - educação popular em saúde. 

 Comunicação e Saúde; 

 Diagnóstico e planejamento educativo em saúde. 

 

06h 

06h 

06h 

06h 

06h 

 

 

 

 

 

12h 

 

 

 

 

06h 

 

 

06h 

 

 

 

06h 

 

 

 

 

06h 

06h 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIALHE, Fábio Luiz Pelicioni; FOCESI Maria Cecília. Educação e Promoção da Saúde: Teoria e 

Prática. 1. ed. Santos editora, 2012. 

 

LEITE, Maria Madalena Januária. Educação em Saúde: Desafios para uma prática inovadora. 1. ed. 

Difusão, 2010. 

 

WALDOW, Vera Regina. Estratégias de ensino na Enfermagem. Petrópolis: Vozes, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

PILETTI, Claudino. Didática geral. 23 ed. Campinas: Ática, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção de Saúde. Carta de Ottawa. Declaração de Adelaide, 

Sundsvall e Santa Fé de Bogotá. Brasília: Ministério da Saúde, 1996. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf.  

 

ANTUNES, Celso. Como desenvolver conteúdos explorando as inteligências múltiplas. 5 ed. Fase 

3. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

MIRANDA, Sonia Maria Rezende Camargo de; MALUGUTTI, William. Educação em saúde. 

São Paulo: Phorte, 2010. 

 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/carta_ottawa.pdf
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GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

  

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

               Metodologia do Estudo 36     0    02     36       27   1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Discute a importância das estratégias de pesquisa e leitura crítica como recurso metodológico na construção e 

socialização do conhecimento acadêmico e alcance da autonomia intelectual. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver hábitos de estudo e leitura eficientes.  

Organizar trabalhos científicos seguindo normas técnicas da metodologia científica.  

Redigir produções escritas usando linguagem e estilo próprios da metodologia científica.  

Conhecer técnicas de estudo individuais e coletivas e de apresentação de trabalhos em grupos. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

• Exposição dialogada dos conteúdos; 

• apresentação de atividades em sala de aula. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos e relatórios,  

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                     CH 

Técnicas de Ensino; 06h 
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Pesquisa Científica: O que é e como se faz? 

Ciência e conhecimento científico; 

 

Metodologia dos Trabalhos Científicos; 

Normas para Redação de Trabalhos Acadêmicos; 

Normalização de Trabalho Científico – Monografia; 

Normas Gerais para Citação - ABNT – NBR 10520; 

 

Normas para Apresentação de Teses / Dissertações - Segundo A NBR 14724 / ABNT; 

Busca em Bases de Dados de Periódicos Científicos; 

Monografia; Dissertação; Folders- Apresentação. 

 

04h 

 

 

08h 

 

 

 

04h 

06h 

08h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. Atlas, 2010.  

 

MASCARENHAS, Sidnei A. Metodologia Científica. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

Disponível em: 

  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6.  

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATUS, Eva Maria. Metodologia Científica. 6. ed. Atlas, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTANHO, Sérgio. CASTANHO, Maria Eugênio. Temas e Textos em Metodologia do Ensino Superior. 7. 

ed. Campinas: Papirus, 2012. 

VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a Área de Saúde. 2. ed. Elservier, 2003. 

CASTRO, Cláudio de Moura. A Prática da Pesquisa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. Disponível 

em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050858/pages/_5.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATUS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 7. ed. Atlas, 2008. 

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 24. ed. Perspectiva, 2012.   
 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

DISCIPLINA: HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM 

SAÚDE E ENFERMAGEM 
 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574595/pages/-6
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050858/pages/_5
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CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome Carga Horária 
Semanal (H/A) 

Nº. de  
Crédit

os 

C. H.  
TOTAL 

C. H.  
TOTAL 

Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 
HOPTSE 

História e Organização do Processo 
de Trabalho em Saúde e 
Enfermagem 

 
72 

 
    0 

 
   4 

 
    72 

 
      54 

 
  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os aspectos histórico, cultural e ético-legal que estruturam o processo de trabalho na área de 

saúde/Enfermagem e conferem significado social à Enfermagem enquanto ciência e área profissional. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Analisar o processo histórico do cuidar em Enfermagem; 

Estabelecer as condições históricas do surgimento da Enfermagem enquanto profissão; 

Correlacionar a história da Legislação do Exercício Profissional com a organização associativa da 

Enfermagem no Brasil; 

Conhecer, interpretar e aplicar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e a Lei do Exercício 

Profissional da Enfermagem; Discutir as questões de gênero que influenciam o processo de trabalho do 

trabalhador (a) de Enfermagem. 

METODOLOGIA 

 Discussão e reflexão a partir da leitura de textos pertinentes aos temas; 

 Aulas com exposições dialogadas, estimulando a participação dos discentes; 

 Seminários; 

 Apresentações de vídeos e filmes que traçam a trajetória histórica e legal da enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação das aprendizagens será desenvolvida considerando duas dimensões: 

Formativa: será construída uma nota mediante a participação do estudante em atividades transversais, isto é, 

desenvolvidas aula a aula a fim de expressar o percurso da construção das aprendizagens do estudante ao 

longo das aulas. 

Somativa: que será composta por - a) uma resenha e um exercício de avaliação individual que comporão a 

nota da primeira unidade e b) um trabalho em grupo (painel interdisciplinar) e um exercício de avaliação 

individual que comporão a segunda unidade. As notas destas duas atividades serão somadas para compor a 

média da disciplina (média aritmética). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 
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Práticas de Cuidados no Período Pré-Nightingaleano 

 

1. O Lugar do corpo, da saúde e da Enfermagem na História.  

2. Práticas de cuidados: das práticas instintivas primitivas às intervenções mágico-

sacerdotais das sociedades antigas.  

3. Da mitologia à especulação filosófica na tradição greco-romana / Hipócrates e a teoria dos 

humores. 

4. Enfermagem e Práticas de saúde monástico medievais (feitiçarias, bruxarias, pestes, 

caridade). 

5. Enfermagem Pré-Nightingaleana. Precursores da Enfermagem. 

O Advento da Enfermagem Moderna 

1. História de Florence Nightingale e sua contribuição para a fundação da Enfermagem 

profissional.  

2. Introdução à Teoria Ambientalista e suas repercussões nas práticas atuais da Enfermagem. 

3. História das Epidemias: pânico, cura e cuidado. 

4. Surgimento da Medicina Social e do Hospital como Lugar de Cura. 

5. Reorganização hospitalar e medicalização das práticas de saúde.  

6. Início das práticas da divisão social do trabalho de Enfermagem: o saber e o saber fazer. 

Profissionalização da Enfermagem no Brasil 

1. Implantação da Enfermagem moderna no Brasil. 

2. Relações de poder na Enfermagem e as Simbologias de Enfermagem. 

3. Contribuições das Escolas de Enfermagem para a profissionalização da Enfermagem no 

Brasil:  

3.1. Escola Profissional de Enfermeiros e Enfermeiras 

3.2. Escola de Enfermagem Alfredo Pinto  

3.3. Escola de Enfermagem Ana Néri. 

 

Legislação do Exercício Profissional no Brasil 

1. História da Legislação do Exercício Profissional da Enfermagem no Brasil. 

2. Enfermeiras diplomadas X práticos de enfermagem: uma luta pelo espaço profissional 

ontem e hoje. 

3. Categorias e Competências dos Profissionais de Enfermagem segundo a Lei 7498/86. 

4. Fundamentos conceituais sobre Ética e Moral. 

5. Historicidade dos paradigmas éticos - da ética filosófica à ética na saúde. 

6. História dos Códigos de Ética da Enfermagem no Brasil (1958-1975-1993-2007). 

7.  Código de Ética de 2007 – o contexto ético do exercício da Enfermagem na atualidade. 

8. Atos normativos do COFEN que regulamentam o exercício da Enfermagem no Brasil. 

9. Noções de Bioética – princípios da bioética. 

      Seminários: 

1. Autonomia do paciente; 

2. Aborto legal 

3. Cuidados paliativos e terminalidade. 

      4. Eutanásia, distanásia, ortotanásia e distanásia.   

16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04h 

 

04h 

04h 

04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GEOVANINI, T. et al. História da Enfermagem: versões e interpretações. Rio de Janeiro: Revinter Livraria e 

Editora, 2010. 

 

OGUISSO, Taka (org.) Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007 

 

OGUISSO, Taka Zoboli. Ética e Bioética: Desafios para a Enfermagem e Saúde. 1. ed. Manole, 2006. 
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VETCH, Robert M. Bioética. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004495/pages/-18 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DE MARCO, Mario Alfredo. A Face Humana da Medicina – do modelo biomédico ao modelo psicosocial. 2. 

ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573962710/pages/1.  

 

GEOVANINI, T. et al. História da Enfermagem: versões e interpretações. Rio de Janeiro: Revinter Livraria e 

Editora, 1995. 

 

GEOVANINI, T. História da Enfermagem. Rio de Janeiro: Revinter Livraria e Editora, 2002. 

 

JÚNIOR, Klinger Fontinelle. Ética e Bioética em Enfermagem. 1. ed. AB editora, 2003.  

 

 BRASIL, Congresso Nacional.  Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/lei-n-590573-de-12-de-julho-de-1973_4162.html.  

 

BRASIL, Congresso Nacional.  Lei Nº 7.498 de 27 de julho de 1986. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html.  

 

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 311/2007. Aprova a reformulação do Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem. Disponível em: 

http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html.  
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DISCIPLINA: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573962710/pages/1
http://www.cofen.gov.br/lei-n-590573-de-12-de-julho-de-1973_4162.html
http://www.cofen.gov.br/lei-n-749886-de-25-de-junho-de-1986_4161.html
http://www.cofen.gov.br/resoluo-cofen-3112007_4345.html
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CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

       Português Instrumental I 54     0    3      54       40,5   1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Conceito de texto e padrões de textualidade. Modos básicos de organização discursiva. Gêneros textuais. 

Discurso citado. Análise, compreensão e produção de textos acadêmicos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Interpretar textos, identificando neles o tema, o objetivo do(a) autor(a) e as relações lógico-discursivas 

(causalidade, temporalidade, conformidade, finalidade, condição, concessão, oposição, explicação, 

alternância, adição e conclusão). 

Produção textual que atendam as necessidades do profissional de enfermagem; 

Construir resenhas, resumos, a partir das referências sugeridas; 

Produzir artigos científicos, atendendo as normas técnicas vigentes. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; Exposição dialogada dos 

conteúdos; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 
 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos e relatórios. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 
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farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

Diferença entre tipos e gêneros textuais 

Tipologia textual 

Identificação do tema e dos objetivos de textos  

Relações lógico-discursivas 

Artigo de opinião 

Formas de ordenação das ideias no texto opinativo  

Resenha  

Resumo  

Intertextualidade: paráfrase e paródia  

O discurso citado: como inserir outras vozes no discurso acadêmico. 

06h 

03h 

06h 

06h 

06h 

03h 

06h 

06h 

06h 

06h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Núbia Scliar. Português instrumental – De acordo com as 

atuais normas da ABNT. 25ª. Ed. São Paulo; Atlas, 2004. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. 9ª. Ed. são Paulo; Atlas, 2010  

 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 5. ed. São Paulo: Contexto, 

2001. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572440684/pages/_.  

 

KOCH, Ingedore Grunffeld Villaça. KOCH, Luis Carlos Travaglia. A Coerência Textual. 18. ed. São 

Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8585134607/pages/1.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, Alessandra; PAULA, Ana Beatriz. Compreensão e produção de textos em língua 

materna e estrangeira. Curitiba; Intersaberes, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121658/pages/-2.  

 

FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 1996. 

 

KOCH, Ingedore Grunffeld Villaça. KOCH, Luis Carlos Travaglia. A Coerência Textual. 18. ed. São 

Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8585134607/pages/1.  

 

PIGNATARI, Nínive. Como escrever Textos Dissertativos. 1. ed. São Paulo: Ática, 2010. Disponível 

em: http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508129553/pages/1.  

 

PLATÃO, Francisco; FIORINI, José Luiz. Para entender o texto – leitura e redação.São Paulo: 

Ática, 2006. 
 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572440684/pages/_
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8585134607/pages/1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121658/pages/-2
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/8585134607/pages/1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508129553/pages/1


122 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
                  

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES / INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO, 

COMUNIDADE I 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

 

PII 

 Práticas Interdisciplinares /Interação 

Ensino, Serviço, Comunidade I 
 

36 
 

    0 
 

   2 
 

     36 
 

      27 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Analisa o processo de educação e comunicação em saúde e seus pressupostos epistemológicos e 

metodológicos. Interação ensino, serviço e comunidade. Exercício de prática multiprofissional em nível 

primário e secundário de atenção à saúde. Aplicação da metodologia científica, epidemiologia e estatística 

aplicada à saúde. Ações e intervenções educativas no processo saúde-doença e nos seus determinantes. 

Atividade de promoção e prevenção à saúde. Atenção primária à saúde, organização, funcionamento e relação 
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das UBS com os demais serviços de saúde do município. Relação interpessoal com a equipe de saúde, 

acolhimento e vínculo com os usuários para uma clínica ampliada. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Compartilhar com os demais profissionais de saúde a prática interdisciplinar, a fim de intervir nos problemas 

de saúde da comunidade; 

Trabalhar a ação educativa tanto  nos diversos espaços comunitários quanto nos serviços de saúde; 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que subsidiam os temas a serem discutidos com a comunidade; 

Elaboração de plano de ação para ser trabalhado na comunidade, de acordo com as suas necessidades; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

Exposição dialogada dos conteúdos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil do aluno, e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; perfil 

comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente atividades que 

envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ auto avaliação; 

portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema que envolvam 

atividade educativa, apresentação de relatórios das atividades desenvolvidas na comunidade, diagnóstico de 

saúde da população, apresentação de atividades educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

Conhecendo e interagindo com os serviços de saúde e comunidade:  

- compreender e sistematizar problemas e necessidades de saúde da população, bem como 

conhecer suas características socioeconômicas e culturais; 

- conhecer as causas (variáveis) e consequências de seus agravos de saúde e como estes 

influenciam e são influenciados por fatores econômicos, políticos e de organização dos serviços de 

saúde e da sociedade. 

- realizar diagnóstico situacional da área adscrita; 

- levantar dados que subsidiem uma intervenção educativa em saúde; 

- interagir com a equipe de saúde local. 

 

Discutindo, analisando e interpretando os dados coletados: 

•Estabelecendo Prioridades: definir entre os problemas identificados, aqueles que são passíveis de 

intervenção educativa, no nível da organização de serviços, de socialização do conhecimento 

científico atual, da participação da população, em nível individual e/ou coletivo, que contribuirão 

para a melhoria da saúde da comunidade. 

 

•Elaborando o Plano de Ação: detalhar as atividades que deverão ser desenvolvidas, definindo: 

objetivos, população-alvo, recursos humanos, materiais e financeiros necessários, estratégias de 

execução (metodologia/enfoque educativo) e critérios de avaliação.  

 

•Implementando o Plano de Ação 

•Executando o Plano de Ação  

06h 

 

 

 

 

 

04h 

 

 

 

 

08h 

 

 

 

 

04h 

 

 

 

10h 
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•Avaliando as Ações Educativas Realizadas. 

 

04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIRANDA, Sonia Maria Rezende Camargo de; MALUGUTTI, William. Educação em saúde. São 

Paulo: Phorte, 2010. 

 

MIALHE, Fábio Luiz Pelicioni; FOCESI Maria Cecília. Educação e Promoção da Saúde: Teoria e 

Prática. 1. ed. Santos editora, 2012. 

 

POOLI, João Paulo, et al. Projetos Interdisciplinares. 1. ed. Curitiba: Intersaberes, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Gehysa Guimarães; AERTS, Denise. As práticas educativas em saúde e a  

Estratégia Saúde da Família. Ciência & Saúde Coletiva, 16(1):319-325, 2011. Disponível em: 

http://go.galegroup.com.ez360.periodicos.capes.gov.br/ps/retrieve.do?retrieveFormat=PDF_FROM_CALLIST

O&accesslevel=FULLTEXT&inPS=true&prodId=AONE&userGroupName=capes&tabID=&workId=PI-

2YWO-2011-JAN00-I. 

 

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias Educativas: subsídios para a assistência de Enfermagem a grupos. 

Goiânia: Ed AB, 2001. 

 

MACIEL, Ethel Leonor Noia, et al. Projeto Aprendendo Saúde na Escola: a experiência de repercussões 

positivas na qualidade de vida e determinantes da saúde de membros de uma comunidade escolar em Vitória, 

Espírito Santo. Ciência & Saúde Coletiva, 15(2):389-396, 2010. Disponível em: 

http://go.galegroup.com.ez360.periodicos.capes.gov.br/ps/retrieve.do?retrieveFormat=PDF_FROM_CALLIST

O&accesslevel=FULLTEXT_WITH_GRAPHICS&inPS=true&prodId=AONE&userGroupName=capes&tabI

D=&workId=PI-2YW. 
 

 

 
 

 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: PROGRAMA TUTORIAL I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                          

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PTI  Programa Tutorial I  

36 
 

    0 
 

   2 
 

     36 
 

      27 
 

  1º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão das dificuldades de vinculação e adaptação do 

(a) estudante à universidade e de construção de uma identidade profissional individual e coletiva. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Discutir temas éticos, sócio-políticos, científicos e culturais do contexto loco-regional-nacional em que se 

desenvolve o exercício profissional da Enfermagem; 

Contribuir para a construção da identidade de grupo e para a boa adaptação dos estudantes aos estudos 

universitários; 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, apresentação de artigos técnico/científicos, 

relatórios, além de apresentação de atividades educativas na comunidade. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO              CH               

Conhecendo o Currículo do Curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira; 

Contextualizando o Currículo do Curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE Campus 

Pesqueira as demandas do perfil do enfermeiro no Brasil; 

Conhecendo a sistemática de avaliação do Curso de Bacharelado em Enfermagem do IFPE 

Campus Pesqueira 

Refletindo sobre os fatores potencializadores e limitantes da adaptação individual e grupal ao 

ensino superior; 

Discutindo questões de gênero transversais a construção de um perfil profissional na área da 

Enfermagem; 

Discutindo sobre princípios ético-políticos que norteiam o trabalho em equipe, como também a 

construção de uma identidade grupal e profissional; 

Elaborando a sistematização de uma estratégia individual de estudos para o bom êxito nas 

disciplinas/módulo; 

Reconhecendo a importância do componente curricular “Programa Tutorial” para a formação 

integral do profissional enfermeiro.  

06h 

04h 

 

04h 

 

04h 

 

04h 

 

04h 

 

04h 

 

06h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida. Ensinando a Cuidar Em Saúde Publica - Práticas de 

Enfermagem - 2ª Ed. Yendis Editora, 2012.  

 

VIEIRA, Maria Jésia. Imagem Cultural e Motivação na escolha da Enfermagem. Aracaju: Editora da 

UFS, 2002. 175p. 

 

PICHON-RIVIÁRE, Enrique. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, Cláudio de Moura. A Prática da Pesquisa. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050858/pages/_5.  

 

LUNARDI FILHO, Wilson Danilo. O mito da subalternidade do trabalho da Enfermagem à 

medicina. 2ed. Pelotas: Edição do autor, 2004. 

 

MARTINS, Iguatemi Lucena Educação Tutorial no Ensino Presencial – uma análise sobre o PET. 

Disponível em: 

portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PET/pet_texto_iv.pdf Acesso em: 11 ago 2011.  

BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. 2 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.  

 

ANGERAMI-CAMON, V. A. (org.). A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 1997. 

LIMA, Maria José de. O que é Enfermagem. 3. ed.  Brasiliense, 2009. 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
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ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
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MÓDULO II – PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM EM SAÚDE 

COLETIVA 

 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DA ENFERMAGEM 

EM SAÚDE COLETIVA 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

GPTESC   Gerenciamento do Processo de Trabalho 

em Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

54 
 

    0 
 

   3 
 

     54 
 

      40,5 
 

  2º 

 

Pré-requisitos Não possui Co-Requisitos  

EMENTA 

A disciplina propõe-se a desenvolver competências para o gerenciamento de Enfermagem em unidades 

básicas de saúde e outros cenários na atenção primária de saúde, com ênfase no planejamento, execução e 

avaliação de ações de enfermagem no âmbito da Saúde Coletiva. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver habilidades para enfrentar os desafios de gerenciar unidades básicas de saúde; 

Desenvolver técnicas de lidar com os desafios para equacionar a oferta e a demanda pelos serviços 

primários de saúde; 

Aplicar os conhecimentos adquiridos nos campos da administração, da antropologia, psicologia das relações 

humanas para gerenciar conflitos. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 
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conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Visitas às unidades básicas de saúde, a fim de conhecer o cotidiano desses serviços; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, 

apresentação de seminários, entrevista com gerentes de unidades de saúde, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios, dentre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Teorias Administrativas, princípios básicos da Administração (Teorias de Taylor e Fayol); 

2. Gerência e Liderança nas ações de enfermagem em Saúde Coletiva; 

3. Responsabilidades dos níveis federal, estadual e municipal no âmbito do SUS; 

4. Planejamento, monitoramento e Avaliação de ações de Saúde em Unidades básicas (métodos de 

Planejamento, avaliação qualitativa e quantitativa de ações de saúde); 

5. Processo do trabalho do enfermeiro em saúde coletiva: 

•Aspectos conceituais; 

•Aspectos históricos do processo de trabalho; 

•Elementos norteadores no processo de trabalho; 

•Gestão Participativa como dispositivo de mudanças na prática do enfermeiro; 

6. As necessidades humanas e de saúde e sua apropriação no campo da enfermagem em Saúde Coletiva; 

7. O processo de trabalho do enfermeiro na Estratégia de Saúde da Família (ESF) -  Conhecendo o território 

para a produção do cuidado e da vida;  

8. O trabalho em equipe;  

9. Acolhimento e vínculo na produção do cuidado;  

10. Desafios e perspectivas da ESF; 

Desafios enfrentados pelos enfermeiros na gestão da rede básica de saúde (política de recursos humanos, 

recursos materiais e financeiros, referência e contra-referência, demanda para especialidades). 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. SUS e Saúde da Família para Enfermagem: Práticas  para o 

cuidado em Saúde Coletiva. 1. ed. Yendis, 2008.  

 

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa, et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. Ed. Hucitec Editora, 2012. 

 

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO, Naomar de Almeida. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. 1. Ed. Medbook, 

2013. 

 

HORTA, N.C. SOUZA, M.C.M.R. Enfermagem em Saúde Coletiva: Teoria e Prática, Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde da 

Família na Atenção Primária. 1. ed. Curtibia: Intersaberes, 2013. Disponível em: 
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http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2.  

BRASIL, Conselho nacional dos Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da saúde. Coleção 

Para entender a gestão do SUS. 1. ed. Brasília, 2011. disponível em: 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.3.pdf.  

 

MARQUIS, Bessie L. Administração e Liderança em Enfermagem. 2 ed. São Paulo: Artmed, 1999. 

 

ALMEIDA Débora Vieira de. Humanização dos Cuidados em Saúde, A - Uma Proposta Conceitual –AB 

editora, 1. Ed. 2012 

 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Resende C. A Enfermagem na Gestão em Atenção 

Primária. 1. ed. Manole, 2007. 

Disponível em:http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946.   

 

TEIXEIRA, Carmem Santos; SOLLA, Jorge Pereira. Modelo de atenção à saúde 

promoção, vigilância e saúde da família. Modelo de Atenção à Saúde: promoção, vigilância e saúde da 

família. [on line]. Salvador: Editora ADUFBA, 2006. Disponível em: 

http://static.scielo.org/scielobooks/f7/pdf/teixeira-9788523209209.pdf.  

 

FIGUEIREDO, Nebia Maria Almeida. Ensinando a Cuidar Em Saúde Publica - Práticas de Enfermagem - 

2ª Ed. Yendis Editora, 2012. 

 

TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de Enfermagem na Assistência Primária. São Paulo: Alínea. 

2004. 
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ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

 

CIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE II  

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                     

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PPSII             Políticas Públicas de Saúde II 36     0    02      36       27   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Ementa: Estuda a formulação das políticas públicas de saúde para o enfrentamento de agravos e promoção à 

saúde da criança, do(a) adolescente, da mulher, do homem, do(a) adulto(a) e do(a) idoso(a). 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer os instrumentos normativos do SUS, contextualizando a operacionalização das políticas de saúde; 

Conhecer o modelo proposto para a atenção primária em saúde, através da Estratégia Saúde da Família, a fim 

de garantir acesso com qualidade na atenção primária para os usuários do SUS; 

Conhecer as principais políticas de saúde vigentes no país, analisando suas potencialidades e fragilidades. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Apresentação de seminários. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de 

artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, apresentação de atividades 

educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                    CH 

Pacto pela Saúde; 

Política Nacional de Atenção Básica; 

Família como foco na atenção à Saúde: perspectiva da saúde da família; 

Núcleo de Apoio ao Saúde da Família- NASF; 

Carta dos Direitos dos Usuários; 

Política Nacional de Promoção a Saúde; 

04h 

04h 

02h 

02h 

02h 

04h 
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Política Nacional de Humanização SUS; 

Política Nacional de Educação Permanente; 

Temas Transversais: Práticas Integrativas e Complementares, PSE, Política Nacional do Índio, 

Campos de atuação de Saúde coletiva. 

04h 

04h 

06h 

04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AGUIAR, Zenaide Neto Aguiar. SUS: Sistema Único de Saúde – antecedentes, percursos, perspectivas e 

desafios. São Paulo: Martinari, 2011. 

 

FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Programa Saúde da Família (PSF) Comentada. 2 ed.  GOIÂNIA: AB, 2010. 

  

MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; MICHALISZYN, MARIO SÉRGIO. 

Saúde Coletiva: um campo em construção [livro eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2013. Disponível em: 

<http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126295> 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTOS, Beatriz Regina Lara dos; VANZIN, Arlete Spencer; VARGAS, Glaci de Oliveira Pinto. Assistência 

de enfermagem na saúde do adulto a nível ambulatorial. 2 ed. Porto Alegre: D. C. Luzzatto, 1988. 

 

MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo; SANTOS, Álvaro  da Silva.  A enfermagem na gestão em 

atenção primária à saúde. [livro eletrônico].  São Paulo: Manole, 2007. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946. 

 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar em Saúde Pública.  

 São Paulo: Yendis, 2005. 

TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de Enfermagem na Assistência Primária. São Paulo: Alínea. 2004. 

 

 VAUGHAN, J. P. & MORROW, R. H. Epidemiologia para municípios – Manual para gerenciamento dos 

distritos sanitários. 3 ed. São Paulo: Ed. HUCITEC, 2002. 
 

 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA/BIOESTATÍSTICA I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

EBI   Epidemiologia e Bioestatística I 48     24    04      72       54   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

A partir do estudo do método epidemiológico, aprofunda a compreensão sobre os determinantes e 

condicionantes sócio- econômico, político e cultural do processo saúde e doença. Avalia os indicadores de 

saúde loco-regionais utilizando-se de métodos estatísticos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Identificar e contextualizar os indicadores de saúde. 

Contextualizar temas de caráter científicos em epidemiologia, no sistema único de saúde brasileiro. 

Definir epidemiologia descritiva, identificando as variáveis com relação ao tempo, lugar e pessoas. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

•Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

•Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

•Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

•Exposição dialogada dos conteúdos; 
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•utilização do laboratório de informática para a construção e análise de indicadores de saúde. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ auto 

-avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa (cálculo de indicadores de saúde, demográficos e 

socioeconômicos), resolução de situações- problema, apresentação de seminários, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais de saúde a partir 

dos indicadores apresentados. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

INTRODUÇÃO À EPIDEMIOLOGIA 

•História da Epidemiologia 

•Conceituação 

PROCESSO SAÚDE/DOENÇA 

A MEDIDA DA SAÚDE COLETIVA: INDICADORES  ECONOMICOS, SOCIAIS E DE 

SAÚDE 

•Fontes de Dados 

•A forma de Expressar os Indicadores 

•Análise da situação de Saúde 

 

RISCO EPIDEMIOLÓGICO 

 

INDICADORES DE MORTALIDADE: 

•Mortalidade Geral, 

• Mortalidade Infantil e seus componentes, 

• Mortalidade Materna 

•Mortalidade Específica 

•Coeficiente de Letalidade 

•Razão de Mortalidade Proporcional 

•Curva de Mortalidade Proporcional de Nelson Moraes 

 

PRÁTICA: 

Análise da Situação de Saúde. 

08h 

 

 

 

16h 

 

04h 

04h 

04h 

 

04h 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

12h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4 ed. RIO DE 

JANEIRO RJ: GUANABARA KOOGAN, 2006. 

 

TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. TIETZMANN, Daniela, organizadora. São Paulo. Pearson Education 

do Brasil, 2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009919/pages/-10.  

 

VIEIRA, SÔNIA. Introdução à Bioestatística.  4. ed. Elservier, 2008. 

 

RODRIGUES, M.A.S. Bioestatística. RODRIGUES, M.A.S. organizadora. São Paulo. Pearson Education do 

Brasil, 2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005386/pages/-10.  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009919/pages/-10
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005386/pages/-10


134 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6 ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Epidemiologia e serviços de saúde. 

Brasília: MS. 2003 - 2004. 

 

MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2004. 

 

TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. TIETZMANN, Daniela, organizadora. São Paulo. Pearson Education 

do Brasil, 2014. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009919/pages/-10.  

 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia – Teoria e Prática. 7º ed. Rio de Janeiro: GUANABARA/KOOGAN, 2003. 
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DISCIPLINA: PROCESSOS INFECCIOSOS E PARASITÁRIOS 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

Enfermagem Saúde 
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

  X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                         

Código Nome 
Carga Horária 

Semanal (H/A) 

Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 
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Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIP Processo Infeccioso e Parasitários 36 00 02 36 27 2º 

 

Pré-requisitos Não possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os processos infecciosos e parasitários que acometem o homem, sua epidemiologia, fisiopatologia, 

prevenção e tratamento. Analisa as alterações identificadas nos exames clínico-laboratoriais relacionadas aos 

processos infecciosos e parasitários. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Reconhecer as principais doenças de origem infecciosa e/ou parasitária. 

Compreender as estratégias de ação na identificação, prevenção e combate as mais comuns doenças 

infecciosas e/ou parasitária. 

Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas pelos pacientes de 

forma individual e coletiva. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será composta por aulas expositivas dialogadas, simulação de casos reais e discussão 

de casos clínicos, tempestade de ideias, discussão circular, mapas conceituais, apresentação de seminários. Os 

recursos didáticos utilizados como auxílio serão equipamentos tais como data-show, caixas de som, notebook 

e quadros. 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações (escritas, orais e práticas) a partir dos conteúdos administrados, perfazendo a nota 

da 1ª unidade e a nota da 2ª unidade. Para cada unidade haverá sistema de recuperação para estudantes que 

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Ao término do semestre, estudantes que obtiverem média igual 

ou superior a 7,0 (sete) serão considerados aprovados por média, estudantes que não tiverem obtido nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 

(cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

1- MICROBIOLOGIA: A CIÊNCIA 
1.1 O que é microbiologia; 1.2 Porque estudar microbiologia; 1.3 Carreiras em microbiologia; 
1.4 Primeiros microrganismos na terra; 1.5 Primeiras doenças infecciosas; 1.6 Pioneiros na 
ciência da microbiologia. 
2-  PATOGENICIDADE E MECANISMO DE DEFESA DO HOSPEDEIRO  
2.1 Patogenia das doenças infecciosas; 2.2 Introdução: Infecção X doenças infecciosas; 2.3 
Porque nem sempre ocorre infecção?; 2.4 Quatro períodos ou fase no curso de uma doença 
infeciosa; 2.5 Infecções localizadas versus Infecções sistêmicas; 2.6 Doença aguda, subaguda 
e crônica; 2.7 Infecções latentes; 2.8 Infecções primarias versus infecções secundarias; 2.9 
Etapa na patogenia das doenças infecciosas; 2.10 Virulência; 2.11 Fator de virulências 
(atributos que possibilitam as patógenas aderir, escapar da destruição e causar doenças). 
3-  MECANISMOS INESPECÍFICOS DE DEFESA DO HOSPEDEIRO 
3.1 Introdução: Mecanismos inespecíficos de defesa do hospedeiro; 3.2 Primeira linha de 
defesa; 3.3 Segunda linha de defesa. 
4-  MECANISMOS ESPECIFFÍCO DE DEFESA DO HOSPEDEIRO: INTRODUÇÃO A IMUNOLOGIA 
4.1 Introdução: Imunidade; 4.2 Imunidade humoral; 4.3 Imunidade mediada por células; 4.4 
Hipersensibilidade e reação de hipersensibilidade; 4.5 Imunosupressivo; 4.6 Imunologia 
laboratorial. 
5-  Tripanossomíase por Trypanossoma Cruzi (Doença de chagas: O parasito e a doença). 
6-  Schitosoma mansoni e esquitossomíase: O parasito e a doença. 
7-  Tênias e teníases: Os parasitas e as doenças. 
8-  Ascaris lumbricoides e ascaríase: o parasita, a doença e suas manifestações. 

06h 
 
 
 

08h 
 
 
 
 
 
 

04h 
 
 

18h 
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9-  Cólera: o vibrião, a doença e suas manifestações 
10- Dengue: os tipos de vírus prevalentes, a doença e suas manifestações. 
11- Hanseníase: Mycobacterium leprae e a doença. 
12- Tuberculose:  Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch e a doença. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOAN, Thao; MELVOLD, Roger; WALTENBAUGH, Carl. IMUNOLOGIA MÉDICA ESSENCIAL. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

REY, Luis. Parasitologia. 4ª ed. Rio de Janeiro; Guanabara Koogan, 2011.  

TRABULSI, Luiz Rachid. Microbiologia. 5. Ed. Atheneu, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso. Secretaria 

de Vigilância em Saúde; 8. ed. Brasília: 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.   

COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan,  2005. 

FILHO, Geraldo Brasileiro. Patologia Geral. 4. ed. Guanabara, 2011. 

FISCHBACH, Frances. Manual de Enfermagem. Exames Laboratoriais e Diagnósticos. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

REY, Luís. Bases da Parasitologia Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

 

  

 

 

 

  

 

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO A,BIENTAL E SANITÁRIA 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO : Enfermagem EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA  

Saúde 
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 
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 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

  X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 

SANITÁRIA 

36 18 04 54 40,5 2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  
EMENTA 

Estuda a relação entre o meio ambiente e as práticas sanitárias e sua influência no processo saúde-

doença humano, e as metodologias de vigilância em saúde (vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária). 
COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver a consciência ambiental para que o mesmo compreenda sua dimensão no processo 

saúde-doença; 

Apreender a concepção de sustentabilidade ambiental e sua influência na promoção da saúde e 

qualidade de vida; 

Reconhecer os principais ciclos das doenças de origem infecciosa e/ou parasitária e suas relações 

com o meio ambiente; 

Compreender as estratégias de ação sanitária no intuito de identificar, prevenir e combater as mais 

comuns doenças infecciosas e/ou parasitária. 

Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas por 

grupos populacionais quanto a vigilância em saúde (vigilância epidemiológica e vigilância 

sanitária). 
 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será composta por aulas expositivas dialogadas, simulação de casos reais 

e discussão de casos clínicos, tempestade de ideias, discussão circular, mapas conceituais, 

apresentação de seminários. Os recursos didáticos utilizados como auxílio serão equipamentos tais 

como data-show, caixas de som, notebook e quadros. 
AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações (escritas, orais e práticas) a partir dos conteúdos administrados, 

perfazendo a nota da 1ª unidade e a nota da 2ª unidade. Para cada unidade haverá sistema de 

recuperação para estudantes que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Ao término do 

semestre, estudantes que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) serão considerados 

aprovados por média, estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) farão 

avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                CH 

1 - MOVIMENTO AMBIENTALISTA NO BRASIL E NO MUNDO: 54 
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1.1. Conferências da ONU sobre meio ambiente; 

1.2. Princípios  

Gerais do Desenvolvimento sustentável; 

1.2. Agenda 21; 

1.3. Governança, biodiversidade e políticas públicas de desenvolvimento e 

conservação da natureza. 

 

2 - MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 

2.1 Ecologia microbiana; 2.2 Introdução: Relação simbiótica; 2.3 Microrganismo, 

Microbiota endógena humana, Funções benéficas e prejudiciais da microbiota, 

Comunidades microbianas; 2.4 Microbiologia na agricultura; 2.5 Biotecnologia; 2.6 

Bioremediação. 

3- EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚPLICA 

3.1 Epidemiologia interações patógenos, hospedeiros e meio ambientes; 3.2 Ciclo de 

infecção; 3.3 Reservatório de infecção;3.4 Forma de transmissão; 3.5 Agencia de 

saúde publica; 3.6 Bioterrorismo e agentes de ataque biológico; 3.7 Abastecimento de 

agua e despejo de esgoto. 

4- DOENÇAS INFECCIOSAS  

4.1 Principais doenças virais, bacterianas e fungicas de ser humano; 4.2 Doenças 

infecciosas da pele; 4.3 Doenças infecciosas do ouvido; 4.4 Doenças infecciosas dos 

olhos; 4.5 Doenças infecciosas do sistema respiratório; 4.6 Doenças infecciosas da 

cavidade oral (boca); 4.7 Doenças infecciosas do trato gastrointestinal; 4.8 Doenças 

infecciosas do sistema geniturinário; 4.9 Doenças infecciosas do sistema circulatório; 

4.10 Doenças infecciosas do sistema nervoso central (SNC); 4.11 Terapia apropriada 

para infecções causadas por vírus bactérias e fungos. 

5-  Os ciclos parasitários e a teoria dos focos naturais e os principais tipos de habitats 

dos parasitas. 

6-  Tripanossomíase por Trypanossoma Cruzi : Ecologia, epidemiologia e controle. 

7-  Lei nº 11445 de 5 de janeiro de 2007 que trata das diretrizes para o saneamento 

básico. 

8-  Schitosoma mansoni e esquitossomíase: Ecologia, epidemiologia e controle. 

9-  Tênias e teníases:  Ecologia, epidemiologia e controle. 

10-  Ascaris lumbricoides e ascaríase: Ecologia, epidemiologia e controle. 

11-  Cólera:  Ecologia, epidemiologia e controle. 

12- Dengue: Ecologia, epidemiologia e controle. 

13- Hanseníase: Ecologia, epidemiologia e controle. 

14- Tuberculose: Ecologia, epidemiologia e controle. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVINATTO, V. M. Saneamento Básico - Col. Desafios – 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

TRIGUEIRO, A. (coord.) Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam da questão 

ambiental nas suas áreas de conhecimento. 4 ed. Campinas, SP: Armazém do Ipê, 2005. 

 

TRABULSI, L.B., ALTERTHUM, F. MICROBIOLOGIA. 5 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MINAYO, M. C. De Souza (org.). Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. / 2 ed. Rio de 
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Janeiro: Editora FIOCRUZ/ABRASCO, 2006.  

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

                                              
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 

 

 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

SIS   Sistemas de Informações em Saúde 36     18    3      54       40,5   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda as tecnologias de informação aplicadas ao processo de trabalho em saúde/Enfermagem com 

ênfase nos sistemas de informação em saúde.  

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer a informação em saúde e a partir dela refletir a política de saúde vigente no país; 

Trabalhar os indicadores de saúde a partir das informações disponíveis nos diversos sistemas; 
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Possibilitar eficiência e efetividades no trabalho do enfermeiro, a partir do uso da informação 

 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Atividades teórico-práticas no laboratório de informática, possibilitando melhor familiarização com os 

sistemas de informações em saúde;  

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Visita à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de conhecer in loco a alimentação e gerenciamento dos sistemas 

de informações em saúde. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: perfil comportamental, 

atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa, avaliação escrita ou oral, além de apresentação de artigos 

técnico/científicos. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                                               CH 

1  Conceitos básicos sobre Sistemas de Informação em Saúde (SIS) e sua importância para a tomada 

de decisão; 

2  .Política Nacional de Informação em Saúde; 

3. Sistemas de Informações Ambulatoriais (SIA); 

 

4. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC); 

5. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM); 

6. Sistema de Informações Hospitalares (SIH); 

Avaliação I unidade 

7. E-sus – Novo sistema de informações da atenção básica; 

8   Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); 

9. Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN); 

10. Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SISPNI); 

11 Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento 

(SISPRENATAL); 

12 Indicadores de interesse para a gestão da saúde (indicadores demográficos, socioeconômicos, 

morbidade, mortalidade, natalidade e de cobertura assistencial). 

13. Aula teórico-prática no laboratório de informática: Operacionalização dos sistemas de 

informações no DATASUS; 

14. Visita técnica à Secretaria Municipal de Saúde – conhecendo os sistemas de informações sob 

gestão municipal 
 

 

 

03h 

 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

 

03h 

03h 

 

10h 

 

08h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRANCO, Maria Alice Fernandes. Informação e Saúde: Uma Ciência e suas Políticas em uma Nova Era. Rio 

de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Departamento de Informação e Informática no SUS. Política Nacional 

de Informação e Informática em Saúde - Proposta Versão 2.0. disponível em: 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf  

 

MORAES, Ilara Hammerli Sozzi de. Política, tecnologia e informação em saúde: a utopia da emancipação. 

Salvador: Casa da Qualidade Editora, 2002  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/PoliticaInformacaoSaude29_03_2004.pdf
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BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Para Entender a Gestão do SUS, vol. 1. Brasília : 

CONASS, 201. Disponível em:  

http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_1.pdf.  

 

OLIVEIRA, Maria de Fátima Bayma de. Tecnologia da Informação e da Comunicação. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall: Fundação Getúlio Vargas, 2007. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050797/pages/_1.  

 

CAPRON, HL; JOHNSON, JÁ. Introdução à Informática. 8. ed. Pearson Prentice Hall, 2004. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918888/pages/_5  

 

FORUM NACIONAL DE USUÁRIOS. Informação para uma Sociedade Democrática: por uma Política 

Nacional de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais. Rio de Janeiro: IBGE, 1996. 

 

VINCENT, Beatriz. Internet: Guia para profissionais de saúde. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 
 

 
  
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

DISCIPLINA: INICIAÇÃO À PESQUISA EM SAÚDE 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

http://www.conass.org.br/colecao2011/livro_1.pdf
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050797/pages/_1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918888/pages/_5
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DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

IPS   Iniciação à Pesquisa em Saúde 48     24    04      72       54   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda o processo de investigação científica aplicado a saúde/Enfermagem, sua epistemologia, métodos, 

aplicações. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer o pensamento científico. 

Identificar as diferenças entre projeto e pesquisa. 

Identificar as partes  que compõem um projeto de pesquisa. 

Elaborar um projeto de pesquisa em saúde. 

Elaborar pesquisa nas bibliotecas virtuais em saúde. 

METODOLOGIA 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

• Exposição dialogada dos conteúdos; 

• apresentação de atividades em sala de aula. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de 

artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, apresentação de atividades 

educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                      CH 

Introdução ao pensamento científico 

Diferenças entre projeto e pesquisa 

Como elaborar um projeto de pesquisa 

Tipos de pesquisa (pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, projetos de intervenção). 

Atividades teórico-práticas: 

•elaborando os elementos pré-textuais 

•elaborando os elementos textuais 

•elaborando os elementos pós-textuais 

•Pesquisa na biblioteca virtual em saúde 

08 

12h 

08h 

20h 

 

 

12h 

 

12h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 4 ed. São Paulo: Atlas 
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2004. 

 

LEOPARDI, Maria Tereza. Metodologia da Pesquisa na Saúde. Florianópolis: UFSC, 2002. 290p. 

 

LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa - uma Introduçao – 2. Ed. Educ, 2008. 

 

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia Científica para a Área de Saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 ERDTMANN, Bernadete Kreutz; KOERICH, Magda Santos (org.). Cuidar e Pesquisar na Enfermagem 

relatos de experiências. Florianópolis: Papa-livro, 2004. 

 

MÁTTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

DIEHI, ASTOR ANTÔNIO; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918949/pages/_1  

 

CASTRO, Cláudio de Moura. A Prática da Pesquisa. 2. ed. São Paulo:  Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

BIANCHETTI, Lucídio; MEKSENAS, Paulo. A Trama do Conhecimento. 2. ed. Papirus Editora/08 

 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

 

 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918949/pages/_1
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

LI   Introdução à Língua Brasileira de Sinais-

LIBRAS 

48     24   03      72       40,5   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Introdução aos aspectos clínicos, educacionais e socioantropológicos da surdez. A Língua de Sinais Brasileira 

– Libras e as características básicas da fonologia. Noções básicas de léxico, de morfologia e de sintaxe com 

apoio de recursos audiovisuais. Noções de variação. Praticar Libras e desenvolver a expressão visual/espacial 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer a legislação vigente em termos de educação e acessibilidade para o surdo. 

Compreender o papel de enfermagem para atender pacientes surdos, após refletir sobre as especificidades 

desse paciente nas diferentes áreas de atuação. 

Adquirir conhecimentos práticos e linguísticos da Libras. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

apresentação de seminários. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de 

artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, apresentação de atividades 

educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                             CH 

Legislação e Acessibilidade 

A Libras no contexto escolar: aspectos linguísticos e estrutura morfossintática 

O aluno surdo e o professor em sala de aula: especificidades e diferenças 

06h 

06h 

09h 
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Estudos comparativos entre a língua de sinais e a língua portuguesa nos seus aspectos gramaticais 

Metodologia do ensino para surdos 

O intérprete e o professor na sala de aula 

Contextos da Libras na área de Enfermagem. 

09h 

06h 

06h 

06h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FERREIRA-BRITO, L. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 

 

PEREIRA, Maria Cristina et al. Libras: Conhecimento Além dos Sinais. Pearson Prentice Hall, 2011. 

Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058786/pages/_1.  

 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos  Porto Alegre: Artmed, 

2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FELIPE, Tania; MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Professor. 4.ed. Rio de 

Janeiro: LIBRAS, 2005.  

 

CAPOVILLA, Fernando César & RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue. 

3. ed. Edusp, 2001. 

 

GESSER, Audrei, LIBRAS: Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 

realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 

SMITH, Adam. A mão Invisível. 1. ed. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2013. Disponível 

em: http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788563560698/pages/-2.  

 

QUADROS, Ronice M. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Secretaria 

de Educação Especial; Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos - Brasília: MEC; SEESP, 2004. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  Graduação em Enfermagem EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

  
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2015 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                               

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

II I Inglês Instrumental I 03 00 03 54 40,5 2º 

 

Pré-requisitos Nenhum Co-Requisitos Nenhum 

EMENTA 

Consolidar as técnicas de leitura na língua inglesa bem como elementos estruturais da língua - gramática e 
vocabulário gerais - vistos no módulo I com o objetivo de avançar nas competências específicas relativas à 
habilidade de leitura,  compreensão e tradução de textos de caráter específico na área de Enfermagem, 
bem como a gramática e vocabulário específicos da área, além de introduzir elementos de escrita de 
abstracts. 
COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Objetivos gerais: desenvolver  as habilidades receptivas da língua inglesa – leitura e escuta - através da 

introdução e experimentação de estratégias/técnicas que, integradas aos aspectos linguísticos – gramática e 

vocabulário, facilitam o decodificar das informações presentes em textos gerais; semi-científicos - bulas/ 

listas de procedimento; papers/artigos científicos em Enfermagem bem como a lírica das canções em língua 

inglesa. Conteúdo: engloba uma seleção de estratégias e técnicas básicas das habilidades  de Leitura e 

Escuta; uma relação de estruturas de Gramática Elementar e Intermediária agrupadas em torno dos 

conceitos morfológicos de formas fortes e formas fracas da língua; um menu de textos tópico-conceituais 

em Enfermagem – definição, escopo e objetivo, história, filosofia, principais teorias, interdisciplinaridade, 

pesquisa, biografias de enfermeiros famosos; e abstracts de artigos científicos de Enfermagem. 

Metodologia: contempla a utilização de técnicas e estratégias de leitura e escuta – gerais e específicas - ao 

longo de aulas teórico-práticas, com trabalhos de pesquisa seguidos de apresentações individuais, em pares, 

e pequenos grupos. Avaliação: adota um sistema integrado e misto: Avaliação de Processo – contínua – 

qualitativa;  Avaliação de Produto – pontual – quantitativa – resultados de provas e trabalhos. 

METODOLOGIA 

As atividades do componente curricular contemplam a utilização de técnicas e estratégias de leitura e 

escuta – gerais e específicas - ao longo de aulas teórico-práticas, com trabalhos de pesquisa seguidos de 

apresentações individuais, em pares, e pequenos grupos. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação adota um sistema integrado e misto: Avaliação de Processo – contínua – qualitativa;  Avaliação de 

Produto – pontual – quantitativa – resultados de provas e trabalhos. Esse processo será documentado através de duas 
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notas bimestrais no final de cada unidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

TEXTOS RELACIONADOS A: 

 

 The Nursing Profession – definition/work environment/career prospects 

 The hospital Team 

 In and Around the Hospital 

 Hospitals Admissions 

 Accidents and emergencies 

 Pain 

 Symptoms 

 Caring for the Elderly 

 Nutrition and Obesity 

 Blood  

 Death and Dying 

 Hygiene 

 Mental Health Nursing 

 Monitoring the Patient 

 Medication 

 Alternative Treatments 

 

TÉCNICAS DE LEITURA: 

 

 Reconhecimento de Gêneros Textuais 

 Conceito de Cognatos Verdadeiros e Falsos 

 Marcas Tipográficas 

 Uso do Dicionário 

 Objetivos da Leitura e Níveis de Compreensão 

 Palavras-Chaves 

 Conhecimento Prévio de Mundo 

 Informação Não-Verbal – imagens, gráficos, diagramas, cartoons, etc 

 Técnicas de Leitura: Skimming ( Varredura ou Gist)/Scanning – detalhamento 

 Inferência Contextual 

 Gênero Acadêmico 

 

GRAMÁTICA 

 

 Conceito de Formas Fortes ( Substantivos/Verbos/Adjetivos/Advérbios) e Formas 

Fracas ( Artigos/Conjunções/Pronomes/Preposições/Interjeições) 

 Reconhecimento de Estrutura de Sentença: diferenças entre frase ( nominal e verbal), 

sentença, oração   

 Ordem das palavras - fórmulas : SVCA (verbos de estado) / SVCO ( verbos de ação).  

 

o Verbos – auxiliares x principais x modais   

             - presente x passado x futuro:simples, contínuo e perfeito 

 

 Referência Pronominal 

 Preposições – lugar e tempo 

25h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h 
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 Preposições – movimento 

 Formação de Palavras : Afixos – pre-fixos e sufixos / compostos 

 Marcadores Discursivos - conjunções 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

- COLLINS, Dicionário Escolar Plus Dictionary Inglês-Português// Português-Inglês – com CD-Rom. 

London: 

  

-  CLARKE, S. MacMillan English Grammar in Context – Essential with Key and CD-Rom. London: 

   MacMillan, 2010. 

 

-  GRICE, T. Nursing 1: Oxford English for Careers. Oxford: OUP, 2007. 

 

-  MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura Módulo I. São Paulo: Texto Novo, 

   2004. 

-  ______. Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura Módulo II. São Paulo: Texto Novo, 2004. 

 

- SOUZA, A.G.F. et alli. Leitura em Lingua Inglesa: uma abordagem instrumental. São Paulo: DISAL 

2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DICTIONARIES 

 

- Escolar 

 Oxford Escolar - Inglês-Português// Português-Inglês –  with CD-Rom – Oxford:OUP 

 Dicionário Escolar - Inglês-Português// Português-Inglês – com CD-Rom – Longman 

 The Landmark Dicitionary – English-Portuguese//Portuguese-English – with CD-Rom - 

Richmond 

- Visual 

 Dicionário Visual SBS – Inglês/Portugês/Espanhol – SBS 

 HEINLE, The Heinle Picture Dictionary (for Brazil) - London 

 The Longman Photo Dictionary - Longman 

 The Oxford Picture Dictionary – Oxford 

 Visual Encyclopedia – Dorling & Kindersley 

 

GRAMMARS 

 

- FOLEY, M & HALL, D. My GrammarLab 1 – Elementary. Edingbrough Gate: Pearson, 2012.  

- MURPHY. Essential English Grammar – with key -  Murphy - CUP 

- SWAN, Michael & WATER, Catherine. How English Works – with answers. Oxford 
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DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES: INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO, 

COMUNIDADE II 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PIIESCII   Práticas Interdisciplinares e Interação               

Ensino, Serviço, Comunidade II 

00     36    02      36       27   2º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Projeto interdisciplinar com enfoque no planejamento de intervenções da equipe multiprofissional de saúde/ 

Enfermagem no processo de vigilância ambiental (vigilância epidemiológica e vigilância sanitária), com 

ênfase na educação em saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Interagir com os problemas de saúde no campo da atenção primária e propor alternativas para solução; 

Compreender as dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro no campo da saúde coletiva,  sobretudo nos 

desafios para superar o modelo de atenção hegemônico; 

Desenvolver habilidades gerenciais para sua inserção no gerenciamento do processo de trabalho em saúde 

coletiva. 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de textos que subsidiam os temas a serem discutidos com a comunidade; 

Elaboração de plano de ação para ser trabalhado na comunidade, de acordo com as suas necessidades; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 
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perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de trabalho na comunidade (unidade básica de 

saúde), trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema nas unidades 

básicas de saúde. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                                        CH                                                                                                                                   

Desenvolvendo diagnóstico sanitário e epidemiológico no nível primário de saúde; 

Identificando as variáveis sociodemográficas de uma população e analisando sua influência sobre os 

indicadores de saúde loco-regionais; 

Comparando indicadores de saúde locais aos indicadores regionais e nacionais; 

Propondo estratégias para melhoria da realidade sanitária; 

Propondo estratégias para a melhoria dos indicadores de morbimortalidade e natalidade  com 

intervenção na comunidade 

02h 

02h 

06h 

04h 

06h 

16h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ADAM, Philippe; HERZLICH, Claudine. Sociologia da doença e da medicina. Tradução de Laureno 

Pelegrin. Bauru, SP: EDUSC, 2001. 

 

COHN, Amélia [et al]. A saúde como direito e como serviço. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

COSTA, Juliana Martins Barbosa da Silva, et al. Avaliação da implantação da atenção à hipertensão arterial 

pelas equipes de Saúde da Família do município do Recife (PE, Brasil). Ciência & Saúde Coletiva, 16(2):623-

633, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n2/v16n2a26.pdf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DALCASTEL, Itana Lisane Spinato. A Adesão do Usuário Hipertenso ao Exercício Físico - Proposta 

Educativa em Saúde. Dissertação. UNIFOR, Fortaleza, 2006. 

 

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA. Rio de Janeiro. Bimestral. 2010.  

 

DIEHI, ASTOR ANTÔNIO; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918949/pages/_1.  

 

PHILIPPI JR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi. Educação Ambiental e Sustentabilidade. 2. ed. 

Manole, 2014. disponível em: http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432006/pages/-

14.  

REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM.  Brasília. Bimestral. 2010. 
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DISCIPLINA: Programa Tutorial II 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PTII   Programa Tutorial II 36     00    02      36       27   2º 

 

Pré-requisitos  Co-Requisitos  

EMENTA 

Ementa: Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão das dificuldades de vinculação e 

adaptação do (a) estudante à universidade e na construção de uma identidade profissional individual e coletiva. 

 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do Enfermeiro/a no campo 

da Saúde Coletiva, com vistas a produção de um artigo de revisão de literatura. 

Discutir temas éticos, sócio-políticos, científicos e culturais do contexto loco-regional-nacional em que se 

desenvolve o exercício profissional da Enfermagem no campo da Saúde Coletiva; 

Intervir no processo saúde-doença a partir dos conhecimentos adquiridos nos demais componentes do 

módulo; 

Conhecer o processo de trabalho do enfermeiro no âmbito da saúde coletiva. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Apresentação de atividades na comunidade. 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto-avaliação; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, 

apresentação de seminários, entrevista com gerentes de unidades de saúde, avaliação escrita ou oral, 

apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios, dentre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                      CH 

Contextualizando a inserção do Módulo II no Currículo do Curso de Bacharelado em Enfermagem 

do IFPE Campus Pesqueira; 

 Refletindo sobre as potencialidades e fatores limitantes do campo de atuação da Saúde Coletiva no 

Brasil; 

Discutindo sobre princípios ético-políticos que norteiam o trabalho em equipe, como também a 

construção de uma identidade grupal e profissional; 

Desenvolvendo estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do 

Enfermeiro/a no campo da Saúde Coletiva, com vistas a produção de um artigo de revisão de 

literatura. 

04h 

 

08h 

 

06h 

 

18h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ERDTMANN, Bernadete Kreutz; KOERICH, Magda Santos (org.) Cuidar e Pesquisar na Enfermagem relatos 

de experiências. Florianópolis: Papa-livro, 2004. 

 

MÁTTAR NETO, J. A. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

PICHON-RIVIÁRE, Enrique. O processo grupal. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANGERAMI-CAMON, V. A. (org.). A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 1997. 

 

BOFF, Leonardo. Saber Cuidar. Ética do Humano – compaixão pela terra. 11 ed. Petrópolis, Vozes, 2004. 

 

CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia. Temas e Textos em Metodologia do Ensino superior. 7. 

ed. Papirus, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530806378/pages/-2. 

 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à Metodologia da Pesquisa: Caminhos da Ciência e da Tecnologia. São 

Paulo: Ática, 2005. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/_1. 

 

MOREIRA, Vagner Wey. Século XXI: A Era do Corpo Ativo. Papirua, 2015. Disponível em:  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900352/pages/-2. 
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MÓDULO III – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO INDIVÍDUO, 

FAMÍLIA E COMUNIDADE NO NÍVEL PRIMÁRIO DE SAÚDE I 

 

DISCIPLINA: BASES MORFOFISIOPATOLÓGICAS DOS PROCESSOS VITAIS II 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                         

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

BMPVII  Bases Morfofisiopatológicas dos 

Processos Vitais II 

60     30    05      90       67,5   3º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda as bases morfofisiológicas, fisiopatológicas e bioquímicas dos processos vitais humanos, em situação 

de saúde e adoecimento. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver habilidades para lidar com peças anatômicas e estabelecer o elo com as estruturas do corpo; 

Conhecer a anatomofisiopatologia dos aparelhos respiratório, cardiovascular, nervoso, dentre outros; 

Trabalhar com peças anatômicas congêneres às estruturas naturais do corpo; 

Contextualizar o conhecimento da anatomia e fisiologia com a prática de enfermagem 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 
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Exposição dialogada dos conteúdos com datashow; 

Aulas práticas de laboratório, onde são trabalhadas as peças anatômicas e o microscópio. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 

apresentação de seminários, avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios e 

simulações. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                             CH 

1.Citologia e Histologia  

1.1. Introdução ao estudo da Citologia e Histologia  

2. Métodos de estudos histológicos para microscopia óptica 

2.1. Reconhecimento do microscópio óptico 

2.2. Preparação de lâminas histológicas 

3. A célula suas organelas, bio-membranas e comunicação. 

4. Citologia e histologia dos sistemas cardiovascular, sanguíneo, endócrino, tegumentar. 

 

1.2. Anatomia e Fisiologia  

Funções básicas das sinapses e das substâncias transmissoras 

1. Neurônio do SNC – A unidade funcional básica; 

2. Níveis principais da função do SNC; 

3. Sinapses do Sistema Nervoso Central; 

4. Transdução dos estímulos sensoriais em impulsos nervosos; 

 

Músculo Cardíaco 

5. Fisiologia do músculo cardíaco; 

6. Ciclo Cardíaco; 

7. Regulação do bombeamento cardíaco; 

8. Excitação rítmica do coração; 

 

Respiração 

9.  Ventilação pulmonar; 

10.  Circulação pulmonar; edema pulmonar; líquido pleural; 

11.  Trocas gasosas; 

12.  Regulação da respiração; 

13.  Insuficiência respiratória.      

05h 

 

10h 

10h 

10h 

05h 

05h 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

10h 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

TRABULSI, L.R., ALTERTHUM, F. MICROBIOLOGIA. São Paulo: Atheneu, 2004  

 

THAO DOAN; ROGER MELVOLD; CARL WALTENBAUGH. IMUNOLOGIA MÉDICA ESSENCIAL. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica texto e Atlas, 11 ed.;  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan , 2012. 
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MORAN, Laurence A. et al. Bioquímica. 5 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431260/pages/-30 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARTNER, L. P. Tratado de Histologia em Cores. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

 

GRAY, Henry. Anatomia. 29 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988 

 

SOBOTTA, Johannes. Atlas de Anatomia Humana. 21 ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000. 

 

MORAN, Laurence A. et al. Bioquímica. 5 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431260/pages/-30.  

 

______. Atlas de Anatomia Humana. 21 ed. vol. 2. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000. 

 

TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 8. ed. Artmed, 2012. 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
                  

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: BASES TEÓRICO-METODOLÓGICAS DO CUIDADO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431260/pages/-30
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DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

BTMCE  Bases Teórico-Metodológicas do         

Cuidado de Enfermagem 

90     00    05      90       67,5   3º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda as Teorias da Enfermagem que dão base ao processo do cuidar pela Enfermagem. Aborda as etapas 

da Sistematização da Assistência de Enfermagem e Taxonomia da Enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Aplicar a sistematização da assistência de enfermagem em todos os cenários de prática da enfermagem; 

Conhecer os princípios filosóficos e epistemológicos que sustentam a prática de enfermagem; 

Implementar a taxonomia apropriada a cada cenário de prática de enfermagem. 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Exposição dialogada dos conteúdos, através da utilização de datashow; 

Apresentação de situações-problema para serem solucionadas à ótica das teorias de enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de 

pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, apresentação de seminários e 

avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                           CH 

1.Sistema de Classificação em Enfermagem: 

2. Abordagens Introdutórias NANDA (North American Nurses Diagnoses Association); 

3. NIC (Classification Intervention Nursing); 

4. NOC (Classification Outcome Nursing); 

5. CIPE (Classification Internacional da Prática de Enfermagem) 

6. Teorias da Enfermagem: 

      Teoria do Autocuidado de Dorothea Orem 

7. Processo de Enfermagem; 

8. Taxonomia NANDA; 

9. Áreas de Interesses para Intervenção da Enfermagem; 

10. Diagnóstico de Enfermagem; 

11. Eixos da Taxonomia NANDA e Construção do Diagnóstico de enfermagem; 

12. Intervenções de Enfermagem – NIC; 

13. Resultados em Enfermagem – NOC. 

10h 

05h 

10h 

10h 

10h 

 

05h 

10h 

05h 

05h 

05h 

05h 

05h 

05h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BULECHEK, Gloria M.; BUTCHER, Howard K.; DOCHTERMAN, Joanne Classificação das 
Intervenções de Enfermagem (NIC). 5 ed. Porto Alegre: Elsevier, 2010. 
 
NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnóstico de Enfermagem da  
NANDA: definições e classificação. 2015- 2017. Porto Alegre: Artmed, 2015.  
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TANNURE, Meire Chucre; PINHEIRO, Ana Maria. Sistematização da Assistência de Enfermagem 
– Guia Prático. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRAGA, Cristiane Giffoni; SILVA, José Vitor da. Teorias de Enfermagem. 1. ed. Iátria, 2011.  

CARPENITO, Moyet; Lynda, Juall. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação. 5. ed. Artmed, 

2011. 

 

COMITÊ INTERNACIONAL DE ENFERMEIROS. Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem – CIPE. São Paulo; Algol Editora, 2007. 

  

HORTA, Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2011.  

 

JOHNSON, Marion, et al. NOC - Classificação dos Resultados de Enfermagem. Elsevier, 2010. 

 

NANDA INTERNATIONAL. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA. 1. ed. Artmed, 2013.. 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO 
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_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

FTI Farmacologia e Terapêutica I 36     18    03      54       40,5   3º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Estuda as bases da farmacocinética, da farmacodinâmica e da terapêutica a fim de respaldar as ações de 

Enfermagem no processo de prescrição e administração de medicamentos na atenção primária em saúde 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer os principais fármacos que integram o elenco da farmácia básica; 

Conhecer os critérios para o uso racional de medicamentos na atenção primária; 

Apropriar das principais propriedades farmacológicas dos medicamentos mais utilizados na atenção 

primária; 

Implementar prescrições terapêuticas de acordo com a legislação específica da enfermagem, respeitando 

seus limites e prerrogativas legais. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Apresentação de seminários. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: Avaliação entre 

pares/auto avaliação; trabalhos de pesquisa, resolução de situações-problema, apresentação de seminários e 

avaliação escrita ou oral. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                         CH 

1- FARMACOLOGIA: INTRODUÇÃO, TERMINOLOGIAS, EVOLUÇÃO E 

ATUALIDADES 

1.1 Início do uso de medicamentos; 1.2 Pesquisa de novos medicamentos e pacientes 

considerados de grupo especial (idosos, crianças, gestantes, obesos, raquíticos, doentes renais 

e/ou hepáticos); 1.3 Diferenças entre termos: medicamento, remédio, droga, fármaco, 

excipientes, veneno x dose, medicamentos prescritíveis e proscritos; 1.4 Tipos de efeitos: 

principal ou esperado, colateral, adverso, placebo e idiossincrático; 1.5 Tipos de 

medicamentos: referência, similar, genérico, homeopático, alopático, fitoterápico, de venda 

livre ou isento de prescrição, de venda sob prescrição com ou sem receita; 1.6 Dose terapêutica 

ou janela terapêutica e uso de doses únicas ou doses múltiplas. 

2- FARMACOCINÉTICA 

2.1 Absorção (ionização, peso molecular, formulações, vias de administração); 2.2 Distribuição 

(ligação a proteínas plasmáticas, distribuição seletiva); 2.3 Metabolismo (velocidades de 

metabolização, isoenzimas microssomais P-450, reações de fase I e de fase II, indução e 

inibição enzimática); 2.4 Eliminação (filtração glomerular, reabsorção tubular, acidificação e 

basificação da urina); 2.5 Doses de ataque 

12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h 
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3- FARMACODINÂMICA E VIAS DE TRANSDUÇÃO DE SINAL 

3.1 Conceitos: afinidade, eficácia, agonista, antagonista, seletividade, especificidade, potência; 

3.2 Alvos farmacológicos; 3.3 Relação dose-resposta; 3.4 Relação tempo-resposta; 3.5 

Fármacos como agonistas; 3.6 Fármacos como antagonistas; 3.7 Sinalização e receptores. 

4- TRATAMENTO DAS DOENÇAS INFECCIOSAS 

4.1 Antimicrobiano x antibiótico; 4.2 Conceitos: bacteriostático, bactericida, espectro de ação, 

sensibilidade, resistência, resistência aos agentes antimicrobianos, flora corporal, coloração de 

gram, CMI (Concentração Mínima Inibitória); 4.2 Antibacterianos (inibição da síntese de: 

parede celular, proteínas, ácido fólico, DNA/RNA); 4.3 Antifúngicos (polienos, azóis e outros 

agentes antifúngicos); 4.4 Antiparasitários (anti-helmínticos). 

5- Medicamentos utilizados na atenção básica a saúde, através do Programa Saúde da Família 

(quanto aos aspectos: efeitos esperados, mecanismos de ação, forma de excreção, efeitos 

colaterais e adversos, posologia, dose, Formas de apresentação, formas de administração, 

interações medicamentosas, interações alimentar, nomes comerciais e das substâncias) dos 

medicamentos: Metformina, Captopril, prednisona, Hidroclorotiazida, Amoxicilina, Dipirona, 

Eritromicina, Miconazol pomada, Mebendazol, Sinvastatina, Cetoconazol, Levotiroxina, 

Sulfato Ferroso, Glibenclamida, Losartana, Atenolol, Furosemida, Dexametasona. 

 

12h 

 

 

 

18h 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

RANG, H.P.; Dale M.M.; Ritter, J.M. Farmacologia. 6 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

 

SPRINGHOUSE. Cálculos para Dosagens - Série Incrivelmente Fácil. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

 

GOLDENZWAIG, S. Administração de Medicamentos na Enfermagem. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ASPERHEIM, Mary Kaye.  Farmacologia para Enfermagem. 1. ed. Elservier, 2010. 

 

FONTES, Olney Leite, et al. Farmácia Homeopática: Teoria e Prática. 4. ed. Manole, 2012. 

Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434772/pages/-22.  

 

GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues; SOARES, Shoiet. Administração de Medicamentos Na 

Enfermagem. 10. ed. AC Farmacêutica, 2012. 

 

PENILDON, S. Farmacologia. 8 ed., Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

 

SPRINGHOUSE. Farmacologia Clínica - Série Incrivelmente Fácil. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 
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DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

SSI       Semiologia e Semiotécnica I 36     18    03      54       40,5   3º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os métodos propedêuticos e as técnicas empregadas na avaliação física do adulto e do idoso, durante 

a consulta de Enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, fatores determinantes, com base 

no modelo clínico-epidemiológico; 

Prestar assistência de enfermagem sistematizada na prevenção, manutenção e recuperação da saúde, de 

sujeitos usuários dos diferentes modelos de serviços de saúde; 

Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais. 

Proporcionar conhecimento científico e prático em todas as áreas de abrangência da Enfermagem; 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 
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Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

Aulas práticas no laboratório; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será de forma processual, pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: perfil 

comportamental, atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa e avaliação escrita ou oral. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                           CH 

1.Princípios científicos da intervenção de Enfermagem relacionados à assepsia; 

a) Microrganismos mais comuns nos hospitais; 

b)Princípios de assepsia: higiene das mãos, como calçar e retirar luvas, abrir e manipular pacotes 

estéreis; 

c) Antissepsia, degermação, esterilização, desinfecção, princípios de higiene; 

d) Precauções padrão e baseadas na transmissão. 

2.Princípios científicos da intervenção de Enfermagem relacionados à hemodinâmica: 

a)Verificação dos sinais vitais: pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e respiratória. 

3.Avaliação clínica geral; 

4.Avaliação das especificidades: 

a)Avaliação clínica em cabeça e pescoço; 

b)Avaliação clínica da pele; 

c)Avaliação clínica da função cardiorrespiratória; 

d)Avaliação clinica da função gastrointestinal; 

e)Avaliação clínica da função locomotora; 

 

f)Avaliação clínica da função geniturinária e; 

g)Avaliação clínica da função reprodutiva. 

06h 

 

06h 

 

09h 

03h 

06h 

06h 

03h 

 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

 

03h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. Coleção Práxis Enfermagem.  

 

BARROS, E. et al. Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica de Enfermagem no adulto. 2. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

 

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

VIANA, Dirce Laplaca; Manual para Realização de Exame Físico- 2ª Ed. Yendis,  2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HORTA, Vanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. 1. Ed. Guanabara, 2011. 

 

JARVIS, Carolyn. Guia do Exame Físico para Enfermagem. 6. ed. Elsevier, 2012. 

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. Rio de Janeiro: Artmed, 2000. 

 

SHARON JENSEN. Semiologia para Enfermagem: Conceitos e Prática Clínica. Guanabara Koogan-2013. 

 

PERRY, Anne Griffin; POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem. Rio de Janeiro. 2008. 
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SWEARINGEN, P. Atlas Fotográfico de Procedimentos de Enfermagem. 3 ed., Porto Alegre: Artmed, 

2001. 
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ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA/BIOESTATÍSTICA II 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

EB II Epidemiologia e Bioestatística II 36     00    02      36       27   3º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 
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 A partir do estudo do método epidemiológico, aprofunda a compreensão sobre os determinantes e 

condicionantes sócio-econômico, político e cultural do processo saúde e doença. Avalia os indicadores de 

saúde loco-regionais utilizando-se de métodos estatísticos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Contextualizar os conhecimentos em epidemiologia e adequá-los ao sistema de saúde vigente; 

Conhecer as principais ferramentas da epidemiologia e seu potencial para nortear as políticas de saúde; 

Construir indicadores, a partir dos dados epidemiológicos disponíveis. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de 

pesquisa, avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos e produções de texto. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, 

sendo a média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 

5,0 (cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                        CH 

Transição epidemiológica e demográfica. 

Modelos de assistência à saúde e modelo de vigilância em saúde 

Pesquisa epidemiológica 

Principais indicadores de saúde do adulto e do idoso 

Introdução à bioestatística: conceitos, média, mediana, desvio padrão, testes estatísticos em 

estudos de saúde pública 

04h 

06h 

08h 

08h 

10h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

VIEIRA, Sônia. Introdução  à Bioestatística. Elsevier, 2008.  

 

ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4 ed.Rio 

de Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. ( 10 exemplares) 

 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia   – Teoria e Prática. 7º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 6 ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Epidemiologia e serviços de saúde.  

Brasília: MS, 2003 - 2004. 

 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia & Saúde.  6º ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. 

 

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. 1 ed. Rio de Janeiro RJ: Guanabara Koogan, 

2012. 
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BLAIR, R. Clifford. Bioestatística para Ciências da Saúde. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581431710/pages/-12. 
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 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

                   

                               
 

           

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: SAÚDE MENTAL 

  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  Enfermagem EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

Meio Ambiente e Saúde 

  
( x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

x Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

SM SAÚDE MENTAL 03 00 02 36 27 III 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 
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Estuda as políticas públicas de Saúde Mental e a composição da rede de atenção psicossocial no Brasil. 

Discute o papel da Enfermagem no acolhimento das questões de Saúde Mental/sofrimento psíquico do 

indivíduo, família e comunidade no nível primário de saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Conhecer a construção histórica das políticas de Saúde Mental  no Brasil. 

 

Conhecer os serviços que compõem a rede de atenção psicossocial e a relação de referência  e  contra-

referência com os demais serviços de saúde na atenção integral à pessoa em sofrimento psíquico. 

 

Reconhecer o papel da Estratégia Saúde da Família como porta de entrada da atenção psicossocial no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

 

Reconhecer o papel do Enfermeiro no desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à Saúde Mental 

no nível primário de saúde. 

 

Acolher ao adulto e ao idoso portador de transtorno mental/sofrimento psíquico respeitando a sua cidadania, 

pautado em princípios éticos e humanísticos, com ênfase no desenvolvimento de ações de matriciamento na 

atenção primária de saúde. 

METODOLOGIA 

As habilidades de cuidado à pessoa em sofrimento psíquico na atenção primária de saúde serão 

desenvolvidas mediante a abordagem problematizadora, segundo a pedagogia crítico social dos conteúdos. 

Serão desenvolvidas aulas teórico-práticas através de exposição dialogada, técnicas ativas de ensino-

aprendizagem, tais como painéis, visitas técnico-pedagógicas, produções textuais dentre outras. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação formativa será desenvolvida através de exercícios reflexivos, painéis expositivos, 

produções textuais, em grupo ou individuais, que oportunizem ao estudante o desenvolvimento do 

raciocínio crítico-argumentativo. Os resultados das atividades avaliativas serão sistematizados em 

valores numéricos referentes à 1ª e 2ª unidades para fim de registro da avaliação somativa de 

acordo com o PPC do Curso de Enfermagem. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                     CH 

Abordagem Histórica da Política Nacional de Saúde Mental com ênfase no processo de 

reforma psiquiátrica e na construção do arcabouço técnico e legal do modelo de atenção 

psicossocial brasileiro. 

O Normal e o Patológico: concepções sobre a loucura como construção sócio-histórica, política 

e cultural. 

Modelo Poliárquico da Rede de Atenção Psicossocial no Brasil e a transversalidade das 

estratégias e práticas em Saúde Mental quanto aos princípios da Universalidade, Integralidade, 

Equidade, Regionalização, Territorialização e Intersetorialidade. 

Competências do Enfermeiro no desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à Saúde 

Mental no nível de atenção primário. 

As estratégias de matriciamento e as práticas de Cuidado em Saúde Mental comunitárias: 

caminhos para potencializar o acolhimento, a desmedicalização do sofrimento mental numa 

concepção ampliada de território. 

 

8 h/a 

 

 

8 h/a 

 

10 h/a 

 

 

 

10 h/a 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Alice Guimarães Bottaro de. Saúde Mental na Saúde da Família. Olho D’Água, 2006. 

 

STEFANELLI, Maguida Costa e FUKUDA, Ilza Marlene Kuae. (ORGS) Enfermagem Psiquiátrica em suas 

dimensões assistenciais. São Paulo: Manole, 2008. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520421970 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520421970
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THORNICROFT, Graham; TANSELLA, Michele. Boas Práticas em Saúde Mental Comunitária. Barueri, SP: 

Manole, 2010. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430842 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Amarante, Paulo. Loucos pela Vida: A trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2010. 

 

Amarante, Paulo. Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2010.  

 

FOUCAULT, Michel. O Nascimento da Clínica. Forense Universitária, 2011. 

 

FOUCAULT, Michel. O Poder Psiquiátrico. Martins Fontes, 2012.  

 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende C. de. A Enfermagem na Gestão da Atenção 

Primária à Saúde. Barueri, SP: Manole, 2007. (série enfermagem) Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946 
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_________________________________________                                     ________________________________________________                               

__________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO ADULTO E DO 

IDOSO 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 
CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520430842
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

EAISAI  Enfermagem na Atenção Integral à 

Saúde do Adulto e do Idoso 
 

48 
 

    24 
 

   4 
 

     72 
 

      54 
 

  3º 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 

 Estuda as políticas e programas de saúde para a promoção da saúde e prevenção dos agravos 

prevalentes na população adulta e idosa na atenção primária de saúde. Discute o papel do (a) 

enfermeiro (a) no atendimento às demandas de saúde do adulto e do idoso na Estratégia de Saúde da 

Família. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Conhecer as políticas de saúde voltadas para a população idosa, considerando suas potencialidades e 

fragilidades; 

Refletir o contexto do idoso no SUS, sobretudo no que tange ao cumprimento da legislação voltada para 

essa população; 

Conhecer os serviços de saúde que devem ser oferecidos para a população idosa; 

Identificar os impactos  nos serviços de saúde provocado pelo envelhecimento populacional. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de forma processual, pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: 

trabalhos de pesquisa, resolução de situações- problema, apresentação de seminários e avaliação escrita ou 

oral. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                           CH 

Enfermagem na Atenção Integral à Saúde do Adulto e do Idoso 

Estratégias da saúde pública na saúde do adulto e do idoso. 

Papel da ESF nas políticas de saúde do adulto e do idoso. HIPERDIA. 

Epidemiologia das doenças cardiovasculares na atenção básica: importância do problema. 

Condicionantes adotados para o tratamento do DM e da HAS. 

Condicionantes adotados para o tratamento não medicamentoso do DM e da HAS. 

Atribuições e competências da equipe de saúde. 

Critérios de encaminhamentos para referência e contra-referência. 

Programa de controle da Tuberculose e Hanseníase. 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

08h 



168 
 

 

Estatuto do Idoso: Lei 10.741/2003; 

Lei 8842: Política Nacional do Idoso. 

Direitos humanos e sociais dos idosos 

Conceito de qualidade de vida 

Envelhecimento Saudável 

Prevenção de doenças e incapacidades. 

Imunoprofilaxia: Características / Programas de Imunização. 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

04h 

08h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ELIOPOULOS, C. Enfermagem Gerontológica. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

MENDES,T. A. B.Geriatria e Gerontologia.São Paulo: Manole, 2014.[on line] Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433720.  

 

NERI,A. L. Desenvolvimento  e envelhecimento: Perspectivas biológicas, psicológicas e 

sociológicas.São Paulo: Papirus,2012.[on line] Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530806323.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde, Departamento de Atenção Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2007.   

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza, COIMBRA, I.R., CARLOS E.A. (orgs.). Antropologia, Saúde e 

Envelhecimento. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002. 

 

PERRY, Anne G.; POTTER, Patricia A.; Elkin, Matha Keene. Procedimentos e Intervenções de 

Enfermagem - 5ª Ed. Elservier, 2013. 

 

RALPH, Sheila Aparks; TAYLOR, Cynthia M. Manual de Diagnóstico de Enfermagem. 7 ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2009. 

 

YAMATTO,T.H.;NETO,J.T.;PINTARELLI,V.L.Á beira do leito:geriatria e gerontologia na prática 

hospitalar.São Paulo: Manole,2007.[on line] disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520426180.  
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DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES/INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO, 

COMUNIDADE III 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PIIESCIII Práticas Interdisciplinares Interação 

Ensino, Serviço, Comunidade III 
 

00 
 

    54 
 

   03 
 

     54 
 

      40,5 
 

  3º 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 

Projeto interdisciplinar desenvolvido em comunidade adscrita à Estratégia de Saúde da Família, envolvendo 

o diagnóstico do perfil epidemiológico e sanitário, o planejamento e a implementação de intervenções de 

saúde para a prevenção e controle dos agravos prevalentes na população adulta e idosa, com ênfase na 

educação em saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Instrumentalizar os estudantes para desenvolverem ações de promoção e prevenção voltadas para o adulto e 

para o idoso; 

Apropriar dos programas desenvolvidos na atenção primária, e implementar os princípios e diretrizes dos 

mesmos no âmbito do SUS; 

Conhecer as políticas de saúde voltadas para o adulto e idoso e desenvolvê-las na comunidade, integrando a 

equipe multiprofissional. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Planejamento das práticas; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade, voltadas para a promoção e proteção. 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de 

pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações-problema, estratégias metodológicas de 

educação em saúde apresentadas nas práticas e apresentação de relatórios com diagnósticos 

situacionais de saúde na comunidade trabalhada. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, 

sendo a média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 

5,0 (cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                            CH 

Práticas clínicas em unidades de saúde da família que proporcionam vivências da prática 

assistencial (consulta de enfermagem ao adulto e ao idoso) e educativa da enfermagem no 

HIPERDIA, Programa Nacional de Imunizações, Programa de Controle da Tuberculose e 

Hanseníase com enfoque na atenção primária de saúde ao adulto e ao idoso e na 

interdisciplinaridade como referencial para compreensão da integralidade do ser humano. 
 

 

 

54h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERKENBROCK, Volney J. Dinâmicas para encontros de grupo. 4 ed. RJ: Vozes, 2003. 

 

ELSEN, Ingrid; MARCON, Sonia Silva; SILVA, Maria Regina Santos da. O Viver em família e sua 

interface com a saúde e a doença. 2 ed. Maringá: Eduem, 2004. 

 

FONTINELE JÚNIOR, Klinger.Programa Saúde da Família (PSF) Comentado. 2 ed.  GOIÂNIA: AB, 

2010. 

 

SANTOS, Álvaro da Silva; MIRANDA, Sônia Maria Rezende C. de. A Enfermagem na Gestão da Atenção 

Primária à Saúde. Barueri, SP: Manole, 2007. (série enfermagem) Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMARAO, Sarita Alves. Visita Domiciliar. Porto Alegre: Age Editora, 2003. 

 

JORGE, A. M. As Condições de Saúde Brasil: retrospectiva 79/95. Rio de Janeiro: FIOCRUZ. 

 

MIRANDA, Simão de. Novas  dinâmica de grupo: A aprendência do conviver.[livro eletrônico]São 

Paulo: Papirus,2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900345/pages/5 

 

SIAB: Manual do Sistema de Informação de Atenção Básica. Secretaria de Assistência à Saúde. 

Coordenação de Saúde da Comunidade. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. 

 

VERDI, Marta; BOEHS, Astrid Eggert; ZAMPIERI, Mª de Fátima Mota. (orgs.). Enfermagem na 

Atenção Primária de Saúde. Textos fundamentais. V. I. Saúde Coletiva e Saúde da Criança. 

Florianópolis: UFSC, 2005. 
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http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946
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_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: Programa Tutorial III 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(  X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática 
(H/A) (H/R)  

PT III Programa Tutorial III 36     00    02      36       27   3º 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 

Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão dos dilemas ético-legais que 

envolvem a atuação do enfermeiro nos cenários da atenção primária à saúde, em equipe 

multiprofissional de saúde, considerando o contexto socioeconômico, político, cultural, 

epidemiológico loco-regional e o modelo sanitário brasileiro.  

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Desenvolver estratégias para atuar no nível primário de saúde; 

Conhecer o programa HIPERDIA, a fim de manter atualizado o cadastro de hipertensos e diabéticos; 

Integrar à equipe multiprofissional que atua na atenção primária, estabelecendo relação de 

interdependência. 
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METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos e artigos científicos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, através de diferentes instrumentos tais como: portfólios; trabalhos de 

pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações-problema. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, 

sendo a média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou 

superior a 5,0 (cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados 

reprovados. 

CONTEÚDOPROGRAMÁTICO                                                                                               CH                                           

Intervenção educativa em unidades de saúde da família que proporcionam vivências da prática 

educativa da enfermagem no âmbito do HIPERDIA, Programa Nacional de Imunizações, 

Programa de Controle da Tuberculose e Hanseníase com enfoque na atenção primária de saúde 

ao adulto e ao idoso e na interdisciplinaridade como referencial para compreensão da 

integralidade do ser humano. 

 

 

36h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, Orcélia Pereira Sales Carvalho.  Legislação em Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006.  

 

RIZZOTO, Maria Lucia Frizon. História da Enfermagem e sua relação com a saúde pública. Goiânia: AB, 

2008.  

 

ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4 ed. Rio de 

Janeiro : Guanabara Koogan, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem. Brasília: COFEN, 2007. Disponível em: www.abennacional.org.br.  

 

PESSINI, Leo; BERTACHINI, Luciana. Humanização e cuidados paliativos. 2 ed. SÃO PAULO 

SP: LOYOLA, 2004. 

 

SANTOS, Elaine Franco dos. Legislação em Enfermagem: atos normativos do exercício e ensino 

de Enfermagem.  São Paulo: Atheneu, 2005. 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
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MÓDULO IV – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO INDIVÍDUO, 

FAMÍLIA E COMUNIDADE NO NÍVEL PRIMÁRIO DE SAÚDE  II 

 

DISCIPLINA: BASES MORFOGÊNICAS E FISIOPATOLÓGICAS DO PROCESSO 

REPRODUTIVO HUMANO 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

BMFPRH Bases Morfogênicas e 

fisiopatológicas do Processo 

Reprodutivo Humano 

 

72 

 

36 

 

6 

 

108 

        

       81 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as bases morfogênicas, fisiopatológicas e genéticas do processo reprodutivo humano. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Identificar e diferenciar as estruturas constituintes dos sistemas reprodutivo masculino e feminino, bem 

com caracterizar os estudos histológicos e os processos de gametogênese humana; 

Identificar e diferenciar em termos histológicos e citológicos os anexos embrionários e  os anexos ao 

desenvolvimentos embrionário humano, caracterizando suas estruturas citológicas e histológicas; 

Descrever os processos de formação da placenta, e os processos de alumbramento das fases e tipos de 

partos de acordo com os processos fisiológicos humanos. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 
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 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Atividades práticas em laboratório; 

 Exposição dialogada dos conteúdos, através de datashow; 

 Atividades em pequenos grupos em sala de aula. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 

apresentação de seminários e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  CH 

UNIDADE I 
 Aspectos gerais da genética e os Padrões de Herança Autossômicos e Ligadas ao 

X com síndromes relacionadas; 
 Padrões de Herança não-mendeliana; 
 Aspectos da Expressão Fenotípica; 
 Herança Multifatorial; 
 Imunogenética; 
 Erros de metabolismo. 

 
UNIDADE II 

 Anatomofisiologia da Pelve óssea; 
 Topografia das vísceras pélvicas 
 Sistema genital feminino: (vulva), assoalho pélvico e períneo, genitália interna 

(ovário, tuba uterina, útero). 
 Sistema genital masculino: genitália externa e interna;  
 Citologia e histologia do sistema reprodutor feminino; 
 Atipias celulares. 
 Citologia e histologia do sistema reprodutor masculino. 
 Citologia e histologia da mama e plascenta. 
 Citologia e histologia do sistema gênito-urinário. 
 Noções gerais sobre o desenvolvimento morfogênico do embrião humano 

(sistemas anátomo-funcionais); 
 1ª semana de desenvolvimento (fertilização à formação do blastocisto); 
 2ª semana de desenvolvimento (folhetos embrionários); 
 3ª semana de desenvolvimento (gastrulação e neurulação); 

 
UNIDADE III 

 Fundamentos e  aplicações da perinatologia e teratologia; 
 Período fetal I e II; 
 Alterações materno-fetais no parto; 
 Anexos embrionários; 
 Gravidez múltipla. 

 
UNIDADE IV 

 Fisiologia e Evolução hormonal na puberdade. 
 Fisiologia do ciclo gravídico. 

36h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h 
 
 
 
 
 

      18h 
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Alterações fisiológicas no climatério.  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HERLIHY, Bárbara; MAEBIUS, Nancy K. Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano Saudável e Enfermo. 

1ed. São Paulo: Manole, 2002.  

 

ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LUTJEN-DRECOLL, Elke; WAFAE, Nader. Anatomia humana: 

atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional. 5 edição.BARUERI SP: editora MANOLE, 2002. 

 

MOORE, Keith L.Embriologia clínica. 8º edição. RIO DE JANEIRO RJ.Editora ELSEVIER, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Grimaldo. Citologia do trato genital feminino. 5ºedIção. Rio de Janeiro -RJ: REVINTER, 

2009.  

 

NETTER, F. H.; VISSOKY, J.; C. Atlas de Anatomia Humana. 2ªed, Artmed, 2006.  

 

SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. São Paulo: Manole, 1991.  

 

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Tradução 

Maria Regina Borges – Osório. – 6. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2006.  

 

JORDE, L. B.; CAREY, J. C.; BAMSHAD, M. J. & WHITE, R. L. Genética Médica. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 
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            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 
 

     

 

                                                                                                                        ________________________________________________ 
                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 
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GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

SSII                 Semiologia e Semiotécnica II 36 18 03 54 40,5 4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os métodos propedêuticos e as técnicas empregadas na avaliação física da mulher no ciclo 

reprodutivo gravídico-puerperal e climatério, do homem, da criança e do (a) adolescente, durante a consulta 

de Enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Proporcionar conhecimento científico e prático em todas as áreas de abrangência da Enfermagem; 

 Assistência de enfermagem sistematizada na prevenção, manutenção e recuperação da saúde, de sujeitos 

usuários dos diferentes modelos de serviços de saúde. 

 Conhecer os métodos de apreensão do processo saúde-doença e intervir nesse processo. 

 Realizar a propedêutica obstétrica, com base no exame clínico; 

Ser capaz de realizar exame ginecológico, sobretudo na coleta de material cérvico-uterino. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos.  

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Aulas práticas e teórico-práticas com simuladores no laboratório; 

 Exposição dialogada dos conteúdos através de datashow; 

Desenvolvimento de atividades nas unidades básicas de saúde 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: 

trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, apresentação 

de seminários e  avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, 

sendo a média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou 

superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 

5,0 (cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 
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Enfermagem Ginecológica: 
1.Termos Técnicos empregados no Exame físico do aparelho reprodutor feminino 
e masculino. 
2. Avaliação física do  Ciclo Menstrual, Menstruação, distúrbios menstruais e 
síndrome pré menstrual, vida adulta e climatério 
3. Propedêutica ginecológica e bases para a consulta ginecológica. 
4.. Exames complementares em Ginecologia. 
Fecundação e Anexos da gestação (cordão umbilical, Membranas fetais, Placenta e 
Líquido Amniótico). 
2. Bases para consulta no Pré-natal 
3. Adaptações fisiológicas do organismo na gestação. 
4.Exame físico da criança e do adolescente em seus diversos sistemas 

 
06h 

 
09h 

 
 

12h 
 

09h 
 

06h 
03h 
09h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. Coleção Práxis Enfermagem. 

 

BARROS, E. et al. Anamnese e Exame Físico: avaliação diagnóstica de Enfermagem no adulto. 

Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

FUGIMORI, Elisabeth, et al.  Enfermagem e a Saúde da Criança na Atenção Básica. Manole, 2008. 

 

PERRY, Anne Griffin; POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem, 8. Ed. 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco 

Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf.  

 

BRUNNER, Lillian Sholtis por NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2003.  

 

COLLET, N.; ROCHA, S. M. M. Transformações no Ensino das Técnicas em Enfermagem Pediátrica. 2 

ed. Goiânia: AB Editora, 2002, 176 p.  

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. Rio de Janeiro: Artmed, 2010.  

 

SWEARINGEN, P. Atlas Fotográfico de Procedimentos de Enfermagem. 3 ed., Porto Alegre: Artmed, 

2001. 
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA/BIOESTATÍSTICA III 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EBIII       Epidemiologia e Bioestatística III 36 00 02 36        27 4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda a aplicação do método epidemiológico para a compreensão sobre os determinantes e condicionantes 

socioeconômico, político e cultural do processo saúde e doença do(a) adulto(a) e do(a) idoso(a). Avalia os 

indicadores de saúde de agravos prevalentes na população de mulheres e homens, crianças e adolescentes, 

utilizando-se de métodos estatísticos.  

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Conceituar o Processo Epidêmico, e descrever sua aplicabilidade. 

 Conscientizar os discentes para os níveis de prevenção em saúde; 

Instrumentalizar os discentes para aplicar a epidemiologia descritiva e analítica nas ações de saúde 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Aplicação de cálculos estatísticos para determinar indicadores de saúde; 

Exposição dialogada dos conteúdos com Datashow 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 
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resolução de situações-problema, apresentação de seminários e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

 INDICADORE DEMOGRÁFICOS 
 População Total 
 Razão de Sexos 
 Taxa de Crescimento da População 
 Proporção de Menores de 5 anos de idade na população 
 Proporção de Idosos na População 
 Índice de Envelhecimento 
 Taxa de Fecundidade Total 
 Taxa Específica de Fecundidade 
 Taxa Bruta de Natalidade 
 Expectativa de vida ao nascer 
 PRINCIPAIS INDICADORES MATERNO-INFANTIL 
 Coeficiente de mortalidade infantil 
 Coeficiente de mortalidade neonatal precoce 
 Coeficiente de mortalidade neonatal tardia 
 Coeficiente de mortalidade pós-neonatal 
 Coeficiente de mortalidade perinatal 
 Coeficiente de mortalidade em menores de cinco anos 
 Coeficiente de mortalidade materna 
 Coeficiente de mortalidade específica por 
 afecções originadas no período perinatal. 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VIEIRA, Sonia. Introdução  à Bioestatística. Rio de Janeiro: Campos, 2003. 

 

ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4 ed.RIO DE 

JANEIRO RJ: GUANABARA KOOGAN, 2006.  

 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia   – Teoria e Prática. 7º ed. Rio de Janeiro: 

 GUANABARA/KOOGAN, 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Epidemiologia e serviços de saúde. 

Brasília: MS, 2003 - 2004. 

 

VIEIRA, Sonia. Introdução à Bioestatística. Rio de Janeiro: Campos, 2003. 

 

ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à epidemiologia. 4 ed. Rio de 

janeiro RJ: guanabara koogan, 2006.  

 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia  – Teoria e Prática. 7º ed. Rio de Janeiro: GUANABARA/KOOGAN, 2012.  

 

TIETZMANN, Daniela. Epidemiologia. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009919/pages/-10. 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009919/pages/-10
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DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 
 

     

 

                                                                                                                        ________________________________________________ 
                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER E DO 

HOMEM 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 
CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EAISMJ Enfermagem na Atenção Integral à 

Saúde da Mulher e do Homem 

 

96 

 

48 

 

8 

 

144 

        

       108 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as políticas públicas de saúde que norteiam as ações de saúde/Enfermagem para a promoção da saúde 

da mulher no ciclo reprodutivo, gravídico-puerperal e climatério, e do homem, no nível primário de saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
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 Conhecer a Política Nacional de Prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer de colo uterino 

e de mama; 

 Conhecer a atuação da equipe de enfermagem na assistência à mulher no climatério; 

 Realizar ações da(o) enfermeira(o) às mulheres e homens que vivenciam  doenças sexualmente 

transmissíveis; 

 Descrever a atuação da(o) enfermeira(o) em questões relativas à sexualidade feminina e masculina, 

bem como a utilização de métodos contraceptivos em realidades diversas; 

 Conhecer a atuação da equipe de saúde na assistência a mulher vítima de violência; 

 Executar a consulta de enfermagem à gestante de baixo risco, orientando a gestante quanto a 

importância do pré-natal, os cuidados com seu corpo; 

 Incentivar os adolescentes a participação nas ações educativas e preventivas- estimular o 

protagonismo juvenil; 

 Promover atenção à Saúde da mulher na terceira idade; 

 Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das políticas de atenção 

integral à saúde das mulheres: negras, indígenas, presidiárias, trabalhadoras do campo;  

 Estimular a população masculina a desenvolver o autocuidado; 

 Conhecer a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem; 

 Conhecer os programas voltados à atenção da saúde do homem; 

 Entender a dificuldade do homem em cuidar-se;   

Instrumentalizar as equipes de saúde da família para trabalhar com a clientela na população masculina. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Atividades práticas nos laboratórios; 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 

 Visitas técnicas a serviços de atenção à saúde da mulher e do homem; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 

resolução de situações-problema, apresentação de seminários e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                     CH 

 Política de Saúde no Brasil e Saúde da Mulher: a condição da Saúde da Mulher na 
Atualidade. 

 Contextualização da condição feminina na atualidade; 
 Sexualidade, gênero e cidadania. 
 Direitos Sexuais e reprodutivos. 
 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (MS) 
 Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009 (Institui no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem).  
 

 Novas abordagens de gênero e suas particularidades nas políticas de atenção à 
saúde do Homem; 

 Questões de gênero- Por que o homem não se cuida; 

 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
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 A Saúde da Mulher e do Homem no Brasil 
 Indicadores epidemiológicos:  
 Padrões de morbimortalidade  

1. Causas externas; 
2. Tumores 
3. Outras causas de morbidade e mortalidade 
4.Causas de internações  

 Indicadores demográficos 
 Ginecologia Endócrina  

 
  A evolução biológica da mulher e do homem e suas implicações no processo 

saúde-doença: 
 Anatomia e fisiologia do aparelho reprodutor feminino e masculino; 
 Evolução bio-endocrinológica da mulher e do homem 
 Fisiologia do ciclo menstrual;  

 
 Noções Gerais sobre a problemática do câncer ginecológico ( colo uterino) e 

mamário: um problema de saúde coletiva;  
 Apresentação dialogada da Política Nacional de Prevenção, detecção precoce e 

tratamento do câncer de colo uterino. 
 O câncer de colo uterino e de mama: 
 Incidência, prevalência e mortalidade:  
 Determinantes e fatores de risco;  
 Carcinogênese;  
 Ações da(o) enfermeira(o) na prevenção e detecção precoce, de acordo com os 

Protocolos Governamentais. 
 

 Saúde Reprodutiva: A Fertilidade e a Infertilidade. 
 As implicações sobre a saúde da mulher frente aos métodos contraceptivos; 
 Assistência de enfermagem frente à concepção e contracepção. 

 
 A Abordagem Sindrômica das  Doenças Sexualmente Transmissíveis: 
 Magnitude da problemática das DST e Aids. 
 Ações da(o) enfermeira(o) na prevenção e detecção precoce e tratamento 

sindrômico de acordo com os Protocolos Governamentais. 
 

 A atuação da equipe de saúde na assistência a mulher no climatério:  
 Principais problemas de saúde que acometem a mulher no climatério;  
 Atuação da enfermagem na assistência a mulher no climatério. 

 
 A atuação da equipe de saúde na assistência a mulher vítima de violência:  
 Violência contra a mulher; 
 Características da Violência e conceitos;  
 Atuação da enfermagem na assistência a mulher que vivencia a violência. 

 
 Assistência ao pré-natal de baixo risco: 
 Semiologia obstétrica;  

08h 
 
 
 

08h 
 
 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
 
 
 
 

08h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08h 
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 Diagnóstico da gravidez;  
 Assistência e consulta de enfermagem no pré-natal de baixo risco e no programa 

humanização da assistência ao pré-natal – Ministério da Saúde; 
 Estudo do Puerpério: 
 Assistência de enfermagem na consulta de puerpério; 

 
 Promover atenção à Saúde da mulher na terceira idade; 
 Fortalecer a participação e o controle social na definição e implementação das 

políticas de atenção integral à saúde das mulheres: negras, indígenas, presidiárias, 
trabalhadoras do campo; 
 

 Assistência à Saúde dos Homens: Um desafio para os Serviços de Saúde 
 Violência(Interpessoal e entre homens) 
  População privada de liberdade 
 Alcoolismo e Tabagismo 
 Pessoa com deficiência 
 Adolescência e velhice 
 Paternidade responsável 
 Sexualidade 
 Autocuidado 
 Cuidado em Saúde 
 Prevenção do Câncer de próstata 

Políticas transversais – Saúde da Mulher - Criança –Combate as Drogas- Saúde mental- 
população GLBTT com recorte de raça-etnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04h 
 
 
 
 

04h 
 
 
 
 
 

16h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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http://www.inca.gov.br .   

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política de 

Saúde do Homem. Disponível em: www.saude.gov.br/saudedohomem.   

 

LULA, Helen Mendes; OLIVEIRA, Laércio Ruela de; CARVALHO, Geraldo Mota de: Diagnósticos e 

Intervenções de Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia. Editora Yendis.  

 

HALL, Jennifer S; BASTON, Helen; HENLEY-Einion Alyson. Série Enfermagem Obstetrícia Essencial- 

Técnicas Básicas- Uma Abordagem Humanizada- Vol 1. Editora Elsevier/ Medicina Nacional. 



184 
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            DEPARTAMENTO DE ENSINO 
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EAISCA Enfermagem na Atenção Integral à 

Saúde da Criança e do 

Adolescente 

 

72 

 

36 

 

6 

 

108 

        

       81 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as políticas públicas de saúde que norteiam as ações de saúde/Enfermagem para a promoção da saúde 

da criança e do (a) adolescente, no nível primário de saúde, com ênfase na prevenção e tratamento dos 

agravos prevalentes na infância. 



185 
 

 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Executar consulta de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem a criança e ao adolescente 

para prevenção e tratamento dos agravos; 

Ser capaz de intervir no processo saúde-doença para a promoção, proteção e recuperação da saúde da 

criança e do adolescente; 

Conhecer a legislação pertinente à proteção da criança e do adolescente;. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização, onde os 

procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

Exposição dialogada dos conteúdos através de datashow; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e realizada pela aplicação de diferentes instrumentos, tais como: trabalhos de 

pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações-problema, apresentação de seminários, avaliação 

escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, simulações e apresentação de atividades na 

comunidade. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

O papel do profissional de saúde frente aos direitos da criança e adolescentes; 

Assistência de enfermagem centrada na criança e adolescente em creche e unidades escolares; 

Políticas públicas de atenção à criança, adolescente em famílias; 

A epidemiologia na prática de enfermagem em saúde da criança e adolescente; 

Práticas educativas de enfermagem na assistência a criança e adolescente em família;  

Aplicação prática dos conteúdos teóricos em unidade de assistência primária. 

A assistência de enfermagem aos agravos à saúde mais comuns na infância, criança e 

adolescentes; 

Aplicação prática dos conteúdos em unidades básicas de assistência a crianças e adolescentes e 

famílias. 

06h 

06h 

18h 

12h 

18h 

18h 

18h 

 

12h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BESSA, Marco Antônio; PINSKY, Ilana. Adolescência e Drogas. São Paulo: Contexto, 2004. 

Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572442770/pages/_1.  

 

COLE, Michael, COLE, Sheila R. O Desenvolvimento da criança e do Adolescente. 4ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

FUGIMORI, Elisabeth, et al.  Enfermagem e a Saúde da Criança na Atenção Básica. Manole, 2008. 

 

MACHADO, Costa; LAMENZA, Francismar. Estatuto da Criança e do Adolescente Interpretado: 

Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. São Paulo: Manole, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432761/pages/-22. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes. Brasília: Ministério 

da Saúde: 2007. 58p. 
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BRASIL. Ministério da Saúde. AIDPI: Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. 2.ed. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2003. 

 

________. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas Públicas. Saúde da criança: 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília: Ministério da Saúde: 2002. 

100p. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza: DESLANDES, Suely Ferreira. Análise diagnóstica da Política 

Nacional de Saúde Para Redução de Acidentes e Violência. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 

 

WRIGHT, Lorraine M.; LEAHEY, Maureen. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e 

intervenção na família. 4.ed. São Paulo: Roca, 2009. 
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM E AS DIMENSÕES SOCIOCULTURAL E PSICOLÓGICA 

DO SER HUMANO I 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 
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DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EDSCPSHI Enfermagem e as Dimensões 

Sociocultural e Psicológica do Ser 

Humano I 

 

36 

 

0 

 

2 

 

36 

        

       27 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as características do desenvolvimento psicossocial humano em todas as etapas do ciclo evolutivo. 

Discute as dimensões sociocultural e psicológica do ser humano, enquanto condicionantes do processo 

saúde/doença. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Conhecer as etapas do processo de desenvolvimento humano; 

 Conhecer o desenvolvimento psicomotor e da linguagem; 

 Identificar as interfaces da interação entre o meio e as características biológicas do ser humano; 

Conhecer as influências da hereditariedade no processo de desenvolvimento do ser humano. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

• Exposição dialogada dos conteúdos. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, através da aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico 

situacional do perfil dos alunos em sala de aula, perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, auto-

avaliação, portfólios; trabalhos de pesquisa, avaliação escrita ou oral e apresentação de artigos científicos.. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

 Introdução à Psicologia do Desenvolvimento e suas estratégias de pesquisa; 
 Perspectiva histórica do desenvolvimento humano; 
 Teorias do desenvolvimento: Visão Psicanalítica, Visão da aprendizagem, Visão 

cognitivo-desenvolvimental, Visão etológica, Visão dos sistemas ecológicos; 
 Influências hereditárias do desenvolvimento; 
 Desenvolvimento pré-natal, nascimento e preparo dos recém-nascidos para a 

vida; 
 O Eu físico: desenvolvimento do cérebro, do corpo e das habilidades motoras;  

 
 Desenvolvimento cognitivo, da linguagem e da aprendizagem; 
 Desenvolvimento cognitivo: a teoria de Piaget e a visão sociocultural de Vygotsky; 
 Desenvolvimento da linguagem e das habilidades de comunicação; 
 Desenvolvimento social e da personalidade (desenvolvimento emocional e o 

estabelecimento das relações de intimidade); 

02h 
02h 
04h 

 
02h 
02h 
02h 

 
 

04h 
04h 
02h 
04h 
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 Diferenças sexuais e o desenvolvimento dos papéis de gênero; 
 Agressividade, altruísmo e desenvolvimento da moral; 
 Influências extrafamiliares: televisão, escola e pares. 

02h 
02h 
02h 
02h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COLE, Michael, COLE, Sheila R. O Desenvolvimento da criança e do Adolescente. 4ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

 

FARAH, Olga Guilhermina Dias; SÁ, Ana Cristina de. Psicologia aplicada a Enfermagem. Barueri, 

SP: Manole, 2008. 

 

SHAFFER, David R. Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. 6ª Ed. São Paulo: 

Cengage Lerning, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos da Psicologia do Desenvolvimento. 12. ed. Ática, 2008. 

Disponível em:   http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508023851/pages/3.  

 

FLAVELL, John. A Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget. São Paulo: Ed. Pioneira, 1975. 

 

GRANDESSO, Marilene A. sobre a Reconstrução do Significado: Uma Análise Epistemológica e 

Hermenêutica da Prática Clínica. 3 ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400366/pages/5.  

 

ISMAEL, Sônia Maria Cury. A Prática Psicológica e Sua Interface com as Doenças. 2. ed. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553288/pages/5.  

 

PIAGET, Jean. A representação do Mundo da Criança. Rio de Janeiro: Ed. Zahar/MEC, 1975. 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                         

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIIESCIV                 Práticas Interdisciplinares de 

Interação Ensino, Serviço, Comunidade  IV 

 

0 

 

72 

 

4 

 

72 

        

       54 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Projeto interdisciplinar desenvolvido em comunidade adscrita à Estratégia de Saúde da Família, envolvendo o 

diagnóstico do perfil epidemiológico e sanitário, o planejamento e a implementação de intervenções de saúde 

para a prevenção e controle dos agravos prevalentes na população de homens, mulheres (considerando o ciclo 

reprodutivo, gravídico-puerperal e climatério), crianças e adolescentes (considerando a prevenção e tratamento 

dos agravos prevalentes na infância e adolescência), com ênfase na educação em saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Realizar a consulta de enfermagem à mulher no ciclo gravídico-puerperal; 

 Realizar a coleta de material cérvico-uterino; 

 Realizar a consulta pré-natal de baixo risco e identificar sinais que comprometam a evolução da gravidez 

dentro da normalidade; 

Desenvolver ações de promoção e proteção da saúde do homem. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas, instrumentalizando a prática; 

 Desenvolvimento de atividades educativas e assistenciais na comunidade e nas unidades básicas de 

saúde. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de 

problemas apresentados pelos usuários e relatórios das atividades desenvolvidas na comunidade. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 
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 Práticas clínicas em unidades de saúde da família que proporcionam vivências da 
prática assistencial (consulta de enfermagem à mulher e ao homem nos diversos 
ciclos vitais). 

 Assistência pré-natal; 
 Coleta de citologia oncótica; 
 Exame das mamas. 
 Ações de promoção da saúde do homem. 

16h 
 

16h 
16h 
16h 
08h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis / Programa Nacional de DST e Aids. 

Brasília: Ministério da Saúde. 2006.  

 

FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São Paulo: ADBR. Difusão 

Enfermagem, 2003. 

 

MARCONDES, Eduardo (Coord.). Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9.ed. São Paulo: 

Sarvier, 2003. 843p. v.1. ISBN:8573781203.  
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LUNNEY, M. Pensamento Crítico e Diagnósticos de Enfermagem: estudos de casos e análises. Porto 

Alegre: Artmed, 2003. 

MENDES, Isabel Amélia Costa. Enfoque humanístico à comunicação em Enfermagem. São Paulo: 

Sarvier, 1994. 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia – Teoria e Prática. 7º ed. Rio de Janeiro: 

GUANABARA/KOOGAN, 2003. 

PIATO, S. Complicações em Obstetrícia. Manole, 2009. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427125/pages/-26 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIIV                 Programa Tutorial IV  

36 

 

0 

 

2 

 

36 

        

       27 

 

4º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão dos dilemas ético-legais que envolvem a 

atuação do enfermeiro nos cenários da atenção primária de saúde, em equipe multiprofissional de saúde, 

considerando o contexto socioeconômico, político, cultural, epidemiológico loco-regional e o modelo sanitário 

brasileiro. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Desenvolver plano assistencial no nível primário  (individual e coletivo) voltados para a atenção integral à 

saúde da mulher e do homem; 

 Conhecer as políticas públicas de saúde voltadas para a mulher e para a população masculina; 

Implementar ações de saúde no nível individual e coletivo para essa população. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos.  

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Construção de resenhas, a partir dos artigos apresentados sobre os temas abordados; 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 

Apresentação de atividades desenvolvidas na comunidade 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 
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perfil da sala de aula e na comunidade, bem como dos instrumentos avaliativos, tais como: atividades que 

envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo);  auto avaliação; trabalhos de pesquisa, 

projetos interdisciplinares e resolução de situações- problema, apresentação de artigos técnico/científicos e 

apresentação de atividades desenvolvidas na comunidade. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

Intervenção educativa em unidades de saúde da família que proporcionam vivências da 
prática educativa da enfermagem no âmbito da atenção primária direcionada à atenção 
integral à saúde da mulher e do homem; 

36h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Revista Latino Americana de Enfermagem (online). Periodicidade bimestral, 2013.  

 

SILVA, Maria Jília Paes da (org.). Humanizando os cuidados da Enfermagem. São Paulo: Loyola, 

2004. 

 

WEIL, Pierre; TOMPACOW, Roland. O corpo fala. A linguagem silenciosa da comunicação não 

verbal. 59 ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes. Brasil, MS, 2005. 

 

_______. Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes. Brasil, MS, 2005. 

 

LAMENZA, Francismar (Org.). Estatuto da Criança e do Adolescente interpretado: artigo por artigo, 

parágrafo por parágrafo. Barueri, SP: Manole, 2012. ISBN: 978-85-204-3276-1. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432761/pages/-22. 

 

MACHADO, Martha de Toledo. A proteção Constitucional das Crianças e Adolescentes e os Direitos 

Humanos. Manole, 2003. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417584/pages/_1.  

 

RAMOS, Flávia Regina Souza (org.). Um encontro da Enfermagem com o adolescente brasileiro. 

Brasília: Aben/Governo Federal, 2000. 
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MÓDULO V – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO  

NÍVEL SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE I 

 

DISCIPLINA: Assistência de Enfermagem Sistematizada ao Adulto e Idoso em Situações 

Clínicas e Cirúrgicas 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(x) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de 

Créditos 

C. 

H.TOTAL C. H.TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

AESAISCC Assistência de Enfermagem Sistematizada ao 

Adulto e Idoso em Situações Clínicas e 

Cirúrgicas  

 

72 

 

36 

 

6 

 

108 

 

       81 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Desenvolve a sistematização dos cuidados de Enfermagem na assistência integral ao(à) adulto(a) e idoso(a) 

com doenças e agravos a saúde clínicos, psiquiátricos e cirúrgicos, segundo o perfil epidemiológico regional. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e adequá-las aos cuidados 

de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e terciária; 

 Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao indivíduo, família e 

comunidade, considerando as especificidades da região. 

 Reconhecer o papel do(a) enfermeiro(a) na coordenação dos cuidados de Enfermagem em diferentes 

contextos nos níveis secundário e terciário de saúde. 

Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da assistência à saúde. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 
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 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Exposição dialogada dos conteúdos, com utilização de datashow; 

 Aulas práticas em laboratório; 

 Visitas técnicas aos serviços de média e alta complexidade da região; 

 apresentação de atividades educativas na comunidade 

AVALIAÇÃO 

. A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 

resolução de situações-problema, apresentação de seminários,e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                     CH 

 Características gerais do ser humano sadio e doente dentro da visão holística, fases de 

desenvolvimento e comportamento orgânico e emocional; 

 Cuidados de enfermagem para higiene, conforto, segurança, alimentação, hidratação, 

eliminações, tratamento do cliente; 

 

 Farmacologia, interações medicamentosas; 

 Administração de medicações pelas diversas vias; 

 Fisiopatologia dos agravos clínicos de saúde ao adulto e ao idoso; 

 Sistematização da Assistência de Enfermagem no tratamento e reabilitação das afecções 

clínicas mais comuns nos adultos e idosos, nos seguintes sistemas: 

a) Cardiovascular; 

b) Respiratório; 

c) Digestório; 

d) Endócrino; 

e) Neulorógico; 

f) Renal e metabólico.  

 A enfermagem e as intervenções em saúde mental; 

 Principais transtornos mentais (Transtornos de ansiedade, Esquizofrenia, Transtorno 

bipolar, Depressão, Abusos de substâncias tóxicas, emergências psiquiátricas) 

 Características e tratamento dos diversos tipos de curativos; 

 Fisiopatologia dos agravos à saúde que determinam necessidade do tratamento cirúrgico; 

 Sistematização da Assistência de Enfermagem no período perioperatório;  

 Principais patologias cirúrgicas: 

a) Colelitíase; 

b) Pancreatite; 

c) Hérnias (inguinal, escrotal); 

d) Apendicite aguda; 

 Desconforto e complicações no pós-operatório: sinais e sintomas e cuidados da equipe de 

enfermagem. 

 

 

06h 

 

 

06h 

30h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h 

 

 

 

 

 

12h 

 

06h 

12h 

 

 

06h 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GOLDENZWAIG, Nelma Rodrigues SOARES Choiet. Administração de Medicamentos na Enfermagem. 10 

ed. Rev. e Atual. São Paulo: AC Farmacêutica, 2012. 

 

MELO, Enirtes Caetano Prates. SAE. Guanabara Koogan. 2011. 
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SMELTZER, Suzanne C. Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2009. 4 vol. 

 

STEFANELLI, Magda Costa e FUKUDA, Ilza Marlene Kuae. (ORGS) Enfermagem Psiquiátrica em suas 

dimensões assistenciais. São Paulo: Manole, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais.  Porto Alegre: Artmed, 

2000. 

 

DOENGES, Marilynn E.; MOORHOUSE, Mary Frances; GEISLLER, Alice G. Plano de cuidado de 

enfermagem: orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. 

 

KURCGANT, Paulina. Administração de medicamentos na enfermagem. AC Farmacêutica. 2012. 

 

TALBOT, Laura. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. Artmed. 2004. 

SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de procedimentos de Enfermagem. 3 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: conceitos de cuidados. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 
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DISCIPLINA: BASES MORFOFISIOPATOLÓGICAS DOS PROCESSOS VITAIS III 

 

 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE 

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

BMPVIII Bases Morfofisiopatológicas dos 

Processos Vitais III 

 

36 

 

18 

 

3 

 

54 

 

       40,5 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as bases morfofisiológicas, fisiopatológicas e bioquímicas dos processos vitais humanos, com ênfase 

nos processos patológicos clínicos e cirúrgicos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Identificar e diferenciar as estruturas constituintes dos sistemas urinário e muscular caracterizando os 

estudos histológicos e os processos fisiopatológicos dos respectivos sistemas humanos; 

 Identificar e diferenciar em termos histológicos e citológicos e patológicos as alterações metabólicas 

orgânicas envolvidas com os estudos de caso específicos humanos.  

 Aplicar as bases morfológicas (macro e microscópicas) para deduzir as alterações fisiopatológicas nos 

diferentes órgãos. 

Identificar o diagnóstico da lesão, a causa e os mecanismos de morte através da interpretação das alterações 

morfológicas 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Atividades teórico-práticas nos laboratórios, através de peças anatômicas e dos microscópios com 

cortes histológicos; 

 Exposição dialogada dos conteúdos através de datashow 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de pesquisa, 

apresentação de seminários, avaliação escrita e simulações. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

 UNIDADE I 
 Aspectos gerais e fisiológicos do sistema muscular; 
 A célula muscular e suas características microscópicas; 
 Fisiologia da contração muscular; 
 Principais músculos e sua identificação funcional e localização; 
 Principais patologias relacionadas ao sistema muscular; 

12h 
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 UNIDADE II 
 Conceitos, definições e terminologia de principais aspectos patológicos; 
 Critérios de avaliação do quadro patológico – elaboração de diagnóstico; 
 Apresentação das técnicas de materiais destinados recuperação e reforço 
 Anatomia macroscópica e microscópica do sistema urinário humano; 
 Processos fisiológicos da formação da urina e suas características recorrentes; 
 Processos patológicos nas lesões nefrológicas, hidronefrose e pielonefrite; 
 UNIDADE III 
 Processos patológicos nos distúrbios circulatórios e hemodinâmicos – Acidentes 

Vasculares Encefálicos; 
 Aspectos etiopatogênicos e clínicos das neoplasias     (tumores ósseos, tumores 

cerebrais, CA gástrico e intestinal); 
 Processo saúde-doença, seus determinantes e condicionantes. 
 UNIDADE IV 
 Processos fisiopatológicos nas gastroenterites, lesões hepáticas e fístulas; 
 Processos fisiopatológicos nos traumas crânioencefálicos, fraturas, queimaduras; 

Processos fisiopatológicos Gerais e suas características identificáveis 

 
18h 

 
 
 
 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 

12h 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. Ernesto Reichmann, São Paulo, 2011. 

 

HERLIHY, Bárbara; MAEBIUS, Nancy K. Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano Saudável e 

Enfermo. 1ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

DANGELO e FATINNI. Anatomia Humana Básica. 2 ed. Atheneu 

 

GUYTON E HALL. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GARTNER, L. P., Tratado de Fisiologia médica,  editora Elsevier; Rio de Janeiro, 2011.  

 

NETTER, F. H.; VISSOKY, J.; C. Atlas de Anatomia Humana. 2ªed, Artmed, 2004. 

 

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Tradução 

Maria Regina Borges – Osório. – 6. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2006. 

 

SPALTEHOLZ, Werner; SPANNER, Rudolf; PRATES, José Carlos Anatomia humana: atlas e texto. 1 ed.. 

SÃO PAULO SP: ROCA, 2006. 

 

SOBOTTA,  Johannes. Atlas de Anatomia Humana. 22 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. 2 vol. 

 

JUNQUEIRA, Luiz Carlos; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11º edição. Rio de Janeiro RJ: Guanabara 

Koogan, 2012. 
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                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO 
 

  

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio 

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE 

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

ECCCME Enfermagem no Centro Cirúrgico e 

Centro de Material e Esterilização 

 

60 

 

30 

 

5 

 

90 

 

       67,5 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Desenvolve competências para a sistematização dos cuidados de Enfermagem em Centro Cirúrgico e Centro 

de Material e Esterilização. Estuda os recursos tecnológicos aplicados ao processo cirúrgico e de esterilização 

a fim de garantir a segurança do paciente e reduzir os indicadores de infecções hospitalares 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Conhecer a estrutura organizacional do centro cirúrgico e centro de material e esterilização; 

 Conhecer o instrumental cirúrgico a fim de adequá-lo a cada momento operatório; 

 Aplicar a SAE perioperatória em cada cenário de atuação do enfermeiro 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 
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 Exposição dialogada dos conteúdos, através de Datashow; 

 Atividades práticas no laboratório; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, considerando o nível de participação e envolvimento dos discentes, além da 

assiduidade e pontualidade, sendo realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: trabalhos de 

pesquisa, avaliação escrita e apresentação de seminários. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

 Central de Material e Esterilização – CME: histórico ,objetivos, atividades desenvolvidas 

no CME ,Recursos Humanos na CME , Valorização dos Enfermeiros, Valorização da 

Equipe de Enfermagem e o relacionamento com a equipe multiprofissional. 

 Valorização dos Enfermeiros, Valorização da Equipe de Enfermagem e o relacionamento 

com a equipe multiprofissional. 

 

 RDC’s 

 Área física do CME 

 Critérios mínimos recomendados para processamento de materiais/ produtos para a Saúde 

 

 Limpeza de produtos para  Saúde 

 Desinfecção de produtos de Saúde 

 Preparo e empacotamento de produtos 

 Processo de esterilização de produtos 

 Armazenamento e distribuição de materiais esterilizados 

 Controle e documentação dos artigos 

 Indicadores químicos e biológicos 

 Validação dos processos de Esterilização 

 Terceirização dos Serviços 

 Indicadores de qualidade 

 

2ª Unidade: INTRODUÇÃO AO CENTRO CIRÚRGICO 

 Área física do CC 

  Recursos humanos no CC 

  Medidas de Biossegurança no ambiente cirúrgico 

 Recomendações para controle de Infecções no CC (Prevenção e Controle de Infecção de 

Sítio Cirúrgico) 

 Limpeza do CC e da sala de operação 

 

 SAE (SISTEMATIZAÇÃO DA ASSINTÊNCIA DE ENFERMAGEM) 

 Fases da Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória 

 Período Transoperatório 

 Período Pós-operatório 

 

 Sala de operações: montagem, circulação e desmontagem 

 Posição do paciente na sala de Cirurgia 

 Equipamentos cirúrgicos 

 

05h 

 

 

 

 

 

 

10h 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

10h 

 



200 
 

 

 

  Anestesias: tipos, riscos e fármacos 

 Equipamentos de anestesias 

 

 3ª Unidade: RPA 

 Aspectos organizacionais da recuperação pós-anestésica 

 Processo de cuidar em recuperação pós-anestésica 

 Recuperação pós-anestésica dos principais procedimentos cirúrgicos  

 Desconfortos e Complicações na RPA 

 Alta para a unidade de destino 

 

 

10h 

 

 

 

10h 
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DISCIPLINA: FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA II 

 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

DADOS DO COMPONENTE  
 

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

FTII Farmacologia e Terapêutica II  

36 

 

18 

 

3 

 

54 

 

       40,5 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as bases da farmacocinética, da farmacodinâmica e da terapêutica a fim de respaldar as ações de 

Enfermagem no processo de prescrição e administração de medicamentos na atenção secundária e terciária de 

saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Prestar assistência de enfermagem, respeitando os limites de suas atribuições técnico-científicas, éticas e 

legais, bem como interagir com outros profissionais da saúde em consonância com as normas éticas e legais 

vigentes. 

Reconhecer os principais medicamentos disponíveis utilizados na atenção secundária e terciária. 

Compreender os mecanismos de ação das drogas, suas indicações, contraindicações, interações e efeitos 

colaterais e adversos principais, no âmbito hospitalar. 
 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será composta por aulas expositivas dialogadas, simulação de casos reais e discussão 

de casos clínicos, tempestade de ideias, discussão circular, mapas conceituais, apresentação de seminários e 

atividades práticas no laboratório. 
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AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações (escritas, orais e práticas) a partir dos conteúdos administrados, perfazendo a nota 

da 1ª unidade e a nota da 2ª unidade. Para cada unidade haverá sistema de recuperação para estudantes que 

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Ao término do semestre, estudantes que obtiverem média igual 

ou superior a 7,0 (sete) serão considerados aprovados por média, estudantes que não tiverem obtido nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 

(cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

1- FARMACOLOGIA EM ENFERMAGEM: 

1.1 Enfermagem e prescrição de drogas; 1.2 Cuidados de enfermagem na administração de 

medicamentos; 1.3 Precauções básica na administração de medicamentos; 1.4 Reações orgânicas 

ao uso de drogas; 1.5 O papel educativo do enfermeiro na administração de medicamentos.  

2- MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS 

2.1 Etiologia da dor; 2.2 Investigação das causas de dor; 2.3 Avaliação da dor; 2.4 Níveis 

progressivos de alívio da dor através do uso de medicamentos; 2.5 Opiáceos e opióides; 2.6 Dor 

neuropática; 2.7 Depressão e dor; 2.8 Coanalgésicos; 2.9 Concordância de uso da medicação pelo 

paciente 

3- SUBSTÂNCIAS ANTI-INFLAMATÓRIAS E IMUNOSSUPRESSORAS 

3.1 Considerações gerais; 3.2 Agentes antiinflamatórios não-esteroidais (ações farmacológicas, 

mecanismo de ação, efeitos indesejáveis comuns, alguns AINES importantes, agentes seletivos 

para a ciclooxigenase 2); 3.2 Anti-histamínicos; 3.3 Fármacos imunossupressores. 

4- FÁRMACOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDÍACO 

4.1 Considerações gerais; 4.2 Fisiologia da função cardíaca (frequência e ritmo cardíacos, 

contração cardíaca, consumo de oxigênio do miocárdio e fluxo sanguíneo coronariano, peptídios 

natriuréticos cardíacos); 4.2 Substâncias que afetam a função cardíaca (transmissores autônomos e 

substâncias correlatas; agentes antiarrítmicos, substâncias que aumentam a contratilidade do 

miocárdio, substância antianginosas. 

5- DROGAS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA VASCULAR 

5.1 Considerações gerais; 5.2 Estrutura e função do sistema vascular; 5.3 Controle do tônus do 

músculo liso vascular (o endotélio vascular, o sistema renina-angiotensina); 5.4 Substâncias 

vasoativas (substâncias vasoconstritoras); 5.5 Aplicações clínicas das substâncias vasoativas 
 

09h 

 

 

 

12h 

 

 

 

 

09h 

 

 

 

12h 

 

 

 

 

 

12h 
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DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

NOS NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO 

  

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 

GPTENST 

 Gerenciamento do Processo de 

Trabalho em Enfermagem nos níveis 

Secundário e Terciário 

 

54 

 

0 

 

3 

 

54 

 

       40,5 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os aspectos históricos e políticos dos paradigmas organizacionais em saúde, analisando suas 

repercussões sobre o processo de trabalho no nível dos serviços da atenção secundária e terciária, com ênfase 

no processo de trabalho de Enfermagem. 

 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
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 Apreender conceitos que dão sustentação e orientação para o processo de organização das unidades 

hospitalares; 

 Compreender e aplicar os conceitos fundamentais de planejamento da assistência de enfermagem e seus 

desdobramentos na integralidade da atenção à saúde; 

Implementar os conhecimentos da administração moderna no gerenciamento de enfermagem, proporcionando 

uma assistência de qualidade aos clientes. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Atividades em grupos em sala de aula; 

Exposição dialogada dos conteúdos, através de datashow; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela participação dos alunos nas atividades propostas, mediante aplicação de 

diferentes instrumentos, tais como: trabalhos de pesquisa e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                CH 

1. Estrutura e organização do hospital: Classificação;  Finalidades; Organização do 

hospital;Serviço de enfermagem hospitalar. 

2. Evolução histórica da Teoria da Administração; 

3. Gerência:Concepções históricas e gerência na atualidade;Novas tendências gerenciais em 

serviços de saúde; práticas gerenciais do enfermeiro em serviços de saúde; Gerência e 

Liderança nas ações da enfermagem hospitalar: 

4. Liderança e administração - nova abordagem: Integração entre habilidades de 

liderança e funções administrativas; diferença entre liderança e administração; liderança, 

administração e a enfermagem; 

5. Comunicação organizacional, interpessoal e grupal:processo de comunicação; 

variáveis que afetam a comunicação organizacional; estratégias de comunicação organizacional; 

canais e formas de comunicação; comunicação interpessoal em local de trabalho multicultural e 

comunicação grupal. 

6. Planejamento e Avaliação de ações da Enfermagem em Unidades clínicas (métodos 

de Planejamento, avaliação qualitativa e quantitativa de ações de saúde): o planejamento 

como instrumento da administração em enfermagem; planejamento proativo;Metas e objetivos; 

mudança planejada; desenvolvimento da teoria da mudança 

7. Organização enfermagem: Recursos de organização para o trabalho em 

enfermagem: importância da função organização em enfermagem; estrutura organizacional 

do serviço de Enfermagem; 

8. Auditoria em enfermagem: conceitos; finalidades; classificação; recursos; limitações. 

9. Recursos materiais em enfermagem:previsão e provisão;controle e manutenção, 

 processo de compra;padronização e especificação técnica; testes de qualidade e parecer 

técnico 

10. A função controle e a gerência da qualidade em Enfermagem: principais indicadores da 

qualidade utilizados no Serviço de Enfermagem;importância da utilização dos indicadores de 

qualidade no Serviço de Enfermagem. 

11. Dimensionamento de pessoal de enfermagem em instituições de saúde: 

conceito;Importância; método de dimensionamento. 

03h 
 

06h 
03h 

 
 
 

06h 
 
 

03h 
 
 
 

06h 
 
 
 
 

06h 
 
 

03h 
06h 

 
 
 

03h 
 
 

09h 
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DISCIPLINA: NECESSIDADES NUTRICIONAIS DO CLIENTE EM TRATAMENTO 

CLÍNICO E CIRÚRGICO 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436981/pages/-6
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STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de 

Créditos 

C. 

H.TOTAL C. H.TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 

NNCTCC 

 Necessidades Nutricionais ao Cliente 

em Tratamento Clínico e Cirúrgico 

 

36 

 

0 

 

2 

 

36 

 

       27 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os princípios e técnicas da dietética e dietoterapia aplicados a situações clínicas e cirúrgicas. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Avaliar o estado nutricional do paciente no sentido de oferecer ao mesmo, dietas com fins preventivos e 

terapêuticos a sua condição; 

 Realizar de forma adequada um aconselhamento nutricional. 

 Conhecer as interações entre drogas e nutrientes. 

Conhecer os efeitos das dietas oferecidas aos pacientes, segundo seu quadro patológico. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

• Exposição dialogada dos conteúdos; 

• apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; 

perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente 

atividades que envolvam todos os componentes curriculares presentes no módulo); Avaliação entre pares/ 

auto- avaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- 

problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, avaliação escrita ou oral, apresentação de 

artigos técnico/científicos, relatórios, simulações, diagnósticos situacionais, apresentação de atividades 

educativas na comunidade, entre outros. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

 Aconselhamento nutricional;  
 Modificações químicas e físicas da dieta;  
 Vias de acesso para alimentação: oral, via enteral/parenteral 
  Alimentos funcionais;  
  Avaliação nutricional: Histórico, exame físico e laboratorial; 
 Dietoterapia no pré e pós operatório; 
 Dietoterapia nas enfermidades orais: anomalias congênitas, cárie, neoplasias; 

02h 
02h 
02h 

 
02h 
02h 
02h 
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 Dietoterapia nas enfermidades esofágicas: divertículos, hérnia de hiato, esofagite, 
acalasia, neoplasias; 

 Dietoterapia nas enfermidades gástricas: gastrites aguda e crônica, úlcera péptica, 
cirurgias, neoplasias; 

 Dietoterapia nas enfermidades intestinais: diarreia, constipação, síndrome de má 
absorção, doenças inflamatórias, divertículos, neoplasias; 

 Dietoterapia nas enfermidades hepáticas: hepatites, cirrose hepática, encefalopatia 
hepática. 
 

 Dietoterapia nas enfermidades pancreáticas 
 Pancreatites aguda e crônica  
 Dietoterapia nas enfermidades das vias biliares: colecistite ecolelitíase; 

 
 Neoplasias; 
 Dietoterapia nas enfermidades cardiovasculares: hipertensão arterial sistêmica, 

insuficiência cardíaca, doenças coronarianas, hiperlipoproteinemias; 
 Dietoterapia nas enfermidades renais: insuficiência renal aguda e crônica, 

nefrolitíase, glomerulopatias 
 Dietoterapia nos distúrbios metabólicos: Obesidade, baixo peso, anorexia nervosa, 

Diabetes Mellitus, hiper e hipotireoidismo 
 Dietoterapia em casos especiais: Queimaduras, Insuficiência respiratória, Trauma, 

sepse, Câncer, AIDS, dentre outros. 
 Desnutrição proteico energética 

Interação drogas nutrientes 

02h 
02h 

 
02h 

 
02h 

 
02h 

 
 
 
 

02h 
 
 

02h 
02h 

 
02h 

 
02h 

 
02h 

 
02h 
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            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

 

                                                                                                                       ________________________________________________ 
                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES/INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO, 

COMUNIDADE V 
 

 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de 

Créditos 

C. 

H.TOTAL C. H.TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIIESCV Práticas Interdisciplinares de Interação 

Ensino, Serviço, ComunidadeV 

 

0 

 

72 

 

4 

 

72 

 

       54 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

 Práticas interdisciplinares em unidade de clínica médica, clínica cirúrgica, centro de material e esterilização e 

centro cirúrgico, com ênfase na sistematização da assistência de Enfermagem perioperatória (SAEP). 
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Desenvolver o planejamento da assistência de Enfermagem com vistas ao desenvolvimento de 

intervenções de enfermagem que contribuam para a qualidade da assistência prestada pela equipe 

multiprofissional de saúde no âmbito dos serviços da rede SUS de média e alta complexidades. 

 Conhecer as indicações, reações colaterais, adversas e interações medicamentosas dos fármacos utilizados 

na terapêutica dos agravos clínicos, cirúrgicos, bem como a técnica de administração por diversas vias; 

 Conhecer as indicações e cuidados de enfermagem na manutenção de sistemas de drenagem e sondagens 

e para a manutenção e recuperação da integridade cutâneo-mucosa do cliente em tratamento clínico ou 

cirúrgico; 

 Conhecer as indicações e cuidados de enfermagem na administração da alimentação oral, enteral e 

parenteral; 

 Aplicar métodos propedêuticos na avaliação de saúde do cliente em tratamento clínico, cirúrgico e 

psiquiátrico; 

 Compreender o processo de esterilização como garantia da qualidade da assistência de enfermagem 

perioperatória; 

 Compreender a vulnerabilidade psicobiológica e sociocultural do adulto e do idoso nas crises próprias 

destas faixas etárias ao desenvolvimento de transtornos mentais; 

 Compreender a pertinência das ações de promoção à saúde mental do adulto e do idoso nos serviços de 

média e alta complexidade; 

Conhecer a psicopatologia e semiologia dos principais transtornos mentais prevalentes na idade adulta e 

senilidade; 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos e aplica-lo nos serviços de saúde de média e alta complexidade. Após a contextualização, 

os discentes desenvolvem atividades assistenciais e gerenciais nos serviços hospitalares da região e no centro 

de atenção psicossocial – CAPS.. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: diagnóstico situacional do 

perfil Do estudante para lidar com situações-problema experimentados pelos usuários, bem como pela análise 

da iniciativa, capacidade de lidar com conflitos e aplicação das técnicas corretas na assistência de 

enfermagem. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

 Aspectos anatomofisiopatológicos dos agravos clínicos e cirúrgicos prevalentes a nível 

regional; 

 Sistematização da assistência ao cliente cirúrgico nos diversos períodos que compreendem 

a enfermagem perioperatória de forma a atender suas necessidades humanas básicas, 

visando a independência deste no seu autocuidado; 

 Sistematização da assistência ao cliente clínico de forma a atender suas necessidades 

humanas básicas, visando a independência deste no seu autocuidado; 

 Diagnosticando precocemente as complicações pós-operatórias imediatas e mediatas, e 

intervindo para minimizar suas repercussões orgânicas; 

 Conhecendo as indicações, reações colaterais, adversas e interações medicamentosas dos 

fármacos utilizados na terapêutica dos agravos clínicos, cirúrgicos, bem como a técnica de 

administração por diversas vias; 

 Conhecendo as indicações e cuidados de enfermagem na manutenção de sistemas de 

drenagem e sondagens e para a manutenção e recuperação da integridade cutâneo-mucosa 

 
 
 
 
 
 
 

20h 
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do cliente em tratamento clínico ou cirúrgico; 

 Conhecendo as indicações e cuidados de enfermagem na administração da alimentação 

oral, enteral e parenteral; 

 Aplicando métodos propedêuticos na avaliação de saúde do cliente em tratamento clínico, 

cirúrgico e psiquiátrico; 

 Compreendendo o processo de esterilização como garantia da qualidade da assistência de 

enfermagem perioperatória; 

 

 Conhecendo a estrutura e a dinâmica de funcionamento do Centro de Material e 

Esterilização e Centro Cirúrgico, propiciando a integralidade da assistência de 

enfermagem ao cliente cirúrgico e clinico; 

 Ações administrativas e assistenciais de enfermagem no Centro Cirúrgico, Centro de 

Material e Esterilização e Sala de Recuperação Pós Anestésica para garantia da 

continuidade do cuidado perioperatório; 

 Parâmetros para o dimensionamento de pessoal no Centro Cirúrgico e Centro de Material 

e Esterilização; 

 Princípios de biossegurança nas ações de enfermagem ao cliente clínico e cirúrgico, 

objetivando a promoção da saúde do (a) trabalhador (a) de enfermagem; 

 Processos e formas de manuseio dos equipamentos específicos utilizados no Centro 

Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização, para a garantia da segurança nos 

procedimentos medico-cirúrgicos; 

 Princípios da ética profissional no exercício da enfermagem na clinica cirúrgica, CC, 

CME, SRPA e CAPS; 

 Métodos indicados para monitoração da esterilização dos artigos médico-odontológicos, 

visando o processo de acreditação do CC e CME; 

 Conhecendo o processo anestésico e analgesias, suas implicações na sistematização da 

assistência de enfermagem em bloco cirúrgico e na unidade de recuperação pós-

anestésica, visando a prevenção de complicações trans e pós-operatórias; 

 Normas e protocolos para prevenção sistemática das infecções hospitalares; 

 

 Compreendendo a vulnerabilidade psicobiológica e sociocultural do adulto e do idoso nas 

crises próprias destas faixas etárias ao desenvolvimento de transtornos mentais; 

 Ações de promoção à saúde mental do adulto e do idoso nos serviços de média e alta 

complexidade; 

 Psicopatologia e semiologia dos principais transtornos mentais prevalentes na idade adulta 

e senilidade; 

 Sistematização da assistência de enfermagem integral ao adulto e idoso com transtornos 

mentais, de forma a promover sua reinserção social, respeitando os princípios da ética e da 

bioética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20h 
 
 
 
 

12h 
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DISCIPLINA: PROGRAMA TUTORIAL V 

 
 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  
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Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de 

Créditos 

C. 

H.TOTAL C. H.TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PTV  Programa Tutorial V  

36 

 

0 

 

2 

 

36 

 

       27 

 

5º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão dos dilemas ético-legais, dos avanços e limites 

da atuação do enfermeiro nos cenários da atenção secundária e terciária de saúde, em equipe multiprofissional 

de saúde, considerando o contexto socioeconômico, político, cultural, epidemiológico loco-regional e o 

modelo sanitário brasileiro. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Desenvolver estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do Enfermeiro/a no 

campo hospitalar; 

 Desenvolver planejamento estratégico com vistas ao desenvolvimento de uma intervenção educativa 

relacionada a aspectos limitantes do processo de trabalho da equipe multiprofissional de saúde no âmbito 

hospitalar. 

 Diagnosticar problemas e necessidades de intervenção educativa relacionada ao processo de trabalho da 

equipe de saúde nos serviços de média e alta complexidade como condição para atender as necessidades 

do perfil epidemiológico e as de educação na área da saúde. 

 Planejar, em concordância com o diagnóstico, as ações de educação permanente em serviço que 

contribuam para a qualidade da assistência sistematizada de enfermagemjunto à clientela dos serviços de 

média e alta complexidade. 

Desenvolver os planejamentos e/ou programas de educação em permanente adequando objetivos, conteúdos e 

estratégias de ensino e avaliação aos problemas de educaçãoapresentados nos serviços de média e alta 

complexidade. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará a partir da problematização dos conteúdos propostos no módulo. Os 

procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos e artigos que abordam os temas; 

• construção de artigo científico com temática pertinente ao módulo estudado. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela participação dos alunos nos trabalhos propostos, tendo como instrumentos de 

avaliação o perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa e projetos 

interdisciplinares. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 

Contextualizando a inserção do Módulo V no Currículo do Curso de Bacharelado em Enfermagem 

do IFPE Campus Pesqueira; 

 Refletindo sobre as potencialidades e fatores limitantes do campo de atuação da Enfermagem nos 

níveis secundário e terciário de Saúde no Brasil; 

Discutindo sobre princípios ético-políticos que norteiam o trabalho em equipe, como também a 

construção de uma identidade grupal e profissional; 

Desenvolvendo estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do 

Enfermeiro/a no hospitalar; 

08h 

 

12h 

 

06h 

 

04h 
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Desenvolvendo nos serviços de saúde o planejamento de programas e ações de educação 

permanente, partindo da viabilidade e condições apresentadas pelos serviços e pelas 

especificidades do processo de trabalho da equipe de saúde/enfermagem. 

06h 
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Brasília : Ministério da Saúde, 2009.  64 p. – (Série B. Textos Básicos de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

SSIII Semiologia e Semiotécnica III 48 24 03 54        40,5 5º 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda os métodos propedêuticos e as técnicas aplicadas ao contexto da assistência de Enfermagem 

sistematizada em clínica médica e cirúrgica 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Obter domínio e destreza para execução dos procedimentos de enfermagem; 

 Preservar os princípios de assepsia no manuseio com materiais e equipamentos; 

Desenvolver habilidades para lidar com a equipe multiprofissional 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 

Utilização do laboratório de semiologia e semiotécnica (manequins, simuladores, equipamentos, 

instrumentais, dentre outros). 

AVALIAÇÃO 

Trabalhos de pesquisa, simulação de procedimentos, resolução de situações-problema e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

1 Habilidades preliminares para desenvolvimento do exame físico 

2 Anamnese, sinais e sintomas clínicos 

3 Exame físico geral 

4 lavagem das mãos 

5 preparo pré-operatório da pele 

6 cuidados de higiene, segurança e conforto ( banho no leito, higiene do couro cabeludo, oral e 

genital, mudança de decúbito, organização do leito e transporte do paciente clínico-cirúrgico) 

7 necessidades de eliminação e preparo do cólon 

8 cuidados de enfermagem na sondagem nasogástrica, nasoenteral e gastrostomias, alimentação 

03h 

03h 

03h 

03h 

03h 

06h 

 

03h 

12h 
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oral e enteral 

9 necessidade de eliminação: catarismo vesical  

10 técnicas de curativo 

11 técnicas de administração de medicamentos por via enteral e parenteral 

 

03h 

06h 

09h 
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MÓDULO VI – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE  

NO NÍVEL SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE II 

 

DISCIPLINA: BASES MORFOFISIOPATOLÓGICAS DOS PROCESSOS VITAIS IV 
 
 



216 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

SSIII Bases Morfofisiopatológicas dos 

Processos Vitais IV 
48h/a 24h/a 04 72 54 VI 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda as bases morfofisiológicas, fisiopatológicas e bioquímicas dos processos vitais humanos, com ênfase 

nos processos patológicos clínicos e cirúrgicos do(a) neonato(a), da criança e do(a) adolescente; estuda a 

fisiopatologia dos principais agravos neonatais e gineco-obstétricos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Prestar assistência de enfermagem, respeitando os limites de suas atribuições técnico-científicas, 

éticas e legais, bem como interagir com outros profissionais da saúde em consonância com as normas 

éticas e legais vigentes. 

 Reconhecer as principais características morfofisiopatológicas nos processos vitais relacionados a 

formação fetal e aos estágios neonatal.  

 Observar as alterações fisiológicas das gestantes, durante todo o período gestacional e suas 

implicações na qualidade de vida das gestantes. 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada será composta por aulas expositivas dialogadas, simulação de casos reais e discussão 

de casos clínicos, tempestade de ideias, discussão circular, mapas conceituais, apresentação de seminários e 

atividades práticas no laboratório. 

AVALIAÇÃO 

Serão realizadas avaliações (escritas, orais e práticas) a partir dos conteúdos administrados, perfazendo a nota 

da 1ª unidade e a nota da 2ª unidade. Para cada unidade haverá sistema de recuperação para estudantes que 

obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). Ao término do semestre, estudantes que obtiverem média igual 

ou superior a 7,0 (sete) serão considerados aprovados por média, estudantes que não tiverem obtido nota igual 

ou superior a 7,0 (sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 

(cinco) para ser considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 
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1- FISIOLOGIA FEMININA ANTES DA GRAVIDEZ E HORMÔNIOS FEMINOS: 

1.1 Anatomia fisiológica dos órgãos sexuais femininos; 1.2 Sistema hormonal feminino; 1.3 Ciclo 

ovariano mensal: função dos hormônios gonadotrópicos; 1.4 Menarca e suas relações; 1.5 Funções 

dos hormônios ovarianos – estradiol e progesterona; 1.6 Regulação do ritmo mensal feminino – 

interação entre os hormônios ovarianos e hipotalâmicos-hipofisários; 1.7 O ato sexual feminino 

Precauções básica na administração de medicamentos; 1.4 Reações orgânicas ao uso de drogas; 

1.5 O papel educativo do enfermeiro na administração de medicamentos.  

2- GRAVIDEZ E LACTAÇÃO 

2.1 Maturação e fertilização do óvulo; 2.2 Nutrição inicial do embrião; 2.3 Fatores hormonais na 

gravidez; 2.4 Gonadotropina coriônica humana como mantenedora do corpo lúteo e impedidora da 

menstruação; 2.5 Secreção de estrogênio e progesterona pela placenta; 2.6 Resposta do corpo 

materno à gravidez; 2.7 Problemas fisiológicos próprios do período gestacional; 2.8 Fisiologia do 

parto; 2.8.1 Fatores hormonais que aumentam a contratilidade uterina; 2.8.1 Fatores mecânicos 

que aumentam a contratilidade uterina; 2.8.3 Início do trabalho de parto – um mecanismo de 

feedback positivo para o seu desencadeamento; 2.9 Lactação e agentes de promoção da lactação;  

3 – FISIOLOGIA FETAL E NEONATAOL 

3.1 Crescimento e desenvolvimento funcional do feto; 3.2 Desenvolvimento dos sistemas de 

órgãos (sistema circulatório, formação das células sanguíneas, sistema respiratório, sistema 

nervoso, trato gastrintestinal, rins); 3.3 Metabolismo fetal; 3.4 Ajustes do bebê à vida extrauterina; 

3.4.1 o início da respiração; 3.4.2 retardo em respirar ou respiração anormal ao nascer; 3.4.3 

Síndrome de angustia respiratória causada pela deficiência de secreção de surfactantes; 3.5 

Reajustes circulatórios ao nascimento; 3.5.1 fechamento do forame oval; 3.5.2 Fechamento do 

ducto arterioso; Fechamento do ducto venoso; 3.6 Problemas funcionais especiais do recém-

nascido; 3.7 Problemas especiais da prematuridade; 3.8 Crescimento e desenvolvimento da 

criança 

4 – ANESTÉSICOS LOCAIS E GERAIS 

4.1 Anestesia local x anestesia geral: definições; 4.2 Fases da anestesia de Guedell; 4.3 

Características das anestesias regionais, raquianestesia e anestesia peridural; 4.4 Agentes 

farmacológicos utilizados para processos anestésicos locais, regionais e gerais. 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

16h 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASILEIRO, Francisco Geraldo. Bogliolo - Patologia Geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

HALL, JOHN E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

 

SOBOTTA, JOHANNES. Atlas de anatomia humana. 21 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COLICIGNO, Paulo Roberto Campos; ARAÚJO, Alex Barletta; MORAES, Carlos Alberto de; SACHETTI, 

Julio Cesar Lemes. Atlas Fotográfico de Anatomia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050940.  

 

HERLIHY, Bárbara; MAEBIUS, Nancy K. Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano Saudável e Enfermo. 

1ed. São Paulo: Manole, 2002. 

 

MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 8º edição. RIO DE JANEIRO RJ. Editora ELSEVIER, 2008. 

 

TORTORA, GERARD J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 8 ed. Artmed, 2012. 

 

SPALTEHOLZ, Werner; SPANNER, Rudolf; PRATES, José Carlos Anatomia humana: atlas e texto. 1 ed.. 

SÃO PAULO SP: ROCA, 2006. 
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DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 

 

 

                                                                                                                        ________________________________________________ 
                                                                                                                                              ASSINATURA DO COORDENADOR 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA:  SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA IV 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM Saúde 
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

  X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

SSIV Semiologia e Semiotécnica IV 36 18 03 54 40,5 6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

 

EMENTA 

Estuda os métodos propedêuticos e as técnicas aplicadas ao contexto da assistência de Enfermagem 

sistematizada em clínica pediátrica e hebiátrica, neonatologia e gineco-obstetrícia. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

Contribuir para a qualificação do processo de cuidar em Enfermagem mediante a adoção de estratégias de 
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educação continuada em saúde; 

Identificar os papéis e atribuições da equipe de Enfermagem no processo de cuidar, considerando contextos e 

demandas de saúde da mulher, do(a) neonato(a), da criança e do(a) adolescente. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

• Exposição dialogada dos conteúdos (Datashow); 

• Atividades práticas nos laboratórios; 

• Apresentação de atividades educativas na comunidade. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: apresentação de seminários, 

avaliação escrita, apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios e simulações nos laboratórios. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média 

mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 (sete) 

farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

• Exame físico da mulher em seus diversos níveis do ciclo gravídico-puerperal normal e 

patológico 

• Semiologia e semiotécnica aplicada a assistência da mulher em seus diversos níveis do 

ciclo gravídico puerperal normal e patológico. 

• Exame físico do Recém-nascido na sala de parto, na continuidade de berçário e 

Alojamento conjunto 

• Semiologia e semiotécnica aplicada ao recém-nascido. 

• Exame físico da criança 

• Semiologia e semiotécnica aplicada a criança nas diversas fases de desenvolvimento 

• Exame físico do adolescente 

• Semiologia e semiotécnica aplicada ao adolescente em suas diversas fases de 

desenvolvimento biopsicossocial. 

06h 

 

12h 

 

06h 

 

09h 

 

12h 

 

09h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010. 

 

BARROS, A. L. Anamnese e exame físico. 2. ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, S. M. O. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Manole, 2005. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas. Gestação de alto risco: manual técnico / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012. 

302 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticos de Saúde. Área Técnica de Saúde da Mulher. Parto, 

aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/ Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, 

Área Técnica da Mulher. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 199 p.: il. 

 

JAIN, P. PANT, D. SOOD, J. Atlas of practical Neonatal and pediatric procedures. New Delhi, India: Jaypee, 

2013. Disponível em: 
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 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications.  

 

GAÍVA, MARIA APARECIDA MUNHOZ. GOMES, MARIA MAGDA FERREIRA. Cuidando do Neonato: 

Uma abordagem de Enfermagem – Goiânia: AB, 2003. 192 p. (Coleção Curso de Enfermagem). 
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Departamento de Ensino 
 

 Graduação em enfermagem 

 
                                                                                                                                         

                                   
                                                                                                       Assinatura do Coordenador 

 

 

 

DISCIPLINA:  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SISTEMATIZADA À MULHER NAS 
INTERVENÇÕES GINECO-OBSTÉTRICAS 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

AESMI

GO 

 Assistência de Enfermagem Sistematizada à 

Mulher nas Intervenções Gineco-obstétricas 

 

60 

 

30 

 

5 

 

90 

        

       67,5 

 

6º 
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Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Desenvolve a assistência integral e sistematizada às necessidades biopsicossociais e éticas da mulher e da 

família em situações ginecológicas e obstétricas, articulando-as às demandas para sua reinserção à 

sociedade. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Prestar assistência à mulher em trabalho de parto, de acordo com as prerrogativas ético-legais da 

profissão; 

 Conhecer os mecanismos fisiológicos do parto; 

Aplicar os instrumentos da SAE na atenção à mulher no trabalho de parto e no puerpério 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Apresentação de seminários; 

 Atividades teórico-práticas nos laboratórios; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será de forma contínua, realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: 

trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução de situações- problema, apresentação de 

seminários, avaliação escrita ou oral.  

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

  Unidade I – Introdução aos aspectos teórico-metodológicos de atenção de 

enfermagem à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal: 

 História da obstetrícia e atividades do Enfermeiro, Enfermeiro Obstetra e Obstetriz 

no processo gravídico-puerperal. 

 Aula/revisão sobre Aparelho genital feminino 

 Consulta de enfermagem à mulher na perspectiva dos riscos e agravos apresentados 

na gestação, no trabalho de parto, parto e puerpério; (Gineco-obstetricia) 

 Fisiologia e endocrinologia da gestação 

 Semiologia obstétrica 

 Diagnóstico da gravidez 

 Pré-natal de baixo risco 

 Assistência de enfermagem nas intercorrências clínicas e afecções mais frequentes 

durante a gestação e no processo parturitivo: 

 Hemorragias de primeira metade da gestação (abortamento, gravidez ectópica,doença 

trofoblástica gestacional/mola hidatiforme);  

 Hemorragias da 2ª metade (placenta prévia,descolamento prematuro de placenta 

normoinserida)/SAE nas hemorragias 

 Amniorrexe prematura /RPM 

 Trabalho de parto prematuro 

 ITU 

 Síndromes hipertensivas na gestação; 

 Diabetes gestacional 

30h 
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 Unidade II – Fundamentos teórico-metodológicos para a atenção de 

enfermagem durante o parto e nascimento: 

 Aspectos gerais da humanização da assistência à parturiente e familiares; 

 Anatomia obstétrica 

 Estática fetal 

 Mecanismos de parto 

 Períodos clínicos do parto 

 Semiologia e Assistência ao Parto Normal: conceito, fatores mecânicos, mecanismos 

do parto, períodos clínicos, intercorrências, intervenções, analgesia, partograma, 

assistência de enfermagem à mulher durante o trabalho de parto e parto, 

monitorização fetal, assistência de enfermagem imediata ao recém-nascido 

 Parto Operatório: conceito, indicação, intercorrências, anestesia e assistência de 

enfermagem a mulher e ao recém-nascido e manejo dos desconfortos no pós-

operatório e do aleitamento materno; 

 

 Unidade III – Fundamentos teórico-metodológicos para a atenção a mulher 

durante o ciclo puerperal(Seminários): 

 1. Puerpério: conceito, classificação, alterações anatômicas e fisiológicas; 

 2. Assistência de enfermagem à mulher no puerpério normal e patológico; 

 3. Complicações pós-parto; 

 4. Anticoncepção no puerpério e lactação. 

 5. Aleitamento materno(Programa nacional de incentivo e apoio ao Aleitamento 

Materno; 

 6.Complicações mamárias: ingurgitamento mamário, traumas mamilares, mastite;/ 

Educação para a amamentação e assistência de enfermagem; 

 

 Unidade VI – Fundamentos teórico-metodológicos para a atenção ginecológica 

de enfermagem: 

 Assistência de enfermagem à mulher com afecções do aparelho genitourinário e 

intercorrências clínicas de maior prevalência; 

 Patologias do ciclo menstrual (Amenorréia, dismenorréia,Síndrome dos Ovários 

Policísticos, Tensão pré- menstrual) 

 Leiomiomas; 

 Endometriose; 

 Distopias genitais; 

 Câncer de Ovário. 

Revisão: Assistência de enfermagem à mulher com câncer de colo uterino e de 

mama/Abordagem Sindrômica/Violência contra a mulher... 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20h 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, Sônia Maria Oliveira de. Enfermagem Obstétrica e Ginecológica. 2. ed. Boca, 2009. 

 

REZENDE, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos A. Barbosa. Obstetrícia Fundamental - 13ª Ed. 

Guanabara, 2014.  

 

BARROS, Sônia Maria de Oliveira, et al. Enfermagem no Ciclo Gravídico-puerperal. Manole, 

2006. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIRÃO, M. J. B. C.; LIMA, G. R.; BARACAT, E. C. Ginecologia. Barueri, São Paulo: Manole, 

2009 

 

LULA, Helen Mendes; OLIVEIRA, Laércio Ruela de; CARVALHO, Geraldo Mota de: 

Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia. Editora 

Yendis.  

 

NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: 

definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

REGO, JOSÉ DIAS. Aleitamento materno. 2. Ed. rev. e ampl.. – São Paulo: Editora Atheneu, 

2009. ISBN 85- 7379-838-6 

 

REGO, José Dias. Aleitamento Materno: um guia para pais e familiares. São Paulo: Atheneu, 

2008. 

 
 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 
            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 
 
     
 
                                                                                                                        
________________________________________________ 

                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
 

 

 

DISCIPLINA:  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SISTEMATIZADA EM UNIDADE 
NEONATAL 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

AESUN  Assistência de Enfermagem 

Sistematizada em Unidade Neonatal 

 

48 

 

24 

 

4 

 

72 

        

       54 

 

6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Desenvolve a assistência integral e sistematizada às necessidades biopsicossociais e éticas do binômio mãe-

neonato e família, em unidade neonatal de baixo e alto risco. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Executar consulta de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem ao neonato para 

prevenção e tratamento dos agravos. 

 Desenvolver ações de prevenção dos agravos prevalentes em neonatologia; 

 Prestar assistência à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido, considerando as necessidades 

físicas, emocionais e sociais de saúde desses sujeitos e tendo como paradigma a humanização da 

assistência. 

 Realizar exames diagnósticos e preventivos referentes à recém-nascido e interpretar seus 

resultados.. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

 Exposição dialogada dos conteúdos (Datashow); 

 Atividades práticas em laboratório de semiologia e semiotécnica; 

Apresentação de atividades educativas na comunidade 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, e considerará a frequência, pontualidade e participação nas atividades 

propostas. Será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: portfólios; trabalhos de 

pesquisa, projetos interdisciplinares, apresentação de seminários, e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                        CH 

 Adaptações do recém-nascido; 
 Conduta de enfermagem durante o período neonatal imediato; 
 Conduta de enfermagem durante o período neonatal inicial; 
 Conceitos fundamentais em neonatologia; 

04h 
04h 
04h 
08h 
04h 
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 Termorregulação; 
 Icterícia neonatal; 
 Afecções respiratórias no neonato; 
 Doenças gastrintestinais; 
 Infecções no recém-nascido; 
 Cardiopatias no neonato; 
 Assistência cirúrgica do período neonatal; 
 Conduta de Enfermagem para o neonato de risco: distúrbios congênitos e 

adquiridos.  

04h 
08h 
08h 
04h 
08h 
04h 
08h 
04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, S. M. O. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Manole, 2005. 

 

IFF/FIOCRUZ. Procedimentos de Enfermagem em Neonatologia. Revinter, 2012. 

 

SOUZA, A.B.G. Enfermagem Neonatal. Cuidado Integral ao Recém-nascido. São Paulo: Martinari, 2010. 

 

LULA, Helen Mendes; OLIVEIRA, Laércio Ruela de; CARVALHO, Geraldo Mota de: Diagnósticos e 

Intervenções de Enfermagem em Ginecologia, Obstetrícia e Neonatologia. Editora Yendis. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIRÃO, M. J. B. C.; LIMA, G. R.; BARACAT, E. C. Ginecologia. Barueri, São Paulo: Manole, 
2009 
 
NORTH AMERICAN NURSING ASSOCIATION. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: 
definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
REGO, JOSÉ DIAS. Aleitamento materno. 2. Ed. rev. e ampl.. – São Paulo: Editora Atheneu, 
2009. ISBN 85- 7379-838-6 
 
REGO, José Dias. Aleitamento Materno: um guia para pais e familiares. São Paulo: Editora 
Atheneu, 2005.  
 
SARMENTO, George Jerre Vieira. Princípios e Práticas de Ventilação Mecânica em Pediatria e 
Neonatologia. Manole, 2011. Disponível em: 
 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431306/pages/_1. 
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PSICOLÓGICA DO SER HUMANO II 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                              

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EDSCP

SHII 

Enfermagem e as Dimensões 

Sociocultural e Psicológica do Ser 

Humano II 

 

36 

 

0 

 

2 

 

36 

        

       27 

 

6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Estuda o processo de crises situacionais e desenvolvimentais humanas, com ênfase na experiência de 

hospitalização e institucionalização da criança, do adolescente, da mulher e do recém-nascido e suas 

repercussões no processo saúde-doença. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Aperfeiçoar o potencial cognitivo e afetivo para lidar com a dor, sofrimento e morte enquanto 

componentes inerentes ao processo do cuidar na enfermagem; 

 Identificar mecanismos para facilitar a adaptação de pacientes e familiares com situações de luto; 

Aperfeiçoar habilidades para lidar com situações de terminalidade, através de cuidados paliativos. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Trabalhos em pequenos grupos com a perspectiva de resolver situações-problema pertinentes 

trazidos para o contexto da sala de aula; 

 Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 
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AVALIAÇÃO 

A avaliação será através da aplicação de diferentes instrumentos tais como: acompanhamento do perfil 

comportamental, atitudinal e ético do aluno, auto-avaliação, portfólios, trabalhos de pesquisa, resolução de 

situações-problema, apresentação de seminários e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

Perspectiva histórica do desenvolvimento humano; 

Abordagens teóricas do processo saúde-doença: Visão Psicanalítica, Visão da 

aprendizagem, Visão cognitivo-desenvolvimental, Visão etológica, Visão dos sistemas 

ecológicos; 

Fases do desenvolvimento, envelhecimento e morte; 

Processos de hospitalização e institucionalização; 

Processo de separação e luto; mecanismos de defesa frente ao adoecimento; 

A família e a antropologia dos cuidados paliativos; 

Pacientes terminais;  

Profissionais de saúde diante da morte; 

Vivências. 

04h 
04h 

 
04h 
04h 
04h 
04h 
04h 
04h 

 
04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAPTISTA, Makilim Nunes; DIAS, Rosana Righetto. Psicologia Hospitalar: Teoria, Aplicações e Casos 

Clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

 

LORENA, Ângela Bernardo de. Psicologia Geral e Social. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

Disponível em:  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005195.  

 

MORRIS, Charlles G.; MAISTO, Albert A. Introdução à Psicologia. São Paulo: Prentice hall, 2004. 

Disponível em:  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918680/pages/_1. 

 

SHAFFER, David R. Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. 6ª Ed. São Paulo: Cengage 

Lerning, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubem. O Médico. Campinas SP: Papirus, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810092/pages/-2.  

 

FACION, José Raimundo. Transtornos do Desenvolvimento e do Comportamento. Curitiba: 

Intersaberes, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126455.  

 

HUTZ, Cláudio Simon (ORG.) Avanços em Avaliação Psicológica e Neuropsicológica de Crianças 

e Adolescentes II. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400953.  

 

MARQUES, Maria de Fátima Siqueira de Madureira. Leucemia, A doença branca: A morte como 

afirmação existencial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553004/pages/_1. 

 

 PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos. Dor e Cuidados Paliativos: Enfermagem, medicina e 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810092/pages/-2
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126455
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400953
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553004/pages/_1


228 
 

 

psicologia. Manole, 2006. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424032/pages/_1. 
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DISCIPLINA:  ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SISTEMATIZADA EM PEDIATRIA 
CLÍNICA E CIRÚRGICA 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                     

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

AESPCC  Assistência de Enfermagem 

Sistematizada em Pediatria Clínica e 

Cirúrgica 

 

48 

 

24 

 

4 

 

72 

        

       54 

 

6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Desenvolve a sistematização da assistência de Enfermagem a criança e à família em unidade de pediatria 

clínica e cirúrgica. Estuda os agravos prevalentes no contexto loco-regional que acometem crianças e 

adolescentes. 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424032/pages/_1
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Descrever, com base na literatura científica, a fisiopatologia, a epidemiologia, os fatores de risco, as 

manifestações clínicas, o tratamento, os achados diagnósticos e as medidas promoção da saúde e 

prevenção das afecções em clínica Médica, Cirúrgica e Oncológica, visando subsidiar o raciocínio critico 

no processo de cuidar em enfermagem aplicado a saúde da criança e do adolescente;  

Discutir os indicadores, os programas e as ações de saúde direcionadas para crianças e adolescentes. 

Implementar a SAE aos usuários da pediatria clínica e cirúrgica, conforme a legislação vigente. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Estudos dirigidos com abordagem reflexiva do grupo; 

 Trabalhos em pequenos grupos com apresentação de situações-problema de acordo com o contexto 

da disciplina, a fim de serem solucionados pelo grupo; 

 Exposição dialogada dos conteúdos (Datashow); 

Apresentação de atividades nos serviços hospitalares da região. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será de maneira processual, considerando aspectos dos alunos como frequência, pontualidade e 

participação nas atividades propostas. Serão ainda realizadas aplicação de diferentes instrumentos tais 

como: trabalhos de pesquisa, resolução de situações-problema, apresentação de seminários e aplicação de 

avaliação escrit. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                          CH 

 Afecções de vias aéreas superiores (otite média, faringite e tonsilite, 
sinusite, crupe viral, Bronquiolite, Asma brônquica e crise asmática, 
Síndrome gripal, pneumonias); 

 Doenças diarréicas; 
 Desidratação; 
 Desnutrição,  
 Distúrbios hidroeletrolíticos  
 Constipação  
 Anemias 
 Dermatoses: Infecções de pele e partes moles 

 
 Principais Cardiopatias congênitas  
 Hipertensão na infância 

 
 Diabetes na infância 

 
 Infecção urinária  
 Síndrome nefrítica e nefrótica 

 
 Doença reumática na infância: febre reumática, artrite reumatóide 

juvenil. 

12h 
 
 

04h 
04h 
04h 
04h 
04h 
04h 

 
08h 

 
 

08h 
04h 

 
 
 

08h 
 
 
 

04h 
04h 
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 Oncologia pediátrica e controle da dor; 
PROSAD , crescimento e desenvolvimento puberal. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Llonch; CIANCIARULLO, Ana Llonch. Enfermagem 

pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no hospital. BARUERI, SP: MANOLE, 2008. 

 

MARCONDES, Eduardo; VAZ, Flávio Adolfo Costa; RAMOS, José Lauro Araujo; OKAY, Yassuhiko. 

Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9 ed. SAO PAULO, SP: Sarvier, 2011. 

 

HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS. Cuidados de Enfermagem em Especialidades Pediátricas. São 

Paulo: Atheneu.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUNNER, Lilian Sholtis; SUDDARTH, Doris Smith; SMELTZER, Suzanne C.Tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 11 ed. RIO DE JANEIRO RJ: GUANABARA KOOGAN, 2009. 

 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Ensinando a cuidar da criança. SÃO CAETANO DO 

SUL, SP: Yendis, 2005. 

 

MARCONDES, Eduardo; VAZ, Flávio Adolfo Costa; RAMOS, José Lauro Araujo; OKAY, 

Yassuhiko. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9 ed. Tomo I. SAO PAULO, SP: Sarvier, 

2010. 

 

RODRIGUES, Francisco Paulo Martins; MAGALHÃES, Maurício. Normas e condutas em 

neonatologia: serviço de neonatologia do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo. 

2 ed. SÃO PAULO, SP: Atheneu, 2011.  

 

SANTIAGO, Luciano Borges. Manual de Aleitamento Materno. Manole, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436592/pages/-26.  
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DISCIPLINA:  PROGRAMA TUTORIAL VI 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                       

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PTVI                Programa Tutorial VI 36 00 02 36        27 6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Processo grupal envolvendo docentes e discentes na discussão dos dilemas ético-legais, dos avanços e 

limites da atuação do enfermeiro nos cenários da atenção secundária e terciária de saúde, em equipe 

multiprofissional de saúde, considerando o contexto socioeconômico, político, cultural, epidemiológico 

loco-regional e o modelo sanitário brasileiro. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Discutir temas éticos, sócio-políticos, científicos e culturais do contexto loco-regional em que se 

desenvolve o exercício da enfermagem materno-infantil nos serviços hospitalares; 

 Implementar ações de saúde voltadas para a atenção integral à saúde da mulher na média e alta 

complexidade;  

 Desenvolver estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do 

Enfermeiro/a no cuidado à mulher no campo hospitalar; 

 Discutir problemas inerentes ao processo de trabalho da equipe de saúde/enfermagem nas 

maternidades. 

 Desenvolvimento da ação de pesquisa/interventiva junto à equipe do serviço de saúde. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dá-se com grupos de aproximadamente 10 (dez) alunos, com ênfase à 

construção do conhecimento a partir da problematização dos conteúdos propostos. Os procedimentos 

metodológicos incluem: 

 Leitura e discussão de textos e artigos que abordam os temas; 

 Exposição dialogada dos conteúdos; 

Produção textual acerca dos temas vivenciados 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, individual e em grupo, pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: 

trabalhos de pesquisa, resolução de situações-problema, apresentação de artigos técnico/científicos e 
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relatórios. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                          CH 

Contextualização do Módulo VI no Currículo do Curso de Bacharelado em Enfermagem do 

IFPE Campus Pesqueira; 

 Refletindo sobre as potencialidades e fatores limitantes do campo de atuação da 

Enfermagem nos níveis secundário e terciário de Saúde no Brasil; 

Discutindo sobre princípios ético-políticos que norteiam o trabalho em equipe, como 

também a construção de uma identidade grupal e profissional; 

Desenvolvendo estratégias de pesquisa bibliográfica sobre temas correlatos à atuação do 

Enfermeiro/a no hospitalar; 

Desenvolvendo nos serviços de saúde o planejamento de programas e ações de educação 

permanente, partindo da viabilidade e condições apresentadas pelos serviços e pelas 

especificidades do processo de trabalho da equipe de saúde/enfermagem 

02h 

 

06h 

 

06h 

 

 

10h 

 

12h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAES DA SILVA, Maria Júlia (org.). Qual o tempo do cuidado: humanizando os cuidados da Enfermagem. 

São Paulo: Loyola, 2004. 

 

SANTIAGO, Luciano Borges. Manual de Aleitamento Materno. Manole, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436592/pages/-26 

 

SCOTNEY, Norman. Educação Continuada: estratégias para desenvolvimento. São Paulo: Marques Saraiva, 

1996. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Sonia Maria Oliveira de. Enfermagem no Ciclo Gravídico Puerperal.  Manole, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : crescimento e 

desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em: 

http://www.medlearn.com.br/ministerio_saude/atencao_basica/cadernos_atencao_basica_33_saud

e_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf.  

 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Gestação de alto risco: manual 

técnico. 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012 Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf.  

 

CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em Obstetrícia. EPU, 2007. 

 

GONZALEZ, Helcye. Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia. São Paulo: Editora SENAC, 

2010.  
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http://www.medlearn.com.br/ministerio_saude/atencao_basica/cadernos_atencao_basica_33_saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_gestacao_alto_risco.pdf
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DISCIPLINA:  PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E INTEGRAÇÃO ENSINO, 
SERVIÇO, COMUNIDADE VI 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                               

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIIESC

VI 

 Práticas Interdisciplinares e Integração 

Ensino, Serviço, Comunidade VI 

00 72 04 72        54 6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 

Práticas interdisciplinares em equipe multiprofissional de saúde, em unidade de clínica pediátrica, unidade 

gineco-obstétrica e neonatal, com ênfase na sistematização da assistência de Enfermagem ao paciente e à 

família. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Implementar a SAE na atenção à mulher durante o parto e o puerpério; 

 Implementar a SAE na atenção ao recém-nascido normal e patológico; 

Prestar cuidados de enfermagem no contexto materno-infantil de forma humanizada com foco na usuária. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• planejamento das práticas a dessem desenvolvidas na atenção à saúde da mulher. 
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Prestação de cuidados à mulher e ao recém-nascido no pré-natal e na consulta puerperal 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de acordo com as aptidões dos discentes nos campos de práticas, bem como 

mediante a análise do perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa, projetos 

interdisciplinares, resolução de situações- problema, apresentação de seminários, entrevista com 

especialista. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

Práticas clínicas em maternidades da região que proporcionam vivências da prática 
assistencial à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido. 

72h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, S. M. O. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Manole, 2005. 

 

CARPENITO – MOYET, Linda Juall. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação – diagnóstico 

de enfermagem e problemas colaborativos. 4 ed. São Paulo: Artmed, 2004. 

 

GAÍVA, MARIA APARECIDA MUNHOZ. GOMES, MARIA MAGDA FERREIRA. Cuidando do 

Neonato: Uma abordagem de Enfermagem – Goiânia: AB, 2003. 192 p. (Coleção Curso de Enfermagem). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Cuidados gerais. / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 

– Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 1. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Intervenções comuns, 

icterícia e infecções. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 2. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Problemas 

respiratórios, cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos./ Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2011. Vol 3. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Cuidados com o 

recém-nascido pré-termo. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 4. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicas) 

 

SAXENA, Richa. Evidence Based Color Atlas of Obstetrics & Gynecology. Diagnosis and Management. 

New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789350904312/pages/-18.  
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789350904312/pages/-18
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            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

    
 
                                                                                                                        
________________________________________________ 

                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

 

MÓDULO VII – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NOS 

NÍVEIS SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO DE SAÚDE III 

 

DISCIPLINA: BASES MORFOFISIOPATOLÓGICAS DOS PROCESSOS VITAIS V 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    

X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                 

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

BMPVV Bases Morfofisiopatológicas dos 

Processos Vitais V  

 

24  

 

12 3 27 

 

36 

 

7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos  

EMENTA 
 Estuda as bases morfofisiológicas, fisiopatológicas e imunológicas dos processos vitais humanos, com 

ênfase nos processos patológicos infectocontagiosos e neuropsiquiátricos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
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 Reconhecer os princípios básicos e as especificidades das funções vitais dos sistemas endócrinos 

associados a imunologia e da biofísica patologica, a partir da análise dessas funções em seres 

humanos que ocupam diferentes processos patológicos. 

 Caracterizar os ciclos de vida quanto as patologias associadas, relacionando-os com a adaptação 

desses organismos aos diferentes ambientes. 

 Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do organismo humano. 

 Localizar os principais órgãos em um esquema representando o contorno do corpo humano 

principalmente as patologias associadas aos distúrbios infectocontagiosos humanos. 

  Comparar a organização e o funcionamento de diferentes tipos de células para estabelecer a 

identidade entre elas e a comparação histológica  dos imunilógicos e endócrinos. 

 Realizar análises em casos de estudos superficiais em neuropsiquiatria comparada ao 

comportamento fisiológico humano. 

METODOLOGIA 
Aulas expositivas e dialogadas através do uso de multimídias e materiais de laboratório com o uso de 

microscópio com lâminas histológicas e manipulação de peças anatômicas específicas com o conteúdo 

programático e modelos específicos que representam a composição anatômica e fisiológica do corpo 

humano em tamanho natural. 

AVALIAÇÃO 

 Provas teóricas sobre o conteúdo ministrado com Peso 10 de acordo com a avaliação geral do 

IFPE. 

 Provas práticas sobre as aulas de laboratório com Peso complementar associado a cada avaliação 

da unidade. 

 Avaliação participativa levando em consideração: assiduidade, zelo com os equipamentos utilizado 

em laboratório e sala de aula, questionamento nas aulas, respeito e atenção aos professores e 

colegas de turma. 

 Relatório sobre as atividades práticas desenvolvidas no laboratório de microscopia e fisiologias 

humana referente as atividades desenvolvidas nos respectivos ambientes, podendo se realizar de 

forma individual ou em equipes multivariadas. 

1ª UNIDADE: PROVA: PESO 8,0 

 AP: PESO: 2,0 

 

2ª UNIDADE: PROVA: PESO 6,0 

 AP: PESO 2,0 

 RELATÓRIO: 2,0 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  CH 

UNIDADE I 

•  As defesas artificiais: soro, vacina e os antibióticos; 

• Os linfócitos T; 

• Os linfócitos B; 

• O sistema imunológico humano; 

• Principais patologias relacionadas ao Sistema imunológico Humano. 

• O sistema imunitário e suas aplicações humanas; 

• Aplicações imunológicas e seus conhecimentos específicos. 

 

UNIDADE II 

• A defesa orgânica e suas aplicações; 

• Processos patológicos nas lesões endócrinas; 

• A imunidade em seu sentido amplo. 

• Doenças psicossomáticas; 

18h 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h 
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• Psicose e suas características; 

• Neurose e suas características; 

• Loucura e suas características; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. Ernesto Reichmann, São Paulo, 2008. 

 

TRABULSI, L. R., ALTERTHUM, F. Microbiologia. São Paulo: Atheneu, 2004. 

 

DOAN, Thao; MELVOLD, Roger; WALTENBAUGH, Carl. Imunologia Médica Essencial. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Tradução Maria Regina Borges – Osório. – 6. Ed. – Porto Alegre:Artmed, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DOAN, Thao; MELVOLD, Roger; WALTENBAUGH, Carl. Imunologia Médica Essencial. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

NETTER, F. H.; VISSOKY, J.; C. Atlas de Anatomia Humana. 2ªed, Artmed, 2004. 

 

TORTORA, G. J.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Tradução Maria Regina Borges – Osório. – 6. Ed. – Porto Alegre:Artmed, 2012.  

 

Manual de cuidados paliativos / Academia Nacional de Cuidados Paliativos. - Rio de Janeiro : 

Diagraphic, 2009. 

 

RUBIN, E. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4 ed. Rio de Janeiro:Guanabara 

Koogan, 2006. 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 

 CURSO DE BCHARELADO EM ENFERMAGEM 

 
 

 
                                                                                                                                 _________________________________________                                     
________________________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
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DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SISTEMATIZADA NAS DOENÇAS 

INFECTOCONTAGIOSAS 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 
SAÚDE 

( X  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 
2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

  X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    

X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                     

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teóric

a 

Prátic

a 

(H/A) (H/R)  

SAEDIC Sistematização da Assistência de 

Enfermagem nas Doenças 

Infectocontagiosas. 

03 10 03 54 40,5    7º 

 

Pré-

requisitos 

Não Possui 
Co-Requisitos 

 

EMENTA 

Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem a pacientes acometidos por doenças 

infectocontagiosas. Medidas de biossegurança. Discutir os fatores condicionantes e determinantes destes 

agravos em níveis endêmicos, epidêmicos e pandêmicos com vistas à sua prevenção, tratamento e 

assistência de enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1. Aplicar a assistência sistematizada de enfermagem ao paciente acometido por doença infectocontagiosa 

em ambiente hospitalar ou ambulatorial, considerando os aspectos biopsicossociais do processo saúde-

doença e respeitando os princípios éticos e legais. 

2. Implementar as ações de enfermagem necessárias para a promoção da saúde, prevenção e reabilitação 

do paciente, visando o seu retorno ao convívio familiar e à comunidade; 

3. Implementar a assistência de enfermagem em situação clínica aguda e crônica de saúde, utilizando a 

metodologia da sistematização da assistência de enfermagem; 

4. Descrever baseado na literatura científica, a fisiopatologia, os fatores de risco, as manifestações clínicas, 

o tratamento, os achados diagnósticos e as medidas promoção da saúde e prevenção das doenças 

infectocontagiosas  visando subsidiar o raciocínio critico no processo de cuidar em enfermagem. 
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METODOLOGIA 

 Aulas expositivas dialogadas, com uso de recursos visuais (data show, álbum seriado); 

 Atividades em grupos para construção dos conhecimentos a cerca de temas pertinentes aos 

conteúdos; 

 Leitura e discussão de artigos científicos; 

 Elaboração de plano de cuidados baseado em casos clínicos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será de forma processual, pela aplicação de diferentes instrumentos tais como: perfil 

comportamental, atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa e avaliação escrita ou oral. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  CH 

 Biossegurança e Medidas de controle; 
 Introdução às doenças infectocontagiosas; 
  
 IST’s (clamídia, gonorreia, sífilis, herpes genital, condiloma, tricomoníase, 

candidíase, hepatite B e C, AIDS); 
 

 Hanseníase; 
 Tuberculose; 

 
 Raiva; 
 Influenza; 
 Sarampo; 
 Rubéola; 
 Leptospirose; 
 Dengue; 

 
 Meningite meningocócica; 

 
 

 Cólera; 
 Malária; 
 Leishmaniose; 
 Ascaris lumbricoides; 
 Doença de Chagas; 
 Tétano; 
 Diarréias; 
 Esquistossomose. 

03h 
03h 

 
 

12h 
 
 

12h 
 
 
 

12h 
 
 
 
 
 
 

03h 
 
 
 
 
 

09h 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS, FMUSP. Clínica Médica. Vol 7 – Alergia e Imunologia Clínica, doenças da 

pele, Doenças infecciosas. Manole, 2009. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520429587/pages/3.  

 

LINDOSO, José Angelo Lauletta, et al. Infectologia ambulatorial: Diagnóstico e tratamento. Sarvier, 2008. 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520429587/pages/3
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MORAES, Marcia De Souza. Assistência de Enfermagem Em Infectologia - 2ª Ed. Atheneu, 2014. 

 

VERONESI, Ricardo. Tratado de infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2009; 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de 

bolso. 8. ed. rev. – Brasília, 2010. Disponível em:  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.   

 

BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica/ {editores} Suzane C. 

Smeltzer...{et al}. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

COLOMBRINI, Maria Rosa Ceccato; MUCKE, Adriana Guzzo; FIGUEIREDO, Rosely Moralez 

de. Enfermagem em infectologia: cuidados com o paciente internado. SÃO PAULO, SP: Atheneu, 2000. 

 

SLAVEN, Ellen M.; STONE, Susan C.; LOPEZ, Fred A., Doenças infecciosas: diagnóstico e tratamento 

no setor de emergência. SÃO PAULO, SP: McGraw-Hill, 2007. 

 

TANNURE, Meire Chucre. SAE: sistematização da assistência de enfermagem: guia prático. 2 ed.; 

PINHEIRO, Ana Maria. RIO DE JANEIRO, RJ: GUANABARA KOOGAN, 2011. 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE    HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

 ENFERMAGEM 

 
_________________________________________                                     ________________________________________________ 

     ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                 ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

  

 

 

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA SISTEMATIZADA DE ENFERMAGEM DOMICILIAR 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
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TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

    

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                         

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

ASED Assistência Sistematizada de 

Enfermagem Domiciliar 

36 0 02 36 27 7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda a assistência sistematizada de Enfermagem domiciliar a pacientes com afecções clínicas ou 

cirúrgicas, agudas ou crônicas, considerando o contexto sociocultural do (a) cliente, família/domicílio e 

comunidade. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1. Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos níveis 

primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

2. Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao indivíduo, família 

e comunidade, considerando as especificidades da região. 

3. Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do processo de trabalho em 

Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de saúde. 

4. Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação e recuperação da 

saúde, nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor qualidade de vida ao indivíduo e à 

família. 

5. Reconhecer as competências do (a) enfermeiro (a) para atuar como empreendedor (a) do cuidar nos 

diversos cenários da Enfermagem com foco na qualidade da assistência domiciliária, ambulatorial, 

hospitalar, com base nos modelos administrativos e nos referenciais teóricos da Enfermagem. 

METODOLOGIA 

O ensino da disciplina será fundamentado na participação efetiva dos discentes na construção do processo 

de aprendizado. Para isso, serão realizados os seguintes recursos didático-pedagógicos: aulas expositivas e 

dialogadas, leitura prévia de textos para discussão em sala e discussão de casos clínicos. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do processo de aprendizagem será realizada a partir de três vertentes básicas: diagnóstica, 

formativa e somativa. Para que isso ocorra, os seguintes critérios para averiguação contínua do ensino-

aprendizagem serão utilizados: compreensão dos conteúdos e conceitos, capacidade de relacionar os 

aspectos teóricos com as situações práticas, capacidade crítica e formulação das próprias ideias, capacidade 

de expressar-se com clareza de forma escrita e falada, participação, interesse, assiduidade e pontualidade. 

Os instrumentos para verificação do nível de desempenho dos discentes são: prova escrita individual; 

seminários; participação nos trabalhos de leitura recomendadas; discussão dos estudos de caso e auto-

avaliação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO            CH 

- Cuidado Domiciliar: conceito e retrospectiva histórica 
 
- Perspectivas, objetivos e benefícios da Assistência Domiciliar 
 

2h 
 

2h 
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- Modalidades que fundamentam a prática da Atenção à saúde no domicílio 
 
- Sistema de classificação de pacientes em assistência domiciliária 
 
- Princípios éticos norteadores do cuidado domiciliar 
 
- Regulamentação dos serviços de saúde no âmbito assistencial domiciliar 
 
- Indicadores para avaliação dos serviços de saúde domiciliares 
 
- Sistematização da Assistência de Enfermagem e abordagem psicossocial do indivíduo 
e da família na assistência domiciliar 
 
- Equipe multiprofissional e indicação do Paciente a Assistência Domiciliar 
 
- Assistência domiciliar ao idoso 
 
- Assistência domiciliar em oncologia e cuidados paliativos 
 
- Assistência domiciliar para pacientes com sequelas neurológicas  
 
- Assistência domiciliar para RN de baixo peso 
 
- Estomaterapia na assistência domiciliar 
 
- Sobrecarga do familiar cuidador no âmbito domiciliar 
 
- Satisfação profissional entre enfermeiros que atuam na assistência domiciliar. 
 
- Avaliação escrita e discussão de casos clínicos. 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

4h 
 

2h 
 

2h 
 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
 

2h 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACKLEY,B.; LUNNEY,M.; MULLER,M.; BROKEL, N. Diagnósticos de Enfermagem da  NANDA – 

Definições  classificação. Ed. 2012-2014.  Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

BELLEHUMEUR: Home Care - Cuidados Domiciliares - Protocolos para a Prática Clínica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

 

YAMAGUCHI, Angélica Massako. Assistência Domiciliar. Uma Proposta Interdisciplinar. São Paulo: 

Manole, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AME: dicionário de administração de medicamentos na enfermagem. 8 ed. Petrópolis: Epub, 2011. 

 

COSENDEY, C. H. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 

 

GOLDENZWAIG, N. R. S. C. Administração de medicamentos na enfermagem. 10 ed. São Paulo: AC 

Farmacêutica, 2012. 

 

HESS, C. T.; SANTOS, M. A. B. Tratamento de feridas e úlceras. 4 ed. Rio de Janeiro: Reichmann & 

Affonso Editores, 2002. 
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PORTO, C. C. Semiologia médica. 6 ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2011 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 

 

 

_________________________________________                                     ________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE  

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                      

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

ES Empreendedorismo em Saúde 36 00 02 36 27 7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda os conceitos fundamentais do empreendedorismo em Enfermagem/saúde, enfatizando a necessidade 

apropriação de novas tecnologias gerenciais e/ou assistenciais para aprimoramento técnico-científico do 

processo de trabalho. 
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COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Elaborar um plano de negócios para analisar a viabilidade de uma oportunidade.  

Estratégia; motivação e perfil do empreendedor; intra-empreendedorismo; tipos de empresas.  

Plano de Negócios: validação de uma ideia; missão; visão, valores; e políticas; ameaças e oportunidades; 

pontos fortes e fracos.  

Plano de implantação: marketing (produto, preço, promoção; praça; vendas para pessoas físicas, empresas 

privadas e licitações públicas); finanças (orçamento); operações (controle de estoques, processos); e 

recursos humanos. 

Criatividade e inovação, solução de conflitos, adaptação às transformações;  

METODOLOGIA 

Aulas expositivas, estudos de casos, trabalho em equipe, elaboração de projeto. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Resumo, trabalho em equipe, prova. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                    CH 

Introdução: Conceituação, Histórico  
Empreendedorismo e o Empreendedor: Conceitos, Definições. 
A importância na definição de metas e objetivos (visão de futuro)  
Ética no Empreendedorismo – metas e objetivos: Conceitos e Definições; É possível ser 
ético nos negócios?  
Escolha do negócio. 
Identificando oportunidades: A identificação da ideia; A transformação da ideia numa 
oportunidade de negócio. 
Planejamento. 
Marketing e Análise do Mercado: Papel do Marketing na difusão de novos negócios; 
Análise do mercado e competitividade. 
O plano de negócios: Partes que compõem o plano de negócios; Elaboração do plano 
de negócios; Apresentação do plano de negócios. 
Gestão empreendedora na área de enfermagem. 
Gestão de Pessoas. 
Motivação e liderança. 

02h 
04h 
02h 
02h 

 
02h 
02h 

 
04h 
02h 

 
04h 

 
04h 
04h 
04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MAXIMIANO, A. C. A., Empreendedorismo. São Paulo. Pearson PrenticeHall, 2012. 

ZAVADIL, P.R., Plano de Negócios: uma ferramenta de gestão. Curitiba, Intersaberes, 2013. 

Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4 ed.CHIAVENATO, Idalberto.  

BARUERI SP: MANOLE, 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Administração para empreendedores. 2 ed.MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru.  

SÃO PAULO SP: Pearson Prentice Hall, 2013 

 

Administrando micro e pequenas empresas. LEME JÚNIOR, Antônio Bardosa; PISA, Beatriz Jackiu.  

RIO DE JANEIRO RJ: ELSEVIER, 2010. 

 

Como identificar oportunidades e criar seu próprio negócio. 2 ed.GONÇALVES, Vitor Hugo.  

RECIFE PE: SEBRAE / PE, 2002. 

 

Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 3 ed.DORNELAS, Jose Carlos Assis.  
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RIO DE JANEIRO RJ: ELSEVIER, 2008. 

 

Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de sucesso. DORNELAS, Jose Carlos 

Assis. RIO DE JANEIRO RJ: ELSEVIER, 2007 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
 
_________________________________________                                     ______________________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
 

DISCIPLINA: Optativa I - SEMINÁRIOS TEMÁTICOS I – TÓPICOS AVANÇADOS EM 

ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 
 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

( x ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA    (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da 

Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

x Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 
    
 OBRIGATÓRIO   ELETIVO  x OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

STI Optativa I - Tópicos avançados de 

atenção primária de saúde 

36 h/a 00 02 36 27 7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 
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 A disciplina propõe reflexões sobre o uso das tecnologias leves desenvolvidas no processo saúde-doença-

cuidado no âmbito da atenção primária à saúde e o papel do enfermeiro neste contexto, considerando sua 

essência, o cuidar, sua historicidade e sua prática, necessária à transformação da qualidade de vida da 

população brasileira. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
- Subsidiar a pesquisa do marco teórico-científico que fundamenta a utilização das Tecnologias Leves em 

Enfermagem e Saúde no Brasil; 

- Construir as competências necessárias ao emprego de tecnologias leves pelos profissionais de 

enfermagem em seu processo de trabalho; 

- Refletir sobre o cuidado e a responsabilidade ética como um imperativo a ser seguido pelos profissionais 

de enfermagem; 

- Promover articulação entre as políticas de saúde e educação inseridas na temática da saúde coletiva. 

METODOLOGIA 
A abordagem dos conteúdos dar-se-á através de: 

1. Exposições dialogadas de conteúdos programáticos; 

2. Pesquisa na literatura científica sobre Tecnologias Leves e sua aplicabilidade na Atenção Primária 

à Saúde; 

3. Discussão coletiva; 

4. Produção textual. 

5.  Seminários. 

AVALIAÇÃO 

Formativa E SOMATIVA. Envolvendo aspectos da aprendizagem, onde se incluem: produções de 

textos, relatórios, entrevistas, pesquisas, e aplicações de provas. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                              CH 

1. Tecnologias Leves como dispositivo do cuidado humanizado; 
2. Perspectivas filosóficas; 
3. Gestão do processo de trabalho na Atenção Primária à Saúde; 
4. Acolhimento e Vínculo. 

08 hrs. 
04 hrs. 
12 hrs. 
03 hrs. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Merhy, EE. Saúde: cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002. 

.Franco, TB, Andrade, CS, Ferreira, VSC. A produção subjetiva do cuidado: cartografias da Estratégia de 

Saúde da Família. São Paulo: Hucitec, 2009. 

Merhy, EE, et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano: o debate no campo da 

saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FILHO, Carlos Bertoli. História da  Saúde Pública no Brasil. Ática, 2011. 

 

PAIM, Jairnilson Silva; FILHO, Naomar de Almeida. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. 1. Ed. Medbook, 

2013. 

 

TEIXEIRA, Carmem Santos; SOLLA, Jorge Pereira. Modelo de atenção à saúde promoção, vigilância e 

saúde da família. Modelo de Atenção à Saúde: promoção, vigilância e saúde da família. [on line]. Salvador: 

Editora ADUFBA, 2006. Disponível em: http://static.scielo.org/scielobooks/f7/pdf/teixeira-

9788523209209.pdf.  

 

BRASIL, Conselho nacional dos Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da saúde. Coleção 

Para entender a gestão do SUS. 1. ed. Brasília, 2011. disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao_sus_v.3.pdf.  
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MOROSINI, Márcia Valéria G.C.; CORBO, Anamaria D’Andrea.  Modelos de atenção e a saúde da 

família. Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. Disponível em:  

http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Material&MNU=&Num=26&Tipo=1.  
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 

 GRADUAÇÃO DE ENFERAMAGEM 

 

 
                                                                                                                              _________________________________________                                     
________________________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 

   

DISCIPLINA: Optativa I – SEMINÁRIOS TEMÁTICOS II – TÓPICOS AVANÇADOS EM 

GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE  

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 

STII 

Seminários Temáticos II – Tópicos 

Avançados Em Gerenciamento De 

Serviços De Saúde                                                                                                            

 

36 

 

00 

 

02 

 

36 

 

       27 

 

7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 
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Estuda as tecnologias leves desenvolvidas no âmbito do processo de gestão na saúde para qualificação e 

profissionalização da gestão em saúde no Brasil, mediante a discussão de estudos científicos acessados nas 

bases de dados em saúde e/ou mediante seminários desenvolvidos por pesquisadores reconhecidos no 

Nordeste/Brasil. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Apreender conceitos que dão sustentação e orientação para o processo de organização dos serviços de 

saúde; 

 Compreender e aplicar os conceitos fundamentais dos princípios da administração nos serviços de 

saúde; 

 Implementar os conhecimentos da administração moderna no gerenciamento de enfermagem, 

proporcionando uma assistência de qualidade aos clientes. 

METODOLOGIA 

A abordagem metodológica dará ênfase à construção do conhecimento a partir da problematização dos 

conteúdos propostos. Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Atividades em grupos em sala de aula; 

Exposição dialogada dos conteúdos, através de datashow; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada pela participação dos alunos nas atividades propostas, mediante aplicação de 

diferentes instrumentos, tais como: trabalhos de pesquisa e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                CH 

1. Evolução histórica da Teoria da Administração; 

2. Gerência: Concepções históricas e gerência na atualidade; Novas tendências gerenciais 

em serviços de saúde; práticas gerenciais do enfermeiro em serviços de saúde; 

3. Planejamento e Avaliação de ações de Saúde no âmbito da Gestão do SUS; 

4. Processo de planejamento no SUS – Planejasus/instrumentos de planejamento no SUS: 

plano de saúde, programação anual de saúde e relatório anual de gestão; 

5. Organização do serviço de enfermagem: Recursos de organização para o trabalho em 

enfermagem: importância da função organização em enfermagem; estrutura 

organizacional do serviço de Enfermagem; 

6. Gestão do cuidado/gestão da clínica; 

7. Novos modelos de gestão: terceirização de serviços, Organizações Sociais (OS), 

OSCIPS. 

04h 

06h 

 

02h 

 

08h 

 

06h 

 

 

04h 

06h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CURCGANT, Paulina. Gerenciamento em Enfermagem. 2ª edição; Ed. Guanabara Koogan, 2010. 

 

SOARES, Maria Thereza Rubim Camargo. Liderança e Desenvolvimento de Equipes. 1ª Ed. Pearson 

Education do Brasil, 2015. Disponível em:  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009643/pages/-6.  

 

VECCHIA, Marcelo Dalla. Trabalho em equipe na Atenção Primária à Saúde: Fundamentos Histórico-

políticos. São Paulo: UNESP Editora, 2012. Disponível em: 

http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109238/ISBN9788579833571.pdf?sequence=1&isAll

owed=y. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CLAUS, Suzete Marchetto. Gestão dos Sistemas Locais de Saúde: Desafios Cotidianos para o 
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Desenvolvimento de Competências Profissionais. Caxias do Sul RS: Educs, 2007. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788570614711/pages/-2.  

 

SALU, Ênio Jorge. Administração hospitalar no Brasil. 1ª ed. Manole, 2013. (Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520434369/pages/-24.  

 

SOARES, Maria Thereza Rubim Camargo. Liderança e Desenvolvimento de Equipes. 1ª Ed. Pearson 

Education do Brasil, 2015. Disponível em:  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543009643/pages/-6.  

 

SPAGNOL, Carla Aparecida. Administração em Enfermagem: Estratégias de Ensino. 3ª Ed. Coopmed, 2014.  

 

ROCHA, Águida Garret Ferraz. Planejamento e Gestão Estratégica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2012. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574557/pages/-12. 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 

 

 

                                                                                                                        ________________________________________________ 
                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES E INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO 

E COMUNIDADE VII 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 
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DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                               

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PIIESC

VI 

 Práticas Interdisciplinares e Integração 

Ensino, Serviço, Comunidade VI 

00 72 04 72        54 6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Práticas interdisciplinares em equipe multiprofissional de saúde, em unidade de clínica pediátrica, unidade 

gineco-obstétrica e neonatal, com ênfase na sistematização da assistência de Enfermagem ao paciente e à 

família. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Implementar a SAE na atenção à mulher durante o parto e o puerpério; 

 Implementar a SAE na atenção ao recém-nascido normal e patológico; 

Prestar cuidados de enfermagem no contexto materno-infantil de forma humanizada com foco na usuária. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

• Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

• planejamento das práticas a dessem desenvolvidas na atenção à saúde da mulher. 

Prestação de cuidados à mulher e ao recém-nascido no pré-natal e na consulta puerperal 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será realizada de acordo com as aptidões dos discentes nos campos de práticas, bem como 

mediante a análise do perfil comportamental, atitudinal e ético do aluno, trabalhos de pesquisa, projetos 

interdisciplinares, resolução de situações- problema, apresentação de seminários, entrevista com 

especialista. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

Práticas clínicas em maternidades da região que proporcionam vivências da prática 
assistencial à gestante, à parturiente, à puérpera e ao recém-nascido. 

72h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, S. M. O. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Manole, 2005. 

 

CARPENITO – MOYET, Linda Juall. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação – diagnóstico 

de enfermagem e problemas colaborativos. 4 ed. São Paulo: Artmed, 2004. 

 

GAÍVA, MARIA APARECIDA MUNHOZ. GOMES, MARIA MAGDA FERREIRA. Cuidando do 

Neonato: Uma abordagem de Enfermagem – Goiânia: AB, 2003. 192 p. (Coleção Curso de Enfermagem). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Cuidados gerais. / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 

– Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 1. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Intervenções comuns, 
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icterícia e infecções. / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 2. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Problemas 

respiratórios, cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos./ Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2011. Vol 3. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde - Cuidados com o 

recém-nascido pré-termo. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. Vol 4. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicas) 

 

SAXENA, Richa. Evidence Based Color Atlas of Obstetrics & Gynecology. Diagnosis and Management. 

New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789350904312/pages/-18.  

 
 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 
            DEPARTAMENTO DE ENSINO 
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DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 
CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO 

 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

 

SAÚDE 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9789350904312/pages/-18
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( x ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

 Disciplina  Prática Profissional  

x TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 
Semanal (H/A) 

Nº. de  
Crédito

s 

C. H.  
TOTAL 

C. H.  
TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

TCCI Trabalho de Conclusão de Curso I 72 00 4 72 54 7º 

 
Pré-

requisitos 
Não se aplica Co-

Requisitos 
Não se aplica 

EMENTA 

Consolida as competências/habilidades do (a) enfermeiro (a) para a produção de conhecimentos 

científicos em Enfermagem e Saúde, pautando-se na aplicabilidade do método científico às 

ciências da saúde. Estimula a utilização da pesquisa para respaldar o processo decisório e o 

planejamento estratégico nas ações de Enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

O estudante deverá: 

1. Implementar  planejamento de pesquisa observando as recomendações técnico – científicas nas 

seguintes etapas: 

 1.1. Escolha e delimitação do tema de pesquisa em área de interesse do/s pesquisador/es. 

 1.2. Formular o problema, hipóteses e objetivos delimitando-os segundo interesse e especificidades do/s 

pesquisador/es e da área do conhecimento escolhida. 

 1.3. Revisar literatura consubstanciada e atualizada. 

 

 1.4. Apresentar o trabalho conforme orientações técnicas e metodológicas. 

 

 1.5. Atender aos princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a Resolução CNS nº 

466/2012-CNS. 

 

2. Propor dentre as abordagens metodológicas aplicadas à pesquisa em saúde aquela pertinente ao tema e 

objetivos do  estudo proposto. 

 

3. Apresentar corretamente as características dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do projeto 

de pesquisa, de acordo com a normalização técnica indicada ou em vigor.  

 

4.Redigir o projeto de pesquisa conforme normas ortográficas, gramaticais e técnicas para o trabalho 

científico. 

METODOLOGIA 
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 As habilidades de pesquisa serão desenvolvidas através de uma abordagem crítico social dos 

conteúdos, problematizando-se o processo de produção científica no campo da 

Saúde/Enfermagem em suas vertentes teórica, epistêmica, metodológica e ética. Serão 

desenvolvidas aulas teórico-práticas, através da exposição dialogada, como também oficina de 

produção dos trabalhos de conclusão de curso, em parceria com os professores orientadores. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação formativa será desenvolvida através de exercícios, produções textuais, pesquisas que focalizem 

as habilidades requeridas para o desenvolvimento das etapas de um projeto de pesquisa. O requisito para 

conclusão da disciplina será a apresentação de um Projeto de Pesquisa conforme os requisitos da ABNT. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                       CH 

1. Etapas do Processo de Pesquisa - Planejamento e implementação da pesquisa: 

1.1. Delimitação do tema de pesquisa; 
1.2. Formulação do problema, hipóteses e objetivos; 
1.3. Revisão de Literatura: importância, fontes primárias e secundárias, literatura conceitual 

e de bancos de dados; 

 

2. Abordagens Metodológicas Aplicadas à Pesquisa em Saúde: 

pesquisa quantitativa e qualitativa; procedimentos metodológicos: os desenhos da pesquisa, 

tipos de estudos; 

 

3. Relatório de Pesquisa e Artigo Científico – estrutura, análise e interpretação; 

 

4. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais do projeto de pesquisa, segundo ABNT; 

 

5. Observação dos aspectos éticos da pesquisa em saúde; 
5.1. Pesquisa envolvendo seres humanos - Resolução nº 466/2012 Conselho Nacional 
de Saúde; 
5.2. O papel dos Comitês de Ética na Pesquisa; 
5.3. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; 
 
6. Revisão da normalização para redação de trabalhos acadêmicos e artigos científicos. 

20 h/a 
 
 
 
 
 

10 h/a 
 
 
 

10 h/a 
 

10 h/a 
 
 
 

10 h/a 
 
 
 

12 h/a 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, Cláudio de Moura e. Como redigir e apresentar um trabalho científico. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011. Disponível em: 

  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058793.  

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. Atlas. 2010. 

 

VIEIRA, Sônia. Metodologia Científica para a área de saúde. Elsevier, 2003. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORDEIRO, Gisele do Rocio; MOLINA, Nilcemara Leal; DIAS, Vanda Fatori.  Orientações e Dicas 

Práticas para Trabalhos Acadêmicos. 2 ed. ver e atual. Curitiba: Intersaberes, 2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129685.  

 

MAGALHÃES, Gildo. Introdução à Metodologia da Pesquisa. Caminhos da Ciência e Tecnologia. São 

Paulo: Ática, 2005. Disponível em: 

 http://fpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publicatations/9788508097777.   

 

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. Atlas, 2011. 
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MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa. Atlas, 2012. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. Cortez, 2013. 

 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO 

        GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
_________________________________________                                     ________________________________________________ 

     ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                 ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 

 

 

 

 

MÓDULO VIII – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTEGRAL AO CLIENTE NO 

NÍVEL TERCIÁRIO DE SAÚDE 

 

 

DISCIPLINA: BASES MORFOFISIOPATOLÓGICAS DOS PROCESSOS VITAIS VI 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    

X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                 

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  
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BMPVV Bases Morfofisiopatológicas dos 

Processos Vitais VI 

24  

 

12 2 27 

 

36 

 

8º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda as bases morfofisiológicas, fisiopatológicas, biofísicas e imunológicas dos processos vitais 

humanos, com ênfase nos processos patológicos que produzem instabilidade hemodinâmica e físico-

química. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Reconhecer os princípios básicos e as especificidades das funções vitais dos sistemas circulatório, 

renal, respiratório e neurológico, associados à hemodinâmica  

 Estabelecer as relações entre as várias funções vitais do organismo humano, sobretudo aquelas 

que uma vez afetadas consistirá em iminente risco de morte;. 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas através do uso de multimídias e materiais de laboratório com o uso de 

microscópio com lâminas histológicas e manipulação de peças anatômicas específicas com o conteúdo 

programático e modelos específicos que representam a composição anatômica e fisiológica do corpo 

humano em tamanho natural. 

AVALIAÇÃO 

 Provas teóricas sobre o conteúdo ministrado com Peso 10 de acordo com a avaliação geral do 

IFPE. 

 Provas práticas sobre as aulas de laboratório com Peso complementar associado a cada avaliação 

da unidade. 

 Avaliação participativa levando em consideração: assiduidade, zelo com os equipamentos utilizado 

em laboratório e sala de aula, questionamento nas aulas, respeito e atenção aos professores e 

colegas de turma. 

 Relatório sobre as atividades práticas desenvolvidas no laboratório de microscopia e fisiologias 

humana referente as atividades desenvolvidas nos respectivos ambientes, podendo se realizar de 

forma individual ou em equipes multivariadas. 

1ª UNIDADE: PROVA: PESO 8,0 

 AP: PESO: 2,0 

 

2ª UNIDADE: PROVA: PESO 6,0 

 AP: PESO 2,0 

 RELATÓRIO: 2,0 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                  CH 

UNIDADE I 

•  As defesas artificiais: soro, vacina e os antibióticos; 

• Os linfócitos T; 

• Os linfócitos B; 

• O sistema imunológico humano; 

• Principais patologias relacionadas ao Sistema imunológico Humano. 

• O sistema imunitário e suas aplicações humanas; 

• Aplicações imunológicas e seus conhecimentos específicos. 

 

UNIDADE II 

• A defesa orgânica e suas aplicações; 

• Processos patológicos nas lesões endócrinas; 

18h 
 
 
 
 
 
 
 
 

18h 
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• A imunidade em seu sentido amplo. 

• Doenças psicossomáticas; 

• Psicose e suas características; 

• Neurose e suas características; 

• Loucura e suas características; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011. 

 

JOHN W. BAYNES E MAREK H. DOMINICZAK. Bioquímica Médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2010.  

 

DE ROBERTIS (JR.), HIB E PONZIO. Biologia Celular e Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GERARD J. TORTORA E BRYAN DERRICKSON. Corpo Humano: Fundamentos de Anatomia 

e Fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2012 

DAVID L. NELSON E MICHAEL M. COX. Princípios De Bioquímica De Lehninger. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. 

 

RINGO, John. Genética Básica. 1 ed. Guanabara Koogan, 2005. 

 

BARBOSA, Heloísa Ramos. Microbiologia Básica. 5 ed. Atheneu, 2008. 

 

DOAN, Thao T. Imunologia Médica Essencial. 1. ed. Guanabara Koogan, 2006. 
 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
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DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM SISTEMATIZADA NAS URGÊNCIAS 

E EMERGÊNCIAS HOSPITALARES 
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PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

BACHARELADO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção) 

 

     

 X  Disciplina   Prática Profissional  

  TCC   Estágio  

    

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

AESUEH Assistência de Enfermagem 

Sistematizada nas Urgências e 

Emergências Hospitalares 

03h 02h 05 72 54 8º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda os métodos de avaliação das condições gerais do paciente e os aspectos de intervenções do Suporte 

Avançado de Vida durante o atendimento de Enfermagem no Serviço de Urgência e Emergência Hospitalar, 

aplicando a Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Geral: Prestar assistência de enfermagem ao paciente em situações de Urgência, Emergência com graus 

crescentes de complexidades, de forma sistematizada, no atendimento de suas necessidades pautadas nos 

princípios éticos e humanísticos, considerando o ser humano e suas relações no contexto social, político, 

econômico e cultural em que está inserido.  

Específicos: 

1. Capacitar o Aluno aos princípios da assistência de Enfermagem nas Unidades de Emergência; 

2. Caracterizar a inserção das Unidades de Urgência Emergência no contexto de assistência à saúde; 

3. Avaliar as necessidades de cuidados de enfermagem nos pacientes em Situações de 

Urgência/Emergência e aplicação de protocolos assistenciais; 

4. Participar da assistência de enfermagem ao doente na Sala de estabilização; 

5.Compreender e discutir o papel do enfermeiro nas Urgências/Emergências ; 

6. Contribuir para a reflexão dos dilemas éticos que surgem no trabalho do enfermeiro nas unidades de 

Urgência/Emergência; 

METODOLOGIA 

Aula expositiva, discussões em sala de aula, estudos de caso, práticas laboratoriais, seminários, onde para 

tais objetivos poderão ser utilizados os recursos áudio-visuais, os instrumentos do laboratório de 

semiologia e semiotécnica. As aulas podem ser em sala de aula e em outros ambientes. O professor será um 

facilitador e orientador , estimulador do processo de aprendizagem e construção do conhecimento. As 

estratégias didáticas terão o propósito de facilitar ao aluno a percepção de atitudes essenciais à obtenção de 

resultados delineados. 
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AVALIAÇÃO 

Será efetuada a luz do desempenho do aluno nas diversas fases de aprendizado envolvidas, processual e 

contínua realizada através de exercícios individuais e/ou em grupo, provas teóricas e práticas, considerando 

freqüência, pontualidade e participação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                             CH 

Cinemática do Trauma 

Incidentes com Múltiplas Vítimas e Transporte Seguro 

Acolhimento e Classificação de Risco 

Abordagem Inicial e Via Aérea Avançada 

Noções de Eletrocardiograma 

TRM e TCE 

Arritmias Cardíacas 

Trauma Torácico e Abdominal 

Parada Cardiorrespiratória 

Choque Hipovolêmico e Cardiogênico + Asma 

Emergências Clínicas Cardiológicas: IAM, Angina e AVE 

Hemorragia Digestiva Alta e Baixa 

Hipo/Hiperglicemia e Cetoacidose Diabética 

Avaliação 

3h 

3h 

3h 

6h 

6h 

3h 

3h 

3h 

3h 

3h 

3h 

3h 

3h 

8h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACKLEY,B.; LUNNEY,M.; MULLER,M.; BROKEL, N. Diagnósticos de Enfermagem da  NANDA – 

Definições  classificação. Ed. 2012-2014.  Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

AZEVEDO, E.G. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 2 ed. Goiania: Abeditora, 2009. 

 

CINTRA, E.A.; NISHIDE, V.M.; NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente 

enfermo. 2.ed .São Paulo: Atheneu ,2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUBIN, D. Interpretação Rápida do ECG. 3 ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2004. 

 

FISCHBACH, F. ; DUNNING III,M.B. Exames Laboratoriais e Diagnósticos- Manual de Enfermagem. 8 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

MARTINS, H. SARAIVA; NETO, R.A.B.; NETO, A.S.; VELASCO,I.T. Emergencias Clínicas – 

Abordagem Prática. 7 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

PORTO, C.C. Exame Fisíco. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

SMELTZER, S. ; BARE, B; HINKLE,J; CHEEVER,K.H. Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 

11ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
 

 CURSO DE BCHARELADO EM ENFERMAGEM 

 
                                                                                                                               _________________________________________                                     
________________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 
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DISCIPLINA: CUIDADOS INTENSIVOS DE ENFERMAGEM 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
( X  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

  

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                         

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

CIE Cuidados Intensivos de Enfermagem 

 

3h 1h 04 72h 54h 

 

8 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

 

EMENTA 

Estuda a assistência sistematizada de Enfermagem aos clientes em estado de elevado risco e grave em 

Centros de Terapia Intensiva, em situações clínicas e cirúrgicas, com enfoque na integralidade do cuidado. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1. Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos níveis primário, 

secundário e terciário de atenção à saúde. 

2. Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao indivíduo, família 

e comunidade, considerando as especificidades da região. 

3. Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do processo de trabalho em 

Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de saúde. 

4. Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e adequá-las aos cuidados 

de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e terciária. 

5. Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação e recuperação da 

saúde, nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor qualidade de vida ao indivíduo e à 

família. 
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6. Reconhecer o papel do(a) enfermeiro(a) na coordenação dos cuidados de Enfermagem em diferentes 

contextos nos níveis secundário e terciário de saúde. 

7. Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da assistência à saúde. 

METODOLOGIA 

O ensino da disciplina será fundamentado na participação efetiva dos discentes na construção do processo 

de aprendizado. Para isso, serão realizados os seguintes recursos didático-pedagógicos: aulas expositivas e 

dialogadas, leitura prévia de textos para discussão em sala e discussão de casos clínicos. 
AVALIAÇÃO 

A avaliação do processo de aprendizagem será realizada a partir de três vertentes básicas: diagnóstica, 

formativa e somativa. Para que isso ocorra, os seguintes critérios para averiguação contínua do ensino-

aprendizagem serão utilizados: compreensão dos conteúdos e conceitos, capacidade de relacionar os 

aspectos teóricos com as situações práticas, capacidade crítica e formulação das próprias ideias, 

capacidade de expressar-se com clareza de forma escrita e falada, participação, interesse, assiduidade e 

pontualidade. Os instrumentos para verificação do nível de desempenho dos discentes são: provas escritas 

individuais; seminários; participação nos trabalhos de leitura recomendadas; discussão dos estudos de caso 

e auto-avaliação. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                        CH 

Apresentação da disciplina 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI): panorama histórico e a prática assistencial  

Aspectos organizacionais: estrutura física, recursos humanos e materiais. 

 

A Lei do Exercício profissional na prática em UTI 

Avaliação do paciente crítico  

Processo de Enfermagem e critérios de admissão e alta na UTI 

 

 

Sistema de classificação de pacientes críticos 

Aspectos éticos e legais da Assistência de Enfermagem em UTI 

Educação dos pacientes e familiares 

Humanização na relação com o paciente, a família e a equipe profissional no ambiente de 

Terapia Intensiva 

O processo de Enfermagem em cuidados intensivos aplicado a alterações no sistema 

neurológico 

Avaliação neurológica do paciente em UTI 

 

Úlcera por pressão (UPP): fisiopatologia e tratamento 

 

Procedimentos de Enfermagem empregados em pacientes com disfunção neurológica: 

monitorização da pressão intracraniana, manutenção de cateter venoso central, DVE. 

Protocolos de Assistência ao paciente neurológico 

 

O processo de Enfermagem em cuidados intensivos aplicado a alterações no sistema 

cardiovascular 

Monitorização hemodinâmica não invasiva 

Eletrocardiograma (ECG) e arritmias no paciente grave 

Monitorização hemodinâmica invasiva 

Drogas vasoativas  

Protocolos de Assistência: insuficiência cardíaca congestiva, sepse, sepse severa, choque 

séptico e choque neurogênico. 

 

O processo de Enfermagem em cuidados intensivos aplicado a alterações no sistema 

 

8h 

 

 

 

8h 

 

 

 

 

 

12h 

 

 

 

 

 

 

 

8h 

 

 

 

 

 

16h 
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respiratório 

Suporte ventilatório  

Vias aéreas artificiais  

Ventilação mecânica invasiva e não invasiva 

Procedimentos de Enfermagem empregados no déficit respiratório: aspiração traqueal, 

umidificação, drenagem torácica 

Protocolos de Assistência: insuficiência respiratória aguda grave, paciente em ventilação 

mecânica (VM) e pneumonia associada à VM. 

 

 

Distúrbios no equilíbrio ácido-base e distúrbios hidroeletrolíticos no paciente crítico 

Gasometria arterial 

Métodos dialíticos  

Balanço hídrico  

Manutenção e cuidados de enfermagem no cateterismo vesical, irrigação e lavagem vesical;  

Protocolo de assistência ao paciente renal (Lesão renal aguda). 

Terapia nutricional enteral e parenteral  

Terapêutica transfusional  

Cuidados intensivos com o potencial doador de órgãos e tecidos para transplante 

Morte encefálica 

Avaliações escritas e discussão de casos clínicos 

 

12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8h 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACKLEY,B.; LUNNEY,M.; MULLER,M.; BROKEL, N. Diagnósticos de Enfermagem da  NANDA – 

Definições  classificação. Ed. 2012-2014.  Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

AZEVEDO, E.G. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 2 ed. Goiânia: Abeditora, 2009. 

 

CINTRA, E.A.; NISHIDE, V.M.; NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente enfermo. 

2.ed .São Paulo: Atheneu ,2008. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUBIN, D. Interpretação Rápida do ECG. 3 ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2004. 

 

FISCHBACH, F. ; DUNNING III,M.B. Exames Laboratoriais e Diagnósticos- Manual de Enfermagem. 8 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

MARTINS, H. SARAIVA; NETO, R.A.B.; NETO, A.S.; VELASCO, I.T. Emergências Clínicas – 

Abordagem Prática. 7 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

PORTO, C.C. Exame Físico. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

SMELTZER, S. ; BARE, B; HINKLE,J; CHEEVER,K.H. Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 11ed.  

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 
           DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
 
 
  
_________________________________________                                     
________________________________________________ 
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ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
 

 

 

 

DISCIPLINA:  ENFERMAGEM E AS DIMENSÕES SOCIOCULTURAL E 
PSICOLÓGICA DO SER HUMANO III 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

 
STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                              

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

EDSCP

SHII 

Enfermagem e as Dimensões 

Sociocultural e Psicológica do Ser 

Humano II 

 

02 

 

0 

 

2 

 

36 

        

       27 

 

6º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 

Estuda o processo de morrer na experiência de hospitalização e/ou assistência domiciliar. Aborda os 

mecanismos de enfrentamento por parte da família/paciente/equipe de saúde do luto antecipatório no 

contexto de cuidados paliativos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Aperfeiçoar o potencial cognitivo e afetivo para lidar com a dor, sofrimento e morte enquanto 

componentes inerentes ao processo do cuidar na enfermagem; 

 Identificar mecanismos para facilitar a adaptação de pacientes e familiares com situações de luto; 
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Aperfeiçoar habilidades para lidar com situações de terminalidade, através de cuidados paliativos. 

METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos serão constituídos através de: 

 Leitura e discussão de textos que abordam os temas; 

 Trabalhos em pequenos grupos com a perspectiva de resolver situações-problema pertinentes 

trazidos para o contexto da sala de aula; 

 Portfólio, a fim de construir e refletir ao longo do semestre os temas abordados; 

Exposição dialogada dos conteúdos; 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será através da aplicação de diferentes instrumentos tais como: acompanhamento do perfil 

comportamental, atitudinal e ético do aluno, auto-avaliação, portfólios, trabalhos de pesquisa, resolução de 

situações-problema, apresentação de seminários e avaliação escrita. 

O registro da avaliação será feito através de valores mensuráveis das competências construídas, sendo a 

média mínima para aprovação 7 (sete).  Os estudantes que não tiverem obtido nota igual ou superior a 7,0 

(sete) farão avaliação de recuperação precisando obter média final igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser 

considerado aprovado, abaixo de 5,0 (cinco) serão considerados reprovados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

Perspectiva histórica do desenvolvimento humano; 

Abordagens teóricas do processo saúde-doença: Visão Psicanalítica, Visão da 

aprendizagem, Visão cognitivo-desenvolvimental, Visão etológica, Visão dos sistemas 

ecológicos; 

Fases do desenvolvimento, envelhecimento e morte; 

Processos de hospitalização e institucionalização; 

Processo de separação e luto; mecanismos de defesa frente ao adoecimento; 

A família e a antropologia dos cuidados paliativos; 

Pacientes terminais;  

Profissionais de saúde diante da morte; 

Vivências. 

04h 
04h 

 
04h 
04h 
04h 
04h 
04h 
04h 

 
04h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAPTISTA, Makilim Nunes; DIAS, Rosana Righetto. Psicologia Hospitalar: Teoria, Aplicações e Casos 

Clínicos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

 

LORENA, Ângela Bernardo de. Psicologia Geral e Social. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

Disponível em:  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005195.  

 

MORRIS, Charlles G.; MAISTO, Albert A. Introdução à Psicologia. São Paulo: Prentice hall, 2004. 

Disponível em:  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918680/pages/_1. 

 

SHAFFER, David R. Psicologia do Desenvolvimento: Infância e Adolescência. 6ª Ed. São Paulo: Cengage 

Lerning, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubem. O Médico. Campinas SP: Papirus, 2013. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810092/pages/-2.  

 

FACION, José Raimundo. Transtornos do Desenvolvimento e do Comportamento. Curitiba: 

Intersaberes, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126455.  

 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810092/pages/-2
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126455
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HUTZ, Cláudio Simon (ORG.) Avanços em Avaliação Psicológica e Neuropsicológica de Crianças 

e Adolescentes II. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400953.  

 

MARQUES, Maria de Fátima Siqueira de Madureira. Leucemia, A doença branca: A morte como 

afirmação existencial. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553004/pages/_1. 

 

 PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos. Dor e Cuidados Paliativos: Enfermagem, medicina e 

psicologia. Manole, 2006. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424032/pages/_1. 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 
            DEPARTAMENTO DE ENSINO 

  
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
     
 
                                                                                                                        
________________________________________________ 

                                                                                                                         ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
DISCIPLINA:  INGLÊS INSTRUMENTAL II 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
x OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                             

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 Inglês Instrumental II   02 27 27 8º 

 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400953
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553004/pages/_1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424032/pages/_1
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Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Consolidar as técnicas de leitura na língua inglesa bem como elementos estruturais da língua - gramática e 

vocabulário gerais - vistos no módulo I com o objetivo de avançar nas competências específicas relativas à 

habilidade de leitura,  compreensão e tradução de textos de caráter específico na área de Enfermagem, bem 

como a gramática e vocabulário específicos da área, além de introduzir elementos de escrita de abstracts. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

- Aprimorar  as habilidades receptivas da língua inglesa – leitura e escuta - através da consolidação de 

estratégias/técnicas que, integradas aos aspectos linguísticos – gramática e vocabulário, facilitam o 

decodificar das informações presentes em textos semi-científicos – ex.: listas de procedimentos; científicos 

– papers/artigos em Enfermagem; bem como a lírica das canções em língua inglesa. 

- Estabelecer contato com artigos científicos na língua inglesa, possibilitando a produção de textos 

acadêmicos como resumos, resenhas e artigos científicos. 

- Interpretar textos, identificando neles o tema, o objetivo do(a) autor(a) e as relações lógico-discursivas. 

METODOLOGIA 

As atividades de Ensino da Componente curricular contemplam a utilização de técnicas e estratégias de 

leitura e escuta – gerais e específicas - ao longo de aulas teórico-práticas, com trabalhos de pesquisa 

seguidos de apresentações individuais, em pares e pequenos grupos.  

AVALIAÇÃO 

A avaliação adota um sistema integrado e misto: Avaliação de Processo – contínua – qualitativa;  Avaliação 

de Produto – pontual – quantitativa – resultados de provas e trabalhos. Esse processo será documentado 

através de duas notas bimestrais no final de cada unidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                         CH 

TEXTOS RELACIONADOS A: 

 

- Admission 

- Obstetrics 

- Pharmacy 

- Ophthalmology 

- Dermatology 

- Oncology 

- Gastroenterology 

- Neurology 

- Coronary 

- Surgery 

- Infectious Diseases 

- Renal  

- Psychiatry 

 

TÉCNICAS DE LEITURA 

- Consolidação das técnicas de leitura (skimming/scanning); cognatos falsos/verdadeiros; 

palavras-chaves; grupos nominais/verbais; referência pronominal 

- Idenficação de Marcadores Discursivos 

 

14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07h 
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- Noções de Formação de palavras por uso dos Afixos: prefixos e sufixos 

- Aposição 

- Introdução/Foco no Gênero Acadêmico: identificação de partes dos abstracts/ papers 

- Organização Textual 

 

GRAMÁTICA 

- Revisão da noção de formas fortes (substantivo, verbo, adjetivo, advérbio) 

- Revisão da noção de formas fracas (artigos, pronomes, preposições, conjunções) 

- Introdução de formas fracas avançadas: artigo X artigo zero 

- Pronomes: it/there; either...or / neither...nor / both... and ... / one(s) / each / ohter X another X 

others 

- Verbos Modais 

- Verbos na Voz Ativa e Voz Passiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

06h 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

-CLARKE, S. & VINCE, M. MacMillan English Grammar in Context – Intermediate with key and CD 

  ROM . London:  MacMillan, 2010. 

-Dicionário Escolar Plus Dictionary Inglês-Português/ Português-Inglês com CD ROM. London: Collins 

 GRICE, T. & GREENAN J. Nursing 2. Oxford: OUP, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Rubens Queiroz de. Read in English - Uma Maneira Divertida de Aprender Inglês. Editora 

Novate, 2002. 

-HEINLE. The Heinle Picture Dictionary: Dicionário Visual SBS – Inglês/Português/Espanhol.  London: 

  SBS. 

-MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura Módulo I. São Paulo: Texto Novo, 

  2004. 

 ______. Inglês Instrumental: Estratégias de Leitura Módulo II. São Paulo: Texto Novo, 2004. 

SOUZA, A. G. F. at alii. Leitura em Língua Inglesa: uma abordagem instrumental. 2 ed. São Paulo: 

  Disal, 2010. 

 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

                   

                               
 

           

_________________________________________                                     _______________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
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DISCIPLINA:  Português Instrumental II 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

 SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    

 OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                    

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

PI II Português Instrumental II 02 00 02 27 36 8º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Apoio à escrita do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). Leitura e análise de artigos científicos e 

trabalhos de conclusão de curso. Padrões de textualidade desses gêneros discursivos acadêmicos. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Esta disciplina deverá levar o(a) estudante a identificar as partes que compõem os artigos científicos e os 

trabalhos de conclusão de curso a fim de produzir o Trabalho de Conclusão de Curso de forma coerente e 

coesa.  

METODOLOGIA 

Inicialmente, será feita com os alunos a leitura de artigos científicos e trabalhos de conclusão de curso na 

área de Enfermagem a fim de que eles identifiquem nesses gêneros discursivos os padrões de textualidade. 

Posteriormente, será feito acompanhamento individual aos estudantes durante a produção do Trabalho de 

Conclusão do Curso a fim de garantir a escrita de textos coerentes e coesos.     

AVALIAÇÃO 

Entendendo que as atividades avaliativas devem permitir ao(à) professor(a) detectar o nível de 

aprendizagem dos (as) estudantes e vendo o “erro” como constituinte do processo de construção do 

conhecimento, optamos pela avaliação processual, ou seja, todas as atividades serão avaliadas, de forma 

que não haverá “prova” bimestral ou semestral. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                          CH 

Características do gênero discursivo “artigo científico”  

Características do gênero discursivo “trabalho de conclusão de curso” 

Padrões de textualidade desses gêneros discursivos 

Acompanhamento individual – construção do TCC 

06 H/A 
06 H/A 
06 H/A 
18 H/A 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABAURRE, Maria Luiza; ABAURRE, Maria Bernadete Marques. Produção de textos: interlocução e 

gêneros. São Paulo: Moderna, 2007. 

 

CARNEIRO, Agostinho Dias. Redação em construção: a escritura do texto. São Paulo: Moderna, 2001. 

 

FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996. 

 

______________. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1990. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão.  Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 

Ática, 1990. 

 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2001. 

 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e Escrever: Estratégias de Produção Textual. 

2. ed. São Paulo: Contexto, 2010. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572444231/pages/_1.  

 

GOLDSTEIN, Norma; LOUZADA, Maria Silvia; IVAMOTO, Regina. O texto sem Mistério: Leitura e 

escrita na Universidade. São Paulo: Ática, 2009. 

 

SANTOS, Leonor Werneck; RICHE, Rosa Cuba; TEIXEIRA, Cláudia Souza. Análisxe e Produção de 

Textos. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2012. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788572447188/pages/-2. 

 
 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 
  

 GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

                   

                               
 

           

_________________________________________                                     _______________________________________________ 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

DISCIPLINA: Optativa II – SEMINÁRIOS TEMÁTICOS III – TÓPICOS AVANÇADOS 

EM SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 
PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM Saúde 

( x ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

   x Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 OBRIGATÓRIO   ELETIVO  x OPTATIVO 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 

STIII 

Optativa II – Seminários temáticos III – 

Tópicos avançados em serviços de alta 

complexidade  

36 00 02 36 27 8º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda as tecnologias desenvolvidas no âmbito da atenção terciária de saúde, envolvendo novos métodos, 

técnicas e processos para o tratamento e reabilitação dos pacientes, mediante a discussão de estudos 

científicos acessados nas bases de dados em saúde e/ou mediante seminários desenvolvidos por 

pesquisadores reconhecidos no Nordeste/Brasil. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Aplicar pesquisas e/ou formas de produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática 

profissional; 

Aplicar instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de Enfermagem e da assistência em saúde; 

Conhecer as tecnologias e adequá-las aos cuidados de Enfermagem. 

METODOLOGIA 

A operacionalização versará sobre a abordagem teórico-prática e debates dos conteúdos, a fim de viabilizar 

a construção de conhecimento e desenvolvimento crítico-reflexivo dos discentes. Serão utilizados recursos 

audiovisuais, vídeos, artigos científicos, manequins de simulação e materiais do laboratório de 

enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será constante e considerará pontualidade, assiduidade, participação nas simulações realizadas 

em laboratório, capacidade de assimilação teórica e demonstração de senso crítico reflexivo, diante dos 

conteúdos abordados, mesurados pela construção de resenhas críticas e debates de casos fictícios que 

demandem a avaliação e intervenção de enfermagem.    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                   CH 
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Incidentes com Múltiplas Vítimas 

Via aérea avançada 

Afogamento 

Queimadura 

Hemorragia Digestiva 

Tecnologia para administração de medicamentos 

Punção de jugular externa por enfermeiro 

Tecnologias e prática Baseada em Evidências na alta complexidade 

Pesquisa em Enfermagem e as tecnologias em saúde 

1° Avaliação 

Intoxicação exógena 

Emergências pediátricas 

Nefrologia 

Tecnologias para o manuseio de sondas e bolsas de ostomias 

Tecnologias para curativos 

2° Avaliação 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

06h 

02h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Estudos científicos acessados nas bases de dados primários: BDENF, SCIELO, LILACS, dentre outros. 

 

TALBOT, L.; MEYERS-MARQUARDT, M. Avaliação em cuidados críticos. 3 ed.  

Rio de Janeiro-RJ: Reichmann & Affonso Editores, 2001. 

 

MARTINS, H. S.; BRANDÃO NETO, R. A.; SCALABRINI NETO, A; VELASCO, I. T. Emergências 

clínicas: abordagem prática. 7 ed. BARUERI SP: MANOLE, 2012. 

 

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 1 ed. Rio de Janeiro-RJ: Elsevier, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
LIMA, O. P. S. C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ed. Goiânia: AB, 2010. 

 

SOBECC, Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de 

Material e Esterilização. Práticas recomendadas SOBECC. São Paulo: SOBECC, 2013. 

 

PORTO, C. C. Semiologia médica. 6 ed.. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; SMELTZER, S. C. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 11 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

ZUÑIGA, Q. G. P. Ventilação mecânica básica para enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2004. 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO  CURSO DE BACHARELADO EM ENFERAMGEM 

 

          
_________________________________                                                 ________________________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 
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DISCIPLINA: Optativa II: SEMINÁRIOS TEMÁTICOS IV – TÓPICOS AVANÇADOS 

TERAPIAS INTEGRATIVAS DE SAÚDE 
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  

ENFERMAGEM 
EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

Saúde 
(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 OBRIGATÓRIO   ELETIVO  X OPTATIVO 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                         

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

 

STIV 

Optativa II – seminários temáticos IV – 

tópicos avançados terapias integrativas 

de saúde 

 

02 

 

00 

 

02 

 

36h/a 

 

36h 

 

7º 

 

Pré-requisitos Não Possui Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Estuda a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, mediante a discussão de 

estudos científicos acessados nas bases de dados em saúde e/ou mediante seminários desenvolvidos por 

pesquisadores reconhecidos no Nordeste/Brasil. Reflete sobre o cuidado holístico ao indivíduo, 

apresentando as práticas integrativas como alternativa ao modelo biologicista, de forma a complementá-lo. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 Refletir sobre o processo saúde-doença e os fatores que interferem neste. 

 Discutir os modelos de Assistência ao indivíduo. 

 Discutir a cientificidade das Práticas Integrativas e Complementares. 

 Verificar a aplicabilidade dessas práticas para o equilíbrio do indivíduo como um todo. 

 Compreender a inserção das Práticas Integrativas e complementares no âmbito do SUS através do 

Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). 

 Discutir o papel da Enfermagem no âmbito das práticas Integrativas e Complementares. 

METODOLOGIA 

Rodas de discussão 

Leitura e discussão de artigos científicos 

Exposição dialogada 
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Vivências práticas de algumas práticas integrativas e complementares em sala de aula 
 

AVALIAÇÃO 

Avaliação realizada de forma contínua e processual, de forma a reconhecer os avanços e fragilidades dos 

alunos, favorecendo o processo ensino-aprendizagem: 

 

Avaliação subjetiva (média ponderada dos seguintes aspectos: pontualidade [peso1], assiduidade [peso2], 

participação crítica [peso 3], realização e organização das atividades [peso 4]. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                                                                             CH 

Apresentação da disciplina e integração 

Principais conceitos: medicina tradicional, complementar, alternativa, convencional, 

integrativa. 

Do modelo biomédico à prática holística 

Práticas Integrativas para o empoderamento da Enfermagem e a Humanização do 

cuidado 

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) 

As terapias complementares no combate ao estresse 

Introduções à Medicina Tradicional Chinesa 

Noções de Aromaterapia 

Medicina Antroposófica 

Homeopatia 

Reiki 

Meditação (Trazer toalha ou colchonete) 

Fitoterapia 

Terapia Floral 

Prática de Yoga (Trazer toalha ou colchonete) 

Avaliação da disciplina/ Encerramento 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

04h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 

02h 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC-SUS. Ministério da Saúde, Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 92 p. (Série B. 

Textos Básicos de Saúde). Disponível em:  http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf.   

 

LIMA, P. T. R. Medicina Integrativa. Barueri, São Paulo: Manole, 2015.  

 

DE MARCO, M. A. A face humana da Medicina. 2.ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

WEN, T. S. Manual Terapêutica de acupuntura. Baruari, São Paulo: Manole, 2008. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423080/pages/_1.   

 

PUSTILNICK, R. Administração do estresse = Qualidade de vida: Dicas para uma vida saudável e 

produtiva. Curitiba: InterSaberes, 2012. Disponível em:  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121764/pages/-2.    

 

BALLONE, Geraldo. José; ORTOLANI, Ida Vani; NETO, Eurico Pereira. Da emoção à lesão: Um guia de 

medicina psicossomática. 2. Ed. rev. e ampl. Barueri, São Paulo: Manole, 2007. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpic.pdf
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520423080/pages/_1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121764/pages/-2
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http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424650/pages/_1.   

 

NIEL-ASHER, Simeon. Pontos-gatilho: Uma abordagem concisa. Barueri, São Paulo: Manole, 2008. 

Disponível em:  http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520426845/pages/_1.  

 

LIPP. M. E. N. Relaxamento para todos: Controle o seu estresse [Livro Eletrônico]. Campinas, São Paulo: 

Papirus, 2014. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900208/pages/-2.  

 

LIPP. M. E. N. Relaxamento para todos: Controle o seu estresse [Livro Eletrônico]. Campinas, São Paulo: 

Papirus, 2014. Disponível em: 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900208/pages/-2.  

 
 

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE    HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO  ENFERMAGEM 

 
_________________________________________                                     ________________________________________________ 

     ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                 ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

DISCIPLINA: PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES / INTERAÇÃO ENSINO, SERVIÇO, 

COMUNIDADE VIII 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO  EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

Enfermagem  
( X  ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

  X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520424650/pages/_1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520426845/pages/_1
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900208/pages/-2
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900208/pages/-2
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PIIES

CVIII 

Práticas interdisciplinares / Interação 

Ensino, Serviço, Comunidade VIII 

0 3  54 40,5 VIII 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos  
EMENTA 

Práticas interdisciplinares em equipe multiprofissional de saúde, em unidade de terapia intensiva e 

serviços de urgência e emergência, com ênfase na sistematização da assistência de Enfermagem 

ao(à) paciente/família. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

1. Garantir a integralidade da assistência, articulando os conhecimentos das ações dos níveis 

primário, secundário e terciário de atenção à saúde. 

2. Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde no âmbito dos serviços secundário 

e terciário de atenção à saúde. 

3. Planejar estrategicamente as intervenções de Enfermagem, integralizando as ações ao 

indivíduo, família e comunidade, considerando as especificidades da região. 

4. Reconhecer a importância da integração multiprofissional no gerenciamento do processo de 

trabalho em Enfermagem nos serviços da rede secundária e terciária de saúde. 

5. Conhecer as tecnologias, tanto de comunicação e informação quanto de ponta, e adequá-las aos 

cuidados de Enfermagem nos níveis de atenção à saúde secundária e terciária. 

6. Reconhecer a importância da intervenção de Enfermagem no processo de reabilitação e 

recuperação da saúde, nos níveis secundário e terciário, propiciando uma melhor qualidade de 

vida ao indivíduo e à família. 

7. Coordenar o processo de cuidar de Enfermagem, compatibilizando as características 

profissionais dos(as) agentes da equipe de Enfermagem e considerando os contextos e demandas 

de saúde dos(as) usuários(as). 

8. Contribuir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como sujeito ativo desse 

processo. 

METODOLOGIA 

O ensino da disciplina será fundamentado na participação efetiva dos discentes na construção do 

processo de aprendizado. Para isso, serão realizados os seguintes recursos didático-pedagógicos: 

execução de atividades práticas na UTI e emergência, com procedimento realizados a beira do 

leito diretamente com o paciente; relatórios individuais e em grupo,  auto e hetero-avaliação no 

desempenho nas atividades desenvolvidas.  

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação será de caráter processual. Os critérios de averiguação de ensino-

aprendizagem utilizados serão: compreensão dos conteúdos e conceitos; capacidade de relacionar 

os aspectos teóricos com as situações práticas; capacidade crítica e formulação das próprias ideias; 

capacidade de expressar-se com clareza de forma escrita e falada; participação, interesse, 

assiduidade e pontualidade. Os instrumentos para verificação do nível de desempenho dos 

discentes serão: discussão de casos clínicos e protocolos de assistência; auto-avaliação e avaliação 

do grupo. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                              CH 

Aspectos organizacionais da Unidade de Terapia Intensiva (UTI): estrutura física, 

recursos humanos e materiais. Protocolos de assistência e processo de Enfermagem 

em UTI. Avaliação inicial do paciente crítico. Sistematização da Assistência de 

27h 
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Enfermagem em cuidados intensivos aplicado a alterações hemodinâmicas, 

respiratórias, neurológicas, metabólicas e gastrointestinais. Suporte Ventilatório. 

Terapia nutricional enteral e parenteral. Estomaterapia em UTI. Aspectos éticos e 

legais da Assistência de Enfermagem em UTI. Humanização da assistência e a 

experiência do paciente crítico.  

 

Cinemática do Trauma, Incidentes com Múltiplas Vítimas e Transporte Seguro, 

Acolhimento e Classificação de Risco, Abordagem Inicial e Via Aérea Avançada, 

Noções de Eletrocardiograma, Trauma Raquimedular,  Traumatismo Cranioencefálico, 

Arritmias Cardíacas, Trauma Torácico e Abdominal, Parada Cardiorrespiratória, 

Choque Hipovolêmico e Cardiogênico, Asma, Emergências Clínicas Cardiológicas: 

Infarto Agudo do Miocárdio, Angina e Acidente Vascular Encefálico, Hemorragia 

Digestiva Alta e Baixa, Hipo/Hiperglicemia e Cetoacidose Diabética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27h 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ACKLEY,B.; LUNNEY,M.; MULLER,M.; BROKEL, N. Diagnósticos de Enfermagem da  

NANDA – Definições  classificação Edição,2012-2014.  Artmed. Porto Alegre, 2013. 

 

PORTO, C.C. Exame Fisíco. 6ª ed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2008. 

 

SMELTZER, S. ; BARE, B; HINKLE,J; CHEEVER,K.H. Tratado de Enfermagem Médico- 

Cirúrgica. 11ed. 2 volumes. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, E.G. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 2ª Ed. Abeditora , Goiania, 

2009. 

 

CINTRA, E.A.; NISHIDE, V.M.; NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao paciente 

gravemente enfermo. 2.ed .São Paulo :Atheneu, 2008. 

 

DUBIN, D. Interpretação Rápida do ECG. 3ª ed. EPUB, Rio de Janeiro, 2004. 

 

FISCHBACH, F. ; DUNNING III,M.B. Exames Laboratoriais e Diagnósticos- Manual de 

Enfermagem. 8ª ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2009. 

 

MARTINS, H. SARAIVA; NETO, R.A.B.; NETO, A.S.; VELASCO,I.T. Emergencias Clínicas – 

Abordagem Prática . 7ª ed. Manole, São Paulo, 2012. 
 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

 ENFERMAGEM 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                 _________________________________________                                     
________________________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                                                ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
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DISCIPLINA: PROJETO INTEGRADOR:  TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO: ENFERMAGEM EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

  
(  x ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

X Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

TCCII Projeto Integrador:  

Trabalho de Conclusão de Curso 2 

3 00 3 54 40,5 VIII 

 

Pré-requisitos Não se aplica Co-Requisitos Não se aplica 

EMENTA 

Classificação dos periódicos de Enfermagem. Normas gerais para construção de artigos científicos 

a fim de consolidar as competências/habilidades do enfermeiro para a produção de conhecimentos 

científicos em Enfermagem e saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

Reconhece as diferenças entre o estilo de redação científica do trabalho monográfico e do artigo. 

Conhece os sistemas de normalização do texto científico, exigidos por diferentes classes de 

periódicos científicos. 

Desenvolve a pesquisa bibliográfica em bases de dados com indexação nacional e internacional 

com rigor científico. 

Desenvolve o raciocínio crítico-argumentativo necessário à produção e sistematização do 

conhecimento na área de Saúde/Enfermagem. 

Produz artigo científico com temática da área de Saúde/Enfermagem com contribuições efetivas 



277 
 

 

para a superação dos limites da prática profissional do ponto de vista ético, social, político, 

cultural e técnico-assistencial. 
 

METODOLOGIA 
 

As habilidades de redação científica serão desenvolvidas mediante a abordagem 

problematizadora, segundo a pedagogia crítico social dos conteúdos. Serão desenvolvidas aulas 

teórico-práticas através de exposição dialogada, técnicas ativas de ensino-aprendizagem, como 

seminários, exercícios em grupo, aulas em laboratório de informática, produções textuais dentre 

outras. 
 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação formativa será desenvolvida através de exercícios reflexivos, painéis expositivos, 

produções textuais, em grupo ou individuais, que oportunizem ao estudante o desenvolvimento do 

raciocínio crítico-argumentativo. O requisito para a conclusão da disciplina será a produção de um 

artigo científico. Os resultados das atividades avaliativas serão sistematizados em valores 

numéricos referentes à 1ª e 2ª unidades para fim de registro da avaliação somativa de acordo com 

o PPC do Curso de Enfermagem. 

Os critérios de averiguação de ensino-aprendizagem utilizados serão:  

- Compreensão dos conteúdos e conceitos; 

- Capacidade de relacionar os aspectos teóricos com as situações práticas; 

- Capacidade crítica e formulação das próprias ideias; 

- Capacidade de expressar-se com clareza de forma escrita e falada; 

- Participação, interesse, assiduidade e pontualidade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                              CH 
 

Características do texto científico monográfico e do artigo científico. 

Diferentes tipos de sessões dos periódicos científicos. 

Seleção do periódico científico segundo a categorização do Qualis Capes. 

Ferramentas de busca em bases de dados. 

Sistemas de Indexação bibliográfica. 

Diferentes formatos bibliográficos (ABNT, Vancouver, APA, ISO). 

Critérios de avaliação de artigos científicos. 

Estilo textual do texto científico a ser publicado como artigo (interdisciplinaridade 

com a disciplina Português Instrumental). 

Elaboração de resumos e abstracts (Interdisciplinaridade com as disciplinas Português 

e Inglês Instrumental). 

 

4 h/a por 

tema 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. 6 ed.  Petrópolis-RJ: Vozes, 2014. 

 

VIEIRA, S; HOSSNE, W S. Metodologia científica para a área de saúde. 1 ed. Rio de janeiro-RJ: 

Elsevier, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Pearson, 

2014. 

 

ECO, U. Como se faz uma tese. 24 ed. São Paulo-SP: Perspectiva, 2012. 

 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo SP: Cortez, 2013. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Técnicas de pesquisa. 7 ed. São Paulo-SP: Atlas, 2012. 
 

 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO 

 

  

COLEGIADO DO CURSO DE GRADUÇÃO EM 

ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
_________________________________________                              _______________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                        ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  
 

MÓDULO IX – ESTÁGIO CURRICULAR I 

 

DISCIPLIA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA REDE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA I 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 
(   ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

 Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
 OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
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Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

ECSR

APSI 

Estágio Curricular Supervisionado na 

Rede de Atenção Primária I 

00 14h/c 14h/a 252h/c 189h/r 9º 

 

Pré-requisitos Componentes curriculares do módulo 1 a 8 Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Consolida competências/habilidades nas diversas áreas do conhecimento e nas funções da Enfermagem no 

nível primário de atenção. Aprimora a assistência sistematizada e integral ao cliente nas unidades básicas 

de saúde/unidades de saúde da família, comunidades e equipamentos da comunidade (creches, escolas, 

centros paroquiais, associação de moradores, entre outros). 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Interagir com os (as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas atribuições, bem como 

compreendendo suas habilidades e competências legais e com  os(as) usuários(as) dos serviços de saúde de 

forma a acolhê-los(as) e assisti-los(as)  nos aspectos relativos à assistência de Enfermagem, bem como nos 

aspectos humanísticos. 

Aplicar os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de gerenciamento nos serviços de 

Enfermagem no nível primário de atenção à saúde, o que implica postura profissional adequada ao serviço. 

Aplicar os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a promoção da saúde do(a) 

trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta utilização dos EPI’s. 

Utilizar os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de Enfermagem 

(relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

Desenvolver atividades de pesquisa, relacionando os conhecimentos adquiridos no curso com as situações 

educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de estágio na prestação da assistência de 

Enfermagem à criança, ao (à) adolescente, à mulher no ciclo gravídico/puerperal /climatério/, a adultos e 

idosos, 

METODOLOGIA 

Alunos serão divididos em grupos, distribuídos em campo de estágio que contemplem a atenção básica 

conveniados com esta instituição, estando sob supervisão indireta do Enfermeiro docente e direta do 

Enfermeiro do serviço a qual se encontra escalado, momento em que aplicará a contextualização prática de 

exercício da enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

Avaliado pelo seu desempenho conceitual, atitudinal e procedimental, bem como por outras atividades 

(Plano e relatório final de estágio, Estudos de Casos, apresentação de Trabalhos, Seminários, entre outros). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                 

Políticas públicas de saúde no nível primário de atenção;  

Organização do trabalho em Unidade de Serviços de Enfermagem;  

Planejamento operacional em unidade de Serviço de Enfermagem; 

Competências do enfermeiro no gerenciamento da assistência de enfermagem em Unidade de 

Serviço; 

Estratégias para coordenação do trabalho em equipe; 

Aspectos gerais da qualidade em Serviço de Enfermagem;  

Supervisão e avaliação de serviços: indicadores de serviço e assistência. 

Assistência de enfermagem aplicada à atenção primária a saúde no plano individual e coletivo. 

 

 

 

 

252h/c 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde da Família 

na Atenção Primária. 1. ed. Curtibia: Intersaberes, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2.  

 

MENDES, Eugênio Vilaça. O Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde. O Imperativo 

da Consolidação da Estratégia Saúde da Família. Organização Pan-Americana de Saúde. 1. ed. 2012. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condicoes_atencao_primaria_saude.pdf.  

 

VECCHIA, Marcelo Dalla. Trabalho em Equipe na Atenção Primária à Saúde: Fundamentos  Histórico-

políticos. São Paulo: UNESP Editora, 2012. Disponível em: 

http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109238/ISBN9788579833571.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde da Família 

na Atenção Primária. Curitiba: Intersaberes, 2013. Disponível em:  

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 

sexual e saúde reprodutiva / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. – 1. ed., 1. reimpr. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 300 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, 

n. 26). Disponível em: 

 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf.  

 

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

 Vigilância Epidemiológica.  Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – 8. ed. rev. – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção 

ao pré-natal de baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. – Brasília : 

Editora do Ministério da Saúde, 2012. 318 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de 

Atenção Básica, n° 32). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 

criança : crescimento e desenvolvimento / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.  272 p.: il. – (Cadernos de 

Atenção Básica, nº 33). Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 

160 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36). Disponível em: 

 http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_36.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.  

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : obesidade / Ministério da Saúde, Secretaria de 

http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condicoes_atencao_primaria_saude.pdf
http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109238/ISBN9788579833571.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109238/ISBN9788579833571.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_32_prenatal.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_36.pdf
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Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 212 p. : il. – 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 38). Disponível em: 

 http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf.  

LEITE, Maria Madalena Januária. Educação em Saúde: Desafios para uma Prática Inovadora. 1. ed. 

Difusão, 2010. 
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DEPARTAMENTO DE ENSINO  COLEGIADO DO CURSO DE GRADUÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________                              _______________________________________ 

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                        ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO  

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

 Disciplina  Prática Profissional  

 TCC   X Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 

DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA REDE DE ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA I 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_38.pdf
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ECSR

AST I 

Estágio Curricular supervisionado na 

Rede de Atenção Secundária e Terciária I 

 

00 16h/c 16h/c 288h/c 216 9º 

 

Pré-requisitos Componentes curriculares do módulo 1 a 8 Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Consolida competências/habilidades para a assistência sistematizada e integral ao cliente nas 

diversas áreas de atuação da Enfermagem em serviços hospitalares, ambulatórios, policlínicas. 

Articula as funções gerencial, assistencial, investigativa e educativa do (a) enfermeiro (a) em 

serviços de saúde dos níveis secundário e terciário da atenção a saúde. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Atuar no contexto dos serviços de enfermagem em unidades de saúde que contemplem a média e 

alta complexidade contemplando as áreas de centro cirúrgico clínica cirúrgica, clínica médica , 

urgência e emergência; 

Refletir sobre questões administrativas nas dimensões tecnocientíficas, comportamentais e 

educacionais ; 

Elaborar um plano de intervenção na unidade de trabalho, organizando e priorizando as atividades 

evidenciadas no diagnóstico de enfermagem; 

 Desenvolver ações de enfermagem que favoreçam a qualidade da assistência e do trabalho em 

equipe interdisciplinar no contexto do SUS.  

Analisar o processo de gerenciamento de recursos humanos, financeiros, materiais e físicos no 

trabalho de enfermagem;  

Aplicar os princípios da liderança para o alcance dos objetivos propostos no planejamento da 

unidade;  

Posicionar-se criticamente diante dos métodos de organização do trabalho da enfermagem; 

Identificar oportunidades inovadoras, prevendo riscos e executando ações de forma segura para 

usuários e colaboradores;  

Desenvolver idéias inovadoras, facilitando ações do cotidiano da assistência em enfermagem. 

METODOLOGIA 

Alunos serão divididos em grupos, distribuídos em campo de estágio que contemplem a atenção 

de média e alta complexidade conveniados com esta instituição, estando sob supervisão direta do 

Enfermeiro docente a qual se encontra escalado, momento em que aplicará a contextualização 

prática de exercício da enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

Avaliado pelo seu desempenho conceitual, atitudinal e procedimental, bem como por outras 

atividades (Plano e relatório final de estágio, Estudos de Casos, apresentação de Trabalhos, 

Seminários, entre outros). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                 

Políticas públicas de saúde de média e alta complexidade;  

Organização do trabalho em Unidade de Serviços de Enfermagem de média e alta 

complexidade;  

Planejamento operacional em unidade de Serviço de Enfermagem de média e alta 

complexidade; 

Competências do enfermeiro no gerenciamento da assistência de enfermagem em 

Unidade de Serviço de média e alta complexidade; 

Estratégias para coordenação do trabalho em equipe de média e alta complexidade 

 

 

 

 

 

216h/c 
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Aspectos gerais da qualidade em Serviço de Enfermagem;  

Supervisão e avaliação de serviços: indicadores de serviço e assistência. 

Sistematização da Assistência de enfermagem, métodos propedêuticos e 

procedimentos de enfermagem aplicada à atenção de secundária e terciária, 

contemplando as áreas de centro cirúrgico clínica cirúrgica, clínica médica , urgência e 

emergência; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CINTRA, E.A.; NISHIDE, V.M.; NUNES, W.A. Assistência de enfermagem ao paciente 

gravemente enfermo. 2.ed .São Paulo: Atheneu, 2008.  

 

SMELTZER, Suzane C. Brunner & Suddarth. Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 4 vol. 

 

SOBECC – Associação Brasileira de Enfermagem de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-

Anestésica e Centro de Material e Esterilização. 6. ed. São Paulo: Manole, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DUBIN, D. Interpretação Rápida do ECG. 3 ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2004. 

 

FISCHBACH, F. ; DUNNING III,M.B. Exames Laboratoriais e Diagnósticos- Manual de 

Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 

KURCGANT, Paulina. Administração de medicamentos na enfermagem. AC Farmacêutica. 2012. 

POSSARI, João Francisco. Centro Cirúrgico. São Paulo: Iátria, 2013.  

 

POSSARI, João Francisco. Centro Cirúrgico. São Paulo: Iátria, 2013.  

 

TALBOT, Laura. Atlas fotográfico de procedimentos de enfermagem. Artmed. 2004. 
 
DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE                                                      HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO 

DEPARTAMENTO DE ENSINO  COLEGIADO DO CURSO DE GRADUÇÃO EM 

ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
_________________________________________                              _______________________________________ 

 
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO                                        ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO 

 

 

MÓDULO X – ESTÁGIO CURRICULAR II 

 

DISCIPLIA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA REDE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA II 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

( X ) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

 Disciplina  Prática Profissional  

 TCC   X Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE                                                                                                                             

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

ECSR

AP II 

Estágio Curricular Supervisionado na 

Rede de Atenção Primária II 

00 14h/c 14 252h/c 189h/r 10º 

 

Pré-requisitos Componentes curriculares do módulo 1 a 8 Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Consolida competências/habilidades nas diversas áreas do conhecimento e nas funções da Enfermagem no 

nível primário de atenção. Aprimora a assistência sistematizada e integral ao cliente nas unidades básicas 

de saúde, comunidades e equipamentos da comunidade (creches, escolas, centros paroquiais, associação de 

moradores, entre outros). 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

Interagir com os (as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas atribuições, bem como 

compreendendo suas habilidades e competências legais. 

Relacionar-se com os (as) usuários (as) dos serviços de saúde de forma a acolhê-los (as) e assisti-los (as) 

nos aspectos relativos à assistência de Enfermagem, bem como nos aspectos humanísticos. 

Aplicar os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de gerenciamento nos serviços de 

Enfermagem no nível primário de atenção à saúde, o que implica postura profissional adequada ao serviço. 

Aplicar os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a promoção da saúde do (a) 

trabalhador (a) de Enfermagem, o que implica a correta utilização dos EPIs. 

Utilizar os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de Enfermagem 

(relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

Desenvolver atividades de pesquisa, relacionando os conhecimentos adquiridos no curso com as situações 

educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de estágio.  

Prestar da assistência de Enfermagem à criança, adolescente, mulher no ciclo 

gravídico/puerperal/climatério, adultos e idosos.  

METODOLOGIA 
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Alunos serão divididos em grupos, distribuídos em campo de estágio que contemplem a atenção básica 

conveniados com esta instituição, estando sob supervisão indireta do Enfermeiro docente e direta do 

Enfermeiro do serviço a qual se encontra escalado, momento em que aplicará a contextualização prática de 

exercício da enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

Avaliado pelo seu desempenho conceitual, atitudinal e procedimental, bem como por outras atividades 

(Plano e relatório final de estágio, Estudos de Casos, apresentação de Trabalhos, Seminários, entre outros). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                                 

Políticas públicas de saúde na atenção primária zona rural, com foco à população quilombola, 

indígena e assentada;  

Organização do trabalho em Unidade de Serviços de Enfermagem;  

Planejamento operacional em unidade de Serviço de Enfermagem; 

Competências do enfermeiro no gerenciamento da assistência de enfermagem em Unidade de 

Serviço; 

Estratégias para coordenação do trabalho em equipe; 

Aspectos gerais da qualidade em Serviço de Enfermagem;  

Supervisão e avaliação de serviços: indicadores de serviço e assistência. 

Assistência de enfermagem aplicada à atenção primária a saúde no plano individual e coletivo. 

 

 

 

252h/c 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARCHANJO, Daniela Resende; ARCHANJO, Léa Resende; SILVA, Lincoln Luciano da. Saúde da Família 

na Atenção Primária. 1. ed. Curtibia: Intersaberes, 2013. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582126318/pages/-2.   

 

MENDES, Eugênio Vilaça. O Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde. O Imperativo 

da Consolidação da Estratégia Saúde da Família. Organização Pan-Americana de Saúde. 1. ed. 2012. 

Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cuidado_condicoes_atencao_primaria_saude.pdf.  

 

VECCHIA, Marcelo Dalla. Trabalho em Equipe na Atenção Primária à Saúde: Fundamentos  Histórico-

políticos. São Paulo: UNESP Editora, 2012. Disponível em: 

http://base.repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/109238/ISBN9788579833571.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Vigilância 

em Saúde: Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose. Brasília : Ministério 

da Saúde, 2007. disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_vigilancia_saude.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde 

mental. Brasília : Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 

Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília : Ministério da Saúde, 

2013. Disponível em: 

 http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_36.pdf.  
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Disponível em: 
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PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS PESQUEIRA 

 

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR 

CURSOS SUPERIORES 

 

CURSO EIXO TECNOLÓGICO / ÁREA 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SAÚDE 

(X) BACHARELADO     (   ) LICENCIATURA        (   )TECNOLOGIA Ano de Implantação da Matriz 

 2011 

 
TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)  

     

 Disciplina  Prática Profissional  

 TCC  X Estágio  

   

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção) 

    
X OBRIGATÓRIO   ELETIVO   OPTATIVO 

 
DADOS DO COMPONENTE  
                                                                                                                                        

Código Nome 

Carga Horária 

Semanal (H/A) Nº. de  

Créditos 

C. H.  

TOTAL 

C. H.  

TOTAL Período 

Teórica Prática (H/A) (H/R)  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA REDE DE ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA I 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_i.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/humanizacao/biblioteca/documentos-norteadores/cadernos_de_atencao_basica_-_volume_i.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf
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ECSRAS

T II 

Estágio Curricular Supervisionado na 

Rede de Atenção Secundária e Terciária 

II 

00 16,3h/c

C

c 

16,3 288h/c 216 10º 

 

Pré-requisitos Componentes curriculares do módulo 1 a 8 Co-Requisitos Não Possui 

EMENTA 

Consolida competências/habilidades para a assistência sistematizada e integral ao cliente nas diversas áreas 

de atuação da Enfermagem em serviços hospitalares, ambulatórios, policlínicas. Articula as funções 

gerencial, assistencial, investigativa e educativa do (a) enfermeiro(a) em serviços de saúde rede de atenção 

secundária e terciária. 

COMPETÊNCIAS A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Atuar no contexto dos serviços de enfermagem em unidades de saúde que contemplem a média e alta 

complexidade contemplando as áreas de saúde mental, unidade de terapia intensiva,  pediatria, obstetrícia e 

neonatologia; 

Refletir sobre questões administrativas nas dimensões tecnocientíficas, comportamentais e educacionais ; 

Elaborar um plano de intervenção na unidade de trabalho, organizando e priorizando as atividades 

evidenciadas no diagnóstico de enfermagem; 

 Desenvolver ações de enfermagem que favoreçam a qualidade da assistência e do trabalho em equipe 

interdisciplinar no contexto do SUS.  

Analisar o processo de gerenciamento de recursos humanos, financeiros, materiais e físicos no trabalho de 

enfermagem;  

Aplicar os princípios da liderança para o alcance dos objetivos propostos no planejamento da unidade;  

Posicionar-se criticamente diante dos métodos de organização do trabalho da enfermagem; 

Identificar oportunidades inovadoras, prevendo riscos e executando ações de forma segura para usuários e 

colaboradores;  

Desenvolver propostas inovadoras nos serviços, facilitando ações do cotidiano da assistência em 

enfermagem. 

Sistematizar a Assistência de enfermagem, métodos propedêuticos e procedimentos de enfermagem 

aplicada à atenção de secundária e terciária, contemplando as áreas de saúde mental, unidade de terapia 

intensiva,  pediatria, obstetrícia e neonatologia. 

 

METODOLOGIA 

Alunos serão divididos em grupos, distribuídos em campo de estágio que contemplem a atenção de média e 

alta complexidade conveniados com esta instituição, estando sob supervisão direta do Enfermeiro docente 

a qual se encontra escalado, momento em que aplicará a contextualização prática de exercício da 

enfermagem. 

AVALIAÇÃO 

Avaliado pelo seu desempenho conceitual, atitudinal e procedimental, bem como por outras atividades 

(Plano e relatório final de estágio, Estudos de Casos, apresentação de Trabalhos, Seminários, entre outros). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO                        CH 

Políticas públicas de saúde de média e alta complexidade;  

Organização do trabalho em Unidade de Serviços de Enfermagem de média e alta 

complexidade;  

Planejamento operacional em unidade de Serviço de Enfermagem de média e alta 

complexidade; 

Competências do enfermeiro no gerenciamento da assistência de enfermagem em Unidade de 

Serviço de média e alta complexidade; 

 

 

 

 

 

288 h/c 
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Estratégias para coordenação do trabalho em equipe de média e alta complexidade 

Aspectos gerais da qualidade em Serviço de Enfermagem;  

Supervisão e avaliação de serviços: indicadores de serviço e assistência. 

Sistematização da Assistência de enfermagem , métodos propedêuticos e procedimentos de 

enfermagem aplicada à atenção de secundária e terciária, contemplando as áreas de saúde 

mental, unidade de terapia intensiva,  pediatria, obstetrícia e neonatologia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AZEVEDO, E.G. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 2 ed. Goiania: Abeditora, 2009. 

BARROS, Sônia Maria Oliveira. Enfermagem no ciclo gravídico – puerperal. Barueri. Manole, 2009. 

 

MARCONDES, Eduardo; VAZ, Flávio Adolfo Costa; RAMOS, José Lauro Araujo; OKAY, Yassuhiko. 

Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9 ed. SAO PAULO, SP: Sarvier, 2011. 

 

STEFANELLI, Maguida Costa e FUKUDA, Ilza Marlene Kuae. (ORGS) Enfermagem Psiquiátrica em suas 

dimensões assistenciais. São Paulo: Manole, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROS, Sônia Maria Oliveira de. Enfermagem Obstétrica e Ginecológica. 2. ed. Boca, 2009.  

GIRÃO, M. J. B. C.; LIMA, G. R.; BARACAT, E. C. Ginecologia. Barueri, São Paulo: Manole, 2009. 

 

MARTINS, H. SARAIVA; NETO, R.A.B.; NETO, A.S.; VELASCO,I.T. Emergenciais Clínicas – 

Abordagem Prática. 7 ed. São Paulo: Manole, 2012. 

 

PORTO, C.C. Exame Fisíco. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

SARMENTO, George Jerre Vieira. Princípios e Práticas de Ventilação Mecânica em Pediatria e 

Neonatologia. Manole, 2011. Disponível em: 

 http://ifpe.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520431306/pages/_1 

 

SMELTZER, S. ; BARE, B; HINKLE,J; CHEEVER,K.H. Tratado de Enfermagem Médico- Cirúrgica. 

11ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
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APÊNDICE II - LISTA DE PERIÓDICOS DE SAÚDE/ENFERMAGEM DISPONÍVEIS 

NO PORTAL DA CAPES, COLEÇÃO SCIELO OU MEDLINE. 

 

Título Qualis ISBN Descrição 

Acta Paulista de 
Enfermagem 
(online) 

A2 1982-
0194 

Criada em 1988 a Acta Paulista de Enfermagem é a 
publicação eletrônica técnico-científica da Escola Paulista de 
Enfermagem - EPE da Universidade Federal de São Paulo - 
UNIFESP. ISSN (versão eletrônica): 1982-0194. Sua missão é 
divulgar o conhecimento científico gerado no rigor da 
metodologia da pesquisa e da ética. O objetivo da Acta é 
publicar resultados de pesquisas originais para o avanço das 
práticas de enfermagem clínica, cirúrgica, gerencial, ensino, 
pesquisa e tecnologia da informação e comunicação. Os 
fascículos são publicados bimestralmente (Jan/Fev) (Mar/Abr) 
(Maio/Jun) (Jul/Ago) (Set/Out) (Nov/Dez) com possíveis 
publicações suplementares. 

Ciência & 
Saúde Coletiva 
(online) 

B1 1678-
4561 

Ciência & Saúde Coletiva publica debates, análises e 
resultados de investigações sobre um Tema Específico 
considerado relevante para a Saúde Coletiva. 

Ciência, 
Cuidado e 
Saúde (online) 

B2 1984-
7513 

Ciência, Cuidado e Saúde, ISSN 1677-3861 (impresso) e 
ISSN 1984-7513 (on-line), é publicada trimestralmente pelo 
Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação 
em Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá-UEM. 
A revista que objetiva divulgar a produção técnico-científica 
relacionada à área da saúde e, em especial, da enfermagem.  
Esta Revista está indexada em: Lilacs, Rev@Enf, CINAHL 
Complete, Periodica, Cuiden, BDENF, Latindex 

Cogitare 
Enfermagem 

B2 2176-
9133 

Cogitare Enfermagem é uma publicação do Departamento de 
Enfermagem da Universidade Federal do Paraná – UFPR e 
tem periodicidade trimestral nas versões impressa (ISSN 
1414-8536) e eletrônica (ISSN 2176-9133). Aceita, para 
publicação, artigos originais de pesquisa, revisão, reflexão, 
relato de experiência/caso, carta ao editor e editorial. 

Epidemiologia e 
Serviços de 
Saúde 

B2 1679-
4974 

A Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde é um periódico 
trimestral de caráter técnico-científico, de acesso livre, editado 
pela Coordenação-Geral de Desenvolvimento da 
Epidemiologia em Serviços, do Departamento de Gestão da 
Vigilância em Saúde da Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde do Brasil. A sua principal missão é a de 
difundir o conhecimento epidemiológico aplicável às ações de 
vigilância, de prevenção e de controle de doenças e agravos 
de interesse da Saúde Pública, visando ao aprimoramento dos 
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A 
Revista Epidemiologia e Serviços de Saúde é continuação do 
Informe Epidemiológico do SUS (IESUS), criado em 1992 
após a constituição do Centro Nacional de Epidemiologia 
(CENEPI). Em 2003, a partir do volume 12 número 1, passou 
a denominar-se Epidemiologia e Serviços de Saúde. 

Interface 
(Botucatu, 
online) 

B1 1807-
5762 

Interface – Comunicação, Saúde, Educação é uma publicação 
interdisciplinar, trimestral, editada pela UNESP (Laboratório de 
Educação e Comunicação em Saúde, Departamento de Saúde 
Pública, Faculdade de Medicina de Botucatu e Instituto de 
Biociências de Botucatu), dirigida para a Educação e a 
Comunicação nas práticas de saúde, a formação de 
profissionais de saúde (universitária e continuada) e a Saúde 
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Coletiva em sua articulação com a Filosofia e as Ciências 
Sociais e Humanas. Dá-se ênfase à pesquisa qualitativa. Foi 
lançada em agosto de 1997 com a intenção de estimular o 
debate e a difusão de conhecimento em torno das questões 
contemporâneas que desafiam o campo da Saúde e sua 
articulação com a Comunicação e Educação, com especial 
interesse pelo ensino das profissões de saúde, enquanto uma 
de suas dimensões de prática e pesquisa. 

International 
Journal of 
Nursing 
Knowledge 

B2 2047-
3095 

Periódico oficial da NANDA  
Disponível em: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%2920
47-3095 

Investigacion y 
Educacion en 
Enfermeria 

B1 0120-
5307 

Investigación y Educación en Enfermería, is an official 
publication of the School of Nursing at Universidad de 
Antioquia (Colombia, South America). This journal transmits 
progress in scientific and technical knowledge related to 
nursing research and education, which contribute to the 
discipline’s development. 

Memórias do 
Instituto 
Oswaldo Cruz 
(online) 

A2 1678-
8060 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz é uma revista 
internacional de pesquisas biológicas e biomédicas publicada 
pelo Instituto Oswaldo Cruz, que aceita contribuições originais 
de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. O periódico 
publica anualmente 8 (oito) números regulares e um 
suplemento. Fundada em 1909, fruto dos ideais visionários e 
esforço dedicado do próprio Oswaldo Cruz, a revista é hoje 
uma das publicações mais citadas da América Latina. 
Divulgando inicialmente apenas os resultados de pesquisas 
realizadas no próprio Instituto, a Memórias se transformou 
gradualmente em uma publicação internacional de pesquisa. 

Public Health 
Nursing 

A1 1525-
1446 

Disponível em: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%2915
25-1446 

Online Brazilian 
Journal of 
Nursing 

B1 1676-
4285 

O OBJN foi criado em 23 de abril de 2002 como consequência 
do primeiro programa de mestrado profissional em 
enfermagem do Brasil, o Programa de Mestrado Profissional 
em Enfermagem Assistencial (MPEA), da Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, RJ, Brasil. A 
vanguarda do programa refletiu na primazia de igualmente 
constituir-se na primeira revista online de enfermagem 
produzida no Brasil, ainda na fase incipiente da internet, 
sustentada numa página estática, sem interação com 
usuários. Em dezembro de 2005, o periódico migrou de 
ambiente estático e passou a adotar o Public Knowledge 
Project, Open Journal Systems (OJS), software desenvolvido 
pela Universidade British Columbia. 

REME-Revista 
Mineira de 
Enfermagem 

B2 1415-
2762 

Como parte das comemorações dos 80 anos da Escola de 
Enfermagem da UFMG e com o objetivo de alterar os 
patamares de qualidade, impacto e visibilidade da Revista 
Mineira de Enfermagem – REME, estão sendo 
implementadas, a partir do volume 17, número 1, de janeiro a 
março de 2013, mudanças significativas de gestão e produção 
editorial, entre elas: versão exclusivamente eletrônica; 
recomposição da Editoria Científica e Executiva, dos 
Conselhos Deliberativo, Editorial e de Associados; site próprio 
com todas as edições publicadas em pdf e html; processo de 
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submissão automatizado online; novo projeto gráfico de 
formato digital; versão em inglês, passando a ser bilíngue: 
português e inglês; inclusão do número DOI-Digital Object 
Identification e sua indexação em bases de dados nacionais e 
internacionais. 

Revista 
Brasileira de 
Saúde 
Ocupacional 

B2 0303-
7657 

A Revista Brasileira de Saúde Ocupacional – RBSO – é um 
periódico científico de acesso aberto e com revisão por pares, 
publicado pela Fundacentro, veiculado desde 1973. 
Atualmente com frequência semestral, destina-se à difusão de 
artigos originais de pesquisas sobre Segurança e Saúde do 
Trabalhador (SST) cujo conteúdo venha a contribuir para o 
entendimento e a melhoria das condições de trabalho, para a 
prevenção de acidentes e doenças do trabalho e para 
subsidiar a discussão e a definição de políticas públicas 
relacionadas ao tema. A revista visa, também, incrementar o 
debate técnico-científico entre pesquisadores, educadores, 
legisladores e profissionais do campo da SST. Nesse sentido 
busca-se agregar conteúdos atuais e diversificados na 
composição de cada número publicado, trazendo também, 
sempre que oportuno, contribuições sistematizadas em temas 
específicos. 

Revista Cubana 
de Enfermeria 

B1 1561-
2961 

Missão: Publicar artigos que tratam sobre o serviço de 
enfermagem. Visa abordar temas sobre as práticas de 
enfermagem muito específicas. 

Revista 
Eletrônica de 
Enfermagem 

B1 1518-
1944 

A Revista Eletrônica de Enfermagem é um periódico de 
acesso livre e gratuito, publicado trimestralmente pela 
Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás 
(Brasil), apenas na versão eletrônica disponível no sítio da 
internet http://www.fen.ufg.br/fen_revista/. Tem como missão 
disseminar o conhecimento científico, revisto por pares, 
desenvolvido por pesquisadores e trabalhadores da área das 
Ciências da Saúde, com ênfase na Enfermagem brasileira e 
estrangeira. Os manuscritos escritos em português, inglês ou 
espanhol e submetidos para análise devem ser originais, não 
ter sido previamente publicado ou apresentado em outros 
periódicos. 

Revista da 
Rede de 
Enfermagem do 
Nordeste - Rev 
Rene 

B2 2175-
6783 

A Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste (Rev Rene) 
tem como missão publicar trabalhos originais e inéditos de 
autores brasileiros e de outros países, que contribuam para o 
conhecimento e desenvolvimento da enfermagem, da saúde e 
ciências afins. A Rev. Rene tem periodicidade bimestral. 
Publica trabalhos que não estejam em avaliação em outro 
periódico simultaneamente. 

Revista de 
Enfermagem 
UERJ 

B1 0104-
3552  

A Revista Enfermagem UERJ é uma publicação bimestral da 
Faculdade de Enfermagem da UERJ, criada em 1993. Publica 
trabalhos originais nos campos da Enfermagem, Saúde e 
áreas afins, tais como resultados de pesquisa, estudos 
teóricos, revisões críticas da literatura e discussão de temas 
atuais e relevantes para a saúde humana. O processo de 
avaliação por pares utiliza o sistema de blind review, 
preservando a identidade dos autores e consultores. Os 
manuscritos apresentados para publicação são avaliados por 
dois Consultores Ad hoc e por um membro do Conselho 
Editorial. Caracteriza-se como periódico nacional, de 
circulação internacional, abrangendo predominantemente os 
países da América Latina e Caribe, embora também tenha 
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circulação nos Estados Unidos, Canadá, França, Suécia, 
Portugal e Espanha. 

Revista de 
Enfermagem 
UFPE On Line 

B2 1981-
8963 

A REUOL é um periódico editado pelo Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem – Mestrado Acadêmico, do 
Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal de 
Pernambuco/PPGENF/CCS/UFPE que publica mensalmente 
artigos bilíngues (Português/Inglês) e/ou trilíngues 
(Português/Inglês/Espanhol) nas seguintes categorias: 
Original, Revisão Sistemática e Integrativa de Literatura, 
Reflexão, Informativo, Estudo de Caso Clínico, Relato de 
Experiência, Resenha de Livro, Nota Prévia e Carta ao Editor. 
A REUOL se apresenta com a missão de promover a 
excelência da divulgação das pesquisas científicas, com 
alcance global, fornecendo informações que englobem a 
perspectiva holística em saúde e no cuidado. 

Revista Gaúcha 
de Enfermagem 
(online) 

B1 1983-
1447 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul edita e publica a Revista Gaúcha de 
Enfermagem para divulgar a produção científica da 
Enfermagem e áreas afins. Foi criada em 1976 e atualmente 
tem periodicidade trimestral. 

Revista Latino 
Americana de 
Enfermagem(on
line) 

A1 1518-
8345 

A Revista Latino-Americana de Enfermagem é editada pela 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, Centro Colaborador da OMS para o 
Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem, e tem como 
missão publicar resultados de pesquisas de enfermagem e 
áreas afins que contribuam para o avanço do conhecimento 
científico e para a prática profissional. Periodicidade: bimestral 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP (online) 

A2 1980-
220X 

REVISTA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 
A Revista da Escola de Enfermagem da USP é um periódico 
bimestral, revisado por pares, com o objetivo de publicar 
artigos empíricos ou teóricos inéditos que representem um 
avanço significativo para o exercício profissional ou para os 
fundamentos da Enfermagem. Desde seu primeiro número em 
1967 apresentada no suporte impresso a Revista da Escola de 
Enfermagem da USP tem sido um dos principais meios de 
divulgação do conhecimento na área de Enfermagem no 
Brasil. É indexada em bases de dados nacionais e 
internacionais. Seu Conselho Editorial, que tem caráter 
consultivo, é constituído por pesquisadores em Enfermagem 
de nacionalidade e origem institucional diversificada, e é o 
principal responsável pela qualidade do conteúdo da revista. 
Missão: fomentar a produção e a disseminação do 
conhecimento da Enfermagem e áreas correlatas, tendo como 
foco a interlocução internacional para o avanço da ciência 
Enfermagem. Em 4 de abril de 2008, a Revista foi selecionada 
para cobertura nos produtos da Thomson Scientific – ISI, 
denominada hoje como Web of Science. 

Revista 
Neurociências 
(online) 

B1 1984-
4905 

Revista Neurociências (ISSN 0104-3579 e ISSNe 1984-4905) 
é um periódico com volumes anuais e números trimestrais, 
publicados em março, junho, setembro e dezembro. Foi 
fundada em 1993 pelo Prof. Dr. José Geraldo de Camargo 
Lima, tem como Editor Chefe o Prof. Dr. Gilmar Fernandes do 
Prado, desde 2004, e conta com a administração da 
Associação Neuro-Sono, em São Paulo-SP. Publica artigos de 
interesse científico e tecnológico, voltada à Neurologia e às 
ciências afins, realizados por profissionais dessas áreas, 
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resultantes de estudos clínicos ou com ênfase em temas de 
cunho prático, específicos ou interdisciplinares. Todos os 
artigos são revisados por pares (peer review) e pelo Corpo 
Editorial. Os artigos aprovados são publicados na versão 
impressa em papel e na versão eletrônica. A linha editorial da 
revista publica preferencialmente artigos de pesquisas 
originais (inclusive Revisões Sistemáticas), mas também são 
aceitos para publicação artigos de Revisão de Literatura, 
Atualização, Relato de Caso, Resenha, Ensaio, Texto de 
Opinião e Carta ao Editor, desde que aprovado pelo Corpo 
Editorial. Trabalhos apresentados em Congressos ou 
Reuniões Científicas de áreas afins poderão constituir-se de 
anais em números ou suplementos especiais da Revista 
Neurociências. 

Revista Paulista 
de Enfermagem 

B2 0100-
8889 

A Revista Paulista de Enfermagem – REPEN – criada em 21 
de fevereiro de 1981 – tem por finalidade divulgar a produção 
cientifica das diferentes áreas do saber que sejam de 
interesse da Enfermagem, incluindo a que expresse o projeto 
político da Associação. 

Revista de 
Saúde Pública 
(online) 

A2 1518-
8787 

A Revista de Saúde Pública tem por finalidade publicar 
contribuições científicas originais sobre temas relevantes para 
a saúde pública em geral. 

Saúde em 
Debate 

B2 0103-
1104 

Saúde em Debate (RSD) foi fundada em 1976 e, ao longo da 
sua existência e resistência, tem sido fundamental à 
comunidade da Saúde Pública, colaborando para a construção 
de um pensamento crítico no campo da saúde. A revista está 
revitalizando o papel histórico que a destacou no campo da 
saúde pública brasileira: o conselho editorial foi ampliado 
significativamente, incluindo conselheiros de todas as regiões 
do país, além de conselheiros internacionais. 
A publicação é distribuída a todos os associados do Centro 
Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES), na medida em que 
esta instituição aglutinou um conjunto importante de membros 
em uma lista relativamente ampla de associados, envolvendo 
instituições e indivíduos representativos dos setores mais 
significativos da formulação de política e da formação de 
opinião no setor da saúde brasileira. É voltada para a área de 
saúde pública e saúde coletiva.   

Saúde 
Sociedade 
(online) 

B1 1984-
0470 

Objetivos: divulgar a produção científica das diferentes áreas 
do saber, sobre práticas de saúde, visando ao 
desenvolvimento interdisciplinar do campo da saúde pública. 
Áreas de interesse: destina-se à comunidade de profissionais 
do campo da saúde, docentes, pesquisadores, especialistas 
da área de Saúde Pública/Coletiva e de áreas afins. Desde 
sua criação, tem publicado trabalhos de diferentes áreas do 
saber que se relacionam ou tenham como objeto de 
preocupação a saúde pública/coletiva. Nesse sentido, abarca 
a produção de diferentes ramos das ciências humanas e 
sociais e da ciência ambiental, incorporando a produção 
científica, teórica e aquela mais especificamente relacionada 
às propostas de intervenção e prática institucional. 

SMAD. Revista 
Eletrônica 
Saúde Mental 
Álcool e Drogas  

B2 1806-
6976 

A SMAD Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas 
(SMAD) do Laboratório de Pesquisa: Stress, Alcoolismo e uso 
de Drogas, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, destina-se à publicação de 
ensaios, pesquisas e artigos científicos de revisão e 
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atualização na área de saúde mental e sub-área álcool e 
outras drogas psicoativas. Publicação eletrônica semestral. 

Trabalho, 
Educação e 
Saúde (online) 

B2 1981-
7746 

Trabalho, Educação e Saúde é uma revista científica editada 
pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da 
Fundação Oswaldo Cruz. Destina-se à publicação, com 
periodicidade quadrimestral, de debates, análises e 
investigações, de caráter teórico ou aplicado, sobre temas 
relacionados à educação no campo da saúde. A formação e a 
qualificação profissional e o processo de trabalho na saúde 
constituem temáticas centrais à revista. Neste sentido, busca 
atuar na consolidação da Educação como uma área de 
conhecimento no campo da saúde, além de contribuir para 
qualificar as práticas educativas específicas desse campo. 
Seu público-alvo é formado por pesquisadores, alunos de 
graduação e pós-graduação, profissionais vinculados aos 
serviços de saúde, e docentes e gestores do campo da 
educação profissional em saúde. 

Texto Contexto 
Enfermagem, 
Florianópolis 

A2 0104-
0701 

A “Texto & Contexto Enfermagem”, Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 
Santa Catarina, destina-se à publicação da produção técnico-
científica relacionada à área da saúde e, em especial da 
enfermagem. Propicia espaço de reflexão e aprofundamento 
do conhecimento acerca de questões da prática, do ensino e 
da pesquisa em saúde e enfermagem. A Revista é publicada 
trimestralmente e aceita manuscritos em português, inglês ou 
espanhol, decorrentes de pesquisa, reflexão, relato de 
experiência e revisão de literatura. As contribuições 
destinadas a divulgar resultados de pesquisa original inédita 
têm prioridade para publicação. 
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APÊNDICE III. PLANO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

MÓDULO IX – ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

1. Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Primária I 

I. CARGA HORÁRIA: 189 h/c 

II. LOCAL DO ESTÁGIO: Unidades Básicas de Saúde (Estratégia de Saúde da Família) 

III. Ementa: Consolida competências/habilidades nas diversas áreas do conhecimento e 

nas funções da Enfermagem no nível primário de atenção. Aprimora a assistência 

sistematizada e integral ao cliente nas unidades básicas de saúde, comunidades e 

equipamentos da comunidade (creches, escolas, centros paroquiais, associação de 

moradores, entre outros). 

 

IV. Distribuição da Carga Horária por Área de Estágio:  

 

ÁREA DE ESTÁGIO CARGA HORÁRIA 

Unidade de Saúde da Família em Zona Urbana 149 

Treinamento em Sala de Vacina 40 

Carga Horária Total 189 h/c 

 

V. COMPETÊNCIAS/HABILIDADES ESPECÍFICAS 
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UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM ZONA URBANA 

 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com os(as) usuários(as) dos serviços de saúde de forma a acolhê-los(as) 
e assisti-los(as)  nos aspectos relativos à assistência de Enfermagem, bem como nos 
aspectos humanísticos. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem no nível primário de atenção à saúde, o 
que implica postura profissional adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionando os conhecimentos adquiridos no 
curso com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo 
de estágio. 

7. Na prestação da assistência de Enfermagem à criança, ao (à) adolescente, à mulher 
no ciclo gravídico/puerperal /climatério/, a adultos e idosos, 

7.1. reconhece alterações através do exame físico, identificando sinais e sintomas de 
adoecimento; 

7.2. reconhece as situações em que o(a) enfermeiro(a) é capaz de intervir de maneira 
direta no processo saúde/doença e naqueles casos que necessitam de 
encaminhamento para outros profissionais ou serviços de maior complexidade; 

7.3. incentiva os(as) Agentes Comunitários de Saúde na busca ativa nos casos 
faltosos, enfatizando a necessidade de acompanhamento pela Unidade Básica de 
Saúde (UBS); 

7.4. realiza educação em saúde durante as atividades com os diferentes grupos 
acompanhados pela UBS, considerando as peculiaridades e especificidades de 
cada um; 

7.5. analisa indicadores epidemiológicos de morbimortalidade, identificando agravos 
para ações prioritárias; 

7.6. intervém no controle das doenças crônico-degenerativas através de ações 
educativas e da implementação do programa HIPERDIA, como uma estratégia de 
modificação de indicadores epidemiológicos na saúde do(a) adulto(a) e do(a) 
idoso(a) no nível primário de saúde; 

7.7. presta cuidados de Enfermagem, através do desenvolvimento de técnicas 
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específicas no atendimento aos diferentes grupos acompanhados pela UBS na 
atenção primária de saúde; 

7.8. intervém frente às alterações dos indicadores antropométricos e bioquímicos 
utilizados para o diagnóstico nutricional,  identificando os indivíduos em risco 
nutricional que necessitem de atendimento especializado; 

7.9. avalia cartão vacinal dos diferentes grupos etários, identificando quais 
imunobiológicos estão indicados em cada faixa etária e situação específica, de 
acordo com as orientações do Programa Nacional de Imunização (PNI); 

7.10. conhece a estrutura física da sala de vacina e o adequado armazenamento e 
descarte dos imunobiológicos; 

7.11. reconhece as diferentes vias de administração e dosagens dos imunobiológicos, 
suas contraindicações e possíveis eventos adversos; 

7.12. administra os imunobiológicos com técnica adequada de acordo com as normas do 
PNI; 

7.13. identifica eventos adversos vacinais que necessitem de notificação e comunica-os 
ao PNI municipal através de registro em formulário específico; 

7.14. identifica situações de necessidade de bloqueio vacinal na comunidade em casos 
de doenças infecto-contagiosas;  

7.15. reconhece as doenças de notificação compulsória, identificando a necessidade de 
registro em formulário específico, comunicação à Vigilância Epidemiológica do 
município e  intervenção precoce dos casos  de acordo com o Guia de Vigilância 
Epidemiológica do MS; 

7.16. reconhece os instrumentos utilizados pelo(a) enfermeiro(a) para informação e 
comunicação dos indicadores de saúde; 

7.17. administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de 
gestão na tomada de decisões; 

7.18. propõe, junto à equipe de saúde da família, medidas de enfrentamento aos 
problemas de saúde encontrados na comunidade, a partir de planejamento 
estratégico.  
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2. Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Secundária e Terciária I 

I. CARGA HORÁRIA: 221 h/c 

II. LOCAL DO ESTÁGIO: Unidades de saúde de média e alta complexidade (hospitais, 

ambulatórios, policlínicas). 

 

III. Ementa: Consolida competências/habilidades para a assistência sistematizada e 

integral ao cliente nas diversas áreas de atuação da Enfermagem em serviços 

hospitalares, ambulatórios, policlínicas. Articula as funções gerencial, assistencial, 

investigativa e educativa do (a) enfermeiro (a) em serviços de saúde dos níveis 

secundário e terciário da atenção a saúde. 

 

IV. Distribuição da Carga Horária por Área de Estágio:  

 ÁREA DE ESTÁGIO CARGA  
HORÁRIA 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem em Centro Cirúrgico 
54 h/a 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem ao Adulto e Idoso em Situações 
Cirúrgicas 

54 h/a 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem ao Adulto e Idoso em Situações 
Clínicas  

54 h/a 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem em Situações de Urgência e 
Emergência 

54 h/a 

Carga Horária Total 216 h/c 
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V. Competências/habilidades específicas 

Área: CENTRO CIRÚRGICO 

 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com os(as) usuários(as) dos serviços de saúde de forma a acolhê-los e 
assisti-los nos aspectos relativos à assistência de Enfermagem, bem como nos 
aspectos humanísticos. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem na média e alta complexidade, o que 
implica postura profissional adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Observa o mapa cirúrgico e realiza a admissão do(a) cliente no Centro Cirúrgico. 

6. Realiza a admissão do(a) cliente no pré-operatório imediato e na sala de recuperação 
pós-anestésica. 

7. Realiza o planejamento da assistência de Enfermagem no pós-operatório imediato. 

8. Identifica sinais e sintomas de desconfortos e complicações pós-operatórias e presta 
cuidados de Enfermagem a fim de minimizá-los.  

9. Executa procedimentos de Enfermagem seguindo princípios técnico-científicos 
(instalação de sondas e cateteres; curativos, cuidados com drenos, administração de 
medicamentos, técnicas de transporte). 

10. Circula na sala de operação, provendo os recursos necessários à efetividade e 
segurança do período transanestésico e cirúrgico. 

11. Posiciona o(a) cliente para a anestesia/cirurgia, garantindo seu conforto, segurança, 
privacidade e prevenindo iatrogenias. 

12. Detecta riscos e alterações relacionadas à integridade cutâneo-mucosa, planeja e 
implementa a assistência de Enfermagem, promovendo a recuperação desta 
integridade. 

13. Detecta riscos para infecção, planeja e implementa a sistematização da assistência de 
Enfermagem, minimizando esse risco. 

14. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão 
na tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a 
melhor qualidade de assistência ao(à) cliente. 

15. Sugere estratégias de condução do processo de trabalho em equipe para uma maior 
efetividade na assistência de Enfermagem. 

16. Realiza educação em saúde com os(as) clientes e familiares, relacionando sua 
patologia aos cuidados utilizados para redução/eliminação de agravos.  

17. Realiza evolução de Enfermagem, utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

18. Realiza anotações de Enfermagem, utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

19. Aplica os processos de esterilização por meios físicos e químicos, e os métodos 
indicados para a sua monitorizarão, a fim de garantir a qualidade da assistência de 
Enfermagem. 
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Área: CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem, o que implica postura profissional 
adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no 
curso com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo 
de estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão 
na tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a 
melhor qualidade de assistência de Enfermagem. 

8. Sugere estratégias de condução do processo de trabalho em equipe para uma maior 
efetividade na assistência de Enfermagem. 

9. Realiza registro de Enfermagem, utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

10. Observa o mapa cirúrgico e realiza a visita pré-operatória ao(à) cliente com cirurgia 
programada. 

11. Realiza o planejamento da assistência de Enfermagem no pré-operatório mediato e 
imediato. 

12. Realiza o planejamento da assistência de Enfermagem no pós-operatório imediato e 
mediato. 

13. Identifica sinais e sintomas de desconfortos e complicações pós-operatórias e presta 
cuidados de Enfermagem a fim de minimizá-los.  

14. Executa procedimentos de Enfermagem seguindo princípios técnico-científicos 
(instalação de sondas e cateteres; curativos, administração de medicamentos, técnicas 
de higiene, conforto e segurança). 

15. Detecta alterações das necessidades de eliminação intestinal e executa intervenções-
prescrições de Enfermagem que favoreçam a eliminação intestinal eficaz. 

16. Detecta alterações das necessidades nutricionais, planeja e implementa a assistência 
de Enfermagem para a nutrição enteral. 

17. Detecta riscos e alterações relacionadas à integridade cutâneo-mucosa, planeja e 
implementa a assistência de Enfermagem, promovendo a recuperação desta 
integridade. 

18. Detecta riscos para infecção, planeja e implementa a sistematização da assistência de 
Enfermagem minimizando esse risco. 

19. Realiza educação em saúde com os(as) clientes e familiares, relacionando sua 
patologia aos cuidados utilizados para redução/eliminação de agravos.  
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Área: CLÍNICA MÉDICA 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde, respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família, de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem, o que implica postura profissional 
adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no 
curso com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo 
de estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão 
na tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a 
melhor qualidade de assistência de Enfermagem. 

8. Sugere estratégias de condução do processo de trabalho em equipe para uma maior 
efetividade na assistência de Enfermagem. 

9. Realiza registro de Enfermagem, utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

10. Avalia o(a) cliente de Enfermagem levando em consideração suas necessidades 
humanas básicas e sua capacidade de autocuidado. 

11. Detecta alterações da capacidade de autocuidado para o atendimento das 
necessidades de higiene pessoal. 

12. Elabora um plano de assistência de Enfermagem ao(à) cliente com déficit do 
autocuidado. 

13. Reconhece alterações biopsicossociais e traça o plano assistencial de Enfermagem 
que possibilite uma resposta adaptativa positiva. 

14. Executa procedimentos de Enfermagem seguindo princípios técnico-científicos 
(instalação de sondas e cateteres; curativos, administração de medicamentos, técnicas 
de higiene, conforto e segurança). 

15. Detecta alterações das necessidades de eliminação intestinal e executa 
intervenções/prescrições de Enfermagem que favoreçam a eliminação intestinal eficaz. 

16. Detecta alterações das necessidades nutricionais, planeja e implementa a assistência 
de Enfermagem para a nutrição enteral. 

17. Detecta riscos e alterações relacionadas à integridade cutâneo-mucosa, planeja e 
implementa a assistência de Enfermagem promovendo a recuperação desta 
integridade. 

18. Detecta riscos para infecção, planeja e implementa a sistematização da assistência de 
Enfermagem, minimizando esse risco. 

19. Realiza educação em saúde com os(as) clientes e familiares, relacionando sua 
patologia aos cuidados utilizados para redução/eliminação de agravos. 
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Área: URGÊNCIA 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem, que implica postura profissional 
adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no 
curso com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo 
de estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão 
na tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a 
melhor qualidade de assistência de Enfermagem. 

8. Sugere estratégias de condução do processo de trabalho em equipe para uma maior 
efetividade na assistência de Enfermagem. 

9. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

10. Identifica os sinais e sintomas de agravos à saúde e risco de morte em situações de 
urgência e emergência e estabelece prioridades de atendimento. 

11. Aplica a sistematização da assistência de Enfermagem ao(à) cliente em atendimento 
de urgência, de acordo com o grau de complexidade e gravidade do caso, garantindo a 
qualidade no atendimento através do levantamento do diagnóstico de Enfermagem. 

12. Aplica os métodos propedêuticos no exame físico durante a avaliação do(a) cliente em 
urgências clínicas. 

13. Intervém, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem utilizados no suporte 
avançado de saúde, em urgências clínicas. 

14. Executa procedimentos de Enfermagem seguindo princípios técnico-científicos 
(instalação de sondas e cateteres; curativos, administração de medicamentos, técnicas 
de higiene, conforto e segurança); 

15. Realiza educação em saúde com os(as) clientes e familiares, relacionando sua 
patologia aos cuidados utilizados para redução/eliminação de agravos. 
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Área: EMERGÊNCIA 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem, o que implica postura profissional 
adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem, objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no 
curso  com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo 
de estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão 
na tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a 
melhor qualidade de assistência de Enfermagem. 

8. Sugere estratégias de condução do processo de trabalho em equipe para uma maior 
efetividade na assistência de Enfermagem. 

9. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

10. Identifica os sinais e sintomas de agravos à saúde e risco de morte em situações de 
urgência e emergência e estabelece prioridades de atendimento. 

11. Aplica a sistematização da assistência de Enfermagem ao(à) cliente em atendimento 
de urgência/emergência, de acordo com o grau de complexidade e gravidade do caso, 
garantindo a qualidade no atendimento através do levantamento dos diagnósticos de 
Enfermagem. 

12. Aplica os métodos propedêuticos no exame físico durante a avaliação do(a) cliente em 
urgências/emergências. 

13. Intervém, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem utilizados no suporte 
avançado de saúde, nas urgências/emergências. 

14. Executa procedimentos de Enfermagem seguindo princípios técnico-científicos 
(instalação de sondas e cateteres; curativos, administração de medicamentos, técnicas 
de higiene, conforto e segurança). 

15. Realiza educação em saúde com os(as)clientes e familiares, relacionando sua 
patologia aos cuidados utilizados para redução/eliminação de agravos. 
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MÓDULO X – ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

3. Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Primária II 

I. CARGA HORÁRIA: 189 h/c 

II. LOCAL DO ESTÁGIO: Unidades Básicas de Saúde (Estratégia de Saúde da Família) 

III. Ementa: Consolida competências/habilidades nas diversas áreas do conhecimento e 

nas funções da Enfermagem no nível primário de atenção. Aprimora a assistência 

sistematizada e integral ao cliente nas unidades básicas de saúde, comunidades e 

equipamentos da comunidade (creches, escolas, centros paroquiais, associação de 

moradores, entre outros). 

 

IV. Distribuição da Carga Horária por Área de Estágio:  

ÁREA DE ESTÁGIO CARGA HORÁRIA 

Unidade de Saúde da Família em Zona Rural  189 

Carga Horária Total 189 h/c 

 

V. COMPETÊNCIAS/HABILIDADES ESPECÍFICAS 

Unidade de Saúde da Família em Zona Rural 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais. 

2. Relaciona-se com os(as) usuários(as) dos serviços de saúde de forma a acolhê-los(as) 
e assisti-los(as) nos aspectos relativos à assistência de Enfermagem, bem como nos 
aspectos humanísticos. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem no nível primário de atenção à saúde, o 
que implica postura profissional adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionando os conhecimentos adquiridos no 
curso com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de 
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estágio. 

7. Na prestação da assistência de Enfermagem à criança, adolescente, mulher no ciclo 
gravídico/puerperal/climatério, adultos e idosos, 

7.1 reconhece alterações através do exame físico, identificando sinais e sintomas de 
adoecimento; 

7.2 reconhece as situações em que o(a) enfermeiro(a) é capaz de intervir de maneira 
direta no processo saúde/doença e naqueles casos que necessitam de 
encaminhamento para outros profissionais ou serviços de maior complexidade; 

7.3. reconhece os instrumentos utilizados pelo(a) enfermeiro(a) para informação e 
comunicação dos indicadores de saúde; 

7.4. conhece a área adscrita através da utilização de ferramentas de gestão da ESF 
(Fichas A,B,C,D; SSA2; PMA2), visitas domiciliares e integração da equipe de saúde 
com o(a) aluno(a);  

7.5. identifica situações problemas junto à Equipe de Saúde da Família; 

7.6 propõe, junto à equipe de saúde da família, medidas de enfrentamento aos 
problemas de saúde encontrados na comunidade, a partir de planejamento estratégico; 

7.7 implementa as ações de saúde propostas para a resolução dos problemas 
encontrados; 

7.8 realiza educação em saúde durante as atividades com os diferentes grupos 
acompanhados pela USF, considerando as peculiaridades e especificidades de cada 
um; 

7.9 realiza visita domiciliar aos diferentes grupos acompanhados pela Unidade de 
Saúde da Família; 

7.10 analisa indicadores epidemiológicos de morbi-mortalidade, identificando agravos 
para ações prioritárias; 

7.11 presta cuidados de Enfermagem, através do desenvolvimento de técnicas 
específicas, no atendimento aos diferentes grupos acompanhados pela UBS na 
atenção primária de saúde; 

7.12 administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de 
gestão na tomada de decisões. 

 

4. Estágio Curricular Supervisionado na Rede de Atenção Secundária e Terciária II 

I. CARGA HORÁRIA: 221 h/c 

II. LOCAL DO ESTÁGIO: Unidades de saúde de média e alta complexidade (hospitais, 

ambulatórios, policlínicas). 
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III. Ementa: Consolida competências/habilidades para a assistência sistematizada e 

integral ao(à) cliente nas diversas áreas de atuação da Enfermagem em serviços 

hospitalares, ambulatórios, policlínicas. Articula as funções gerencial, assistencial, 

investigativa e educativa do(a) enfermeiro(a) em serviços de saúde dos níveis 

secundário e terciário da atenção a saúde. 

 

IV. Distribuição da Carga Horária por Área de Estágio:   

 

ÁREA DE ESTÁGIO 

 

CARGA  

HORÁRIA 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem em Centro de Atenção 

Psicossocial 

40 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem ao Adulto e Idoso em Unidade 

de Terapia Intensiva 

40 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem à Mulher e ao Neonato  40 

Cuidados Sistematizados de Enfermagem em Clínica Pediátrica 40 

Rodízio Opcional 56 

Carga Horária Total 216 h/c 

 

V. Competências/habilidades específicas 

ÁREA: SAÚDE MENTAL 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais no 
âmbito da assistência psiquiátrica. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem em psiquiatria, o que implica postura 
profissional adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
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Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no curso 
com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de 
estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a) ferramentas de gestão na 
tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a melhor 
qualidade de assistência em psiquiatria. 

8. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

9. Sistematiza a assistência de Enfermagem integral ao(à) adulto(a) e idoso(a) com 
transtornos mentais, de forma a promover sua reinserção social. 

10. Aplica métodos propedêuticos no exame físico do(a) adulto(a) portador(a) de 
transtorno mental. 

11. Realiza a comunicação terapêutica ao(à) adulto(a) portador(a) de transtorno mental, 
utilizando linguagem adequada para faixa etária, contexto cultural e de adoecimento 
do(a) paciente. 

12. Realiza o histórico de Enfermagem incluindo a entrevista psiquiátrica e o exame 
mental. 

13. Conhece as principais indicações medicamentosas dos fármacos utilizados na 
terapêutica dos agravos psiquiátricos. 

14. Executa ações de educação em saúde favorecendo a recuperação da saúde do(a) 
adulto(a) portador(a) de transtorno mental e sua família. 

15. Compreende o funcionamento dos serviços de saúde mental e o sistema de referência 
entre os serviços da atenção básica de média e de alta complexidade, de acordo com 
os princípios da reforma psiquiátrica. 

 

Área: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais no 
âmbito das unidades de terapia intensiva. 

2. Relaciona-se com o(a) paciente e sua família de forma a acolhê-los e assisti-los nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem em UTI, o que implica postura profissional 
adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 



308 
 

 

Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no curso 
com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de 
estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão na 
tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a melhor 
qualidade da assistência em UTI. 

8. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

9. Aplica a sistematização da assistência de Enfermagem nas principais intercorrências 
clínicas e cirúrgicas do paciente em UTI. 

10. Aplica métodos propedêuticos no exame físico do(a) paciente em UTI. 

11. Provê a equipe de saúde dos recursos necessários a uma assistência eficaz (checa os 
componentes do carro de emergências, funcionamento de equipamentos, entre outros 
insumos). 

12. Planeja, com o(a) preceptor(a), cuidados de Enfermagem no transporte do(a) paciente, 
admissão e alta. 

13. Desenvolve os cuidados de Enfermagem quanto à realização de: curativos, PVC, 
balanço hidroeletrolítico, aspiração traqueal, gasometria, banho no leito, nutrição 
enteral, parenteral, sondagens, acessos venosos, oxigenoterapia. 

14. Administra medicamentos e reconhece as indicações, reações colaterais, adversas e 
interações medicamentosas dos fármacos mais utilizados na terapêutica ao(à) cliente 
internado(a) em UTI. 

15. Realiza o manuseio dos equipamentos utilizados em UTI, segundo as diretrizes 
técnicas. 

16. Executa ações de educação em saúde favorecendo a recuperação da saúde do(a) 
paciente e o melhor desempenho da equipe de Enfermagem. 

17. Detecta, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem, alterações de agravo 
à saúde que indiquem risco iminente de morte, estabelecendo prioridades de 
atendimento. 
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Área: PEDIATRIA 

 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais no 
âmbito da assistência materno-infantil. 

2. Relaciona-se com a criança e sua família de forma a acolhê-las e assisti-las nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de gerenciamento 
nos serviços de Enfermagem em pediatria, o que implica postura profissional adequada 
ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no curso 
com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de 
estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão na 
tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a melhor 
qualidade de assistência materno-infantil. 

8. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 

9. Aplica a sistematização da assistência de Enfermagem nas principais intercorrências 
clínicas e cirúrgicas na infância e na adolescência. 

10. Aplica métodos propedêuticos no exame físico, considerando as peculiaridades 
anátomo- fisiológicas da criança e do(a) adolescente. 

11. Realiza abordagem à criança e ao(à) adolescente hospitalizado(a), utilizando linguagem 
adequada para faixa etária, técnicas de ludoterapia e brinquedo terapêutico. 

12. Insere o(a) cuidador(a)/mãe no contexto dos cuidados de Enfermagem, fortalecendo o 
vínculo mãe-filho(a) durante todo o período de hospitalização. 

13. Prepara o(a) cuidador(a)/mãe para alta hospitalar da criança e do(a) adolescente, 
considerando o contexto socioeconômico, cultural e familiar. 

14. Executa ações de educação em saúde favorecendo adaptação saudável ao binômio 
mãe/filho(a) e a recuperação da saúde da criança e do(a) adolescente. 

15. Detecta, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem, as alterações de 
agravo à saúde da criança e do(a) adolescente. 

16. Intervém, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem, nas situações de 
agravo à saúde da criança e do(a) adolescente. 

17. Identifica sinais de violência contra a criança e o(a) adolescente, e propõe 
encaminhamentos respaldados no Estatuto da Criança e do Adolescente como 
instrumento legal para defesa dos direitos e deveres deste(a) cliente. 
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Área: OBSTETRÍCIA E NEONATOLOGIA 

 

1. Interage com os(as) demais profissionais da saúde respeitando os limites de suas 
atribuições, bem como compreendendo suas habilidades e competências legais no 
âmbito da assistência materno-infantil. 

2. Relaciona-se com as gestantes e puérperas de forma a acolhê-las e assisti-las nos 
aspectos relativos à assistência de Enfermagem humanizada. 

3. Aplica os princípios da ética e bioética nas suas ações assistenciais e de 
gerenciamento nos serviços de Enfermagem em obstetrícia e neonatologia, o que 
implica postura profissional adequada ao serviço. 

4. Aplica os princípios de biossegurança nas ações de Enfermagem objetivando a 
promoção da saúde do(a) trabalhador(a) de Enfermagem, o que implica a correta 
utilização dos EPIs. 

5. Utiliza os instrumentos de comunicação como otimizadores do processo de trabalho de 
Enfermagem (relatórios, comunicação interna, escalas, sensos, entre outros). 

6. Desenvolve atividades de pesquisa, relacionado os conhecimentos adquiridos no curso 
com as situações educativas, assistenciais e gerenciais vivenciadas no campo de 
estágio. 

7. Administra, em conjunto com o(a) enfermeiro(a) preceptor(a), ferramentas de gestão na 
tomada de decisão para organização dos membros da equipe, tendo em vista a melhor 
qualidade de assistência materno-infantil. 

8. Aplica a sistematização da assistência de Enfermagem à cliente em atendimento de 
urgência e emergência obstétrica, atentando às condutas preconizadas pelo Ministério 
da Saúde. 

9. Aplica métodos propedêuticos no exame físico às mulheres em atendimento materno-
infantil. 

10. Presta assistência humanizada durante curso fisiológico do trabalho de parto, 
registrando-o em partograma e identificando as indicações do parto normal e cesariana. 

11. Participa da assistência sistematizada de Enfermagem ao(à) neonato(a) nos primeiros 
momentos após o nascimento. 

12. Executa ações de educação em saúde, favorecendo adaptação saudável ao binômio 
mãe/filho, e cuidados com o RN.  

13. Detecta, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem, as alterações de 
agravo à saúde do(a) neonato(a). 

14. Intervém, através dos cuidados e procedimentos de Enfermagem, nas situações de 
agravo à saúde do(a) neonato(a). 

15. Implementa o alojamento conjunto de acordo com as condições do binômio mãe/filho, 
demonstrando domínio no manejo do aleitamento materno e possíveis intercorrências. 

16. Executa a sistematização da assistência de Enfermagem às intercorrências no 
puerpério imediato. 

17. Realiza registro de Enfermagem utilizando sequência lógica e termos técnicos 
pertinentes ao(à) enfermeiro(a). 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                    

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PESQUEIRA 

 
APÊNDICE IV – REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 
 

Título I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento dispõe sobre a normatização das atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado, na modalidade presencial do Curso de Graduação 

em Enfermagem – Bacharelado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Pernambuco – IFPE Campus Pesqueira.  

 

Art. 2º O Estágio Curricular deve ser visualizado integradamente como uma 

etapa imprescindível à formação acadêmica do estudante, de acordo com as diretrizes 

do Curso de Graduação em Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira, 

apresentadas no Projeto Pedagógico de Curso. 

 
 

TÍTULO II 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 3º O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se numa atividade 

acadêmica de construção e consolidação das competências profissionais do Bacharel 

em Enfermagem. 

§ 1º Compreende atividades sociais, profissionais e culturais proporcionadas aos 

estudantes pela participação em situações reais de vida e trabalho, sendo realizado na 

comunidade em geral ou junto a instituições onde se caracterize o exercício profissional 

da Enfermagem. 
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§ 2º É desenvolvido por meio de orientação, acompanhamento e avaliação 

docente.  

 

Art. 4º O Estágio Curricular Supervisionado constitui-se em componente 

curricular obrigatório para fim de conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem – 

Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira. 

 
Art. 5º As atividades do Estágio Curricular Supervisionado são desenvolvidas em 

serviços de saúde, públicos e privados, conveniados com o IFPE e que atendem aos 

níveis de atenção primária, secundária e terciária de saúde.  

 
Art. 6º São objetivos gerais do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Bacharelado Graduação em Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira: 

 
I – propiciar ao educando a vivência do processo de trabalho do enfermeiro ao mesmo 

tempo em que possibilita o aprendizado de conhecimentos que deverão compor os 

cabedais técnicos, científicos, éticos e humanísticos do futuro profissional;  

 
II – desenvolver as habilidades psicomotoras, cognitivas e afetivas para a prática 

profissional assistencial, gerencial e educativa em diversos cenários da atenção à 

saúde do ser humano em diferentes etapas do ciclo vital.  

 
 

Título III 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado atenderá à legislação vigente que 

regulamenta os estágios da área de Enfermagem nas instituições de ensino superior, 

fundamentando nas seguintes leis e documentos normativos:  

 
I – Lei 7498/86, de 25 de junho de 1986, que regulamenta o Exercício da Enfermagem 

em todo o território nacional; 
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II – Decreto 94.406/87, de 08 de junho de 1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, que 

dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências; 

 

III – Parecer CNE/CES n°1133/2001 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Bacharelado em Medicina, Nutrição e Enfermagem; 

 
IV – Resolução COFEN nº 371/2010 que dispõe sobre realização de estágio curricular 

supervisionado em cursos de graduação e técnico de educação profissional;  

 
V – Lei nº 11788/2008, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes; 

 
VI – Resolução COFEN nº441/2013 que dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes 

níveis da formação profissional; 

 
VII – Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 
 

Título IV 

DA ORGANIZAÇÃO  

 

Art. 8º Os Estágios Supervisionados serão organizados sob a supervisão geral da 

Coordenação do Curso de Enfermagem, da Coordenação de Estágios do IFPE, 

Campus Pesqueira e da Coordenação de Estágios de Enfermagem, designada 

mediante portaria da Direção Geral do IFPE Campus Pesqueira. 

 
§ 1º A Comissão de Estágio será constituída pelo Coordenador do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem, Coordenador dos Estágios de Enfermagem e Docentes 

Supervisores/Orientadores de estágios. 

 
§ 2º Só terão validade, para fins de integralização curricular, os estágios 

programados pela Coordenação do Curso de Enfermagem, Coordenação de Estágios 

de Enfermagem e Coordenação de Estágios do IFPE Campus Pesqueira. 
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Art. 9º São atribuições do Coordenador de Estágio de Enfermagem: 

I – presidir a Comissão de Estágio de Enfermagem e representar oficialmente a 

Coordenação do Curso de Enfermagem quanto a assuntos referentes ao Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira; 

II – indicar locais adequados para a realização dos Estágios supervisionados;  

III – elaborar o plano e o cronograma semestral para execução dos estágios 

supervisionados, bem como divulgá-los em murais estrategicamente dispostos aos 

estudantes; 

IV – encarregar-se da divulgação e entrega deste regulamento de estágio aos 

estagiários, instituições conveniadas e aos demais interessados; 

V – apresentar o Cronograma de Estágios por área e com os respectivos 

supervisores/orientadores no início de cada semestre letivo; 

VI – distribuir os alunos nos respectivos campos de estágio através da elaboração de 

escala rotativa ou de sorteio aleatório, quando couber, mediante presença dos alunos, 

salvo situações especiais que serão analisadas pela Coordenação de Estágios; 

VII – enviar à instituição conveniada um ofício com a apresentação dos alunos no 

campo de estágio com 15 dias de antecedência mínima e/ou respeitando o calendário 

da Instituição conveniada, devendo retornar à Coordenação de Enfermagem 

devidamente carimbada e assinada; 

VIII – encaminhar à instituição conveniada o termo de compromisso de estágio 

devidamente preenchido e assinado a fim de assegurar a legalidade do estágio e a 

isenção da instituição cedente quanto ao estabelecimento de vínculo empregatício com 

os estagiários; 

IX – manter contato periódico com os professores supervisores/orientadores e 

representantes dos campos de estágios, implementando medidas resolutivas para o 

bom andamento dos mesmos; 

X – zelar pelo cumprimento das normas que regem o funcionamento do estágio e 

propor ao Colegiado do Curso de Enfermagem sugestões de alterações. 
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Art. 10º São considerados campos de desenvolvimento das atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado, as instituições públicas e/ou privadas, desde que 

previamente conveniadas ao IFPE Campus Pesqueira. 

§ 1º As atividades de Estágio Curricular Supervisionado poderão ser 

desenvolvidas em unidades básicas de saúde, ambulatórios, unidades hospitalares, 

instâncias comunitárias e demais serviços de saúde, assim como em instituições de 

ensino (hospitais escolas) e assistência social, dentre outras. 

§ 2º Para que uma instituição possa ser considerada apta a sediar atividades de 

Estágio Curricular Supervisionado, deverá apresentar como requisitos: a) comprovada 

idoneidade e reconhecido nível técnico; b) condições adequadas de infraestrutura, em 

termos de recursos humanos e materiais, que ofereçam efetivas condições para o 

exercício da Enfermagem; e c) aceitação das normas que disciplinam o estágio do IFPE 

Campus Pesqueira. 

 

Art. 11º À Coordenação Geral dos Estágios de Enfermagem caberá elaborar o Plano 

Semestral de Estágio em colaboração com os professores supervisores/orientadores de 

estágio nas áreas específicas. 

 

Art. 12º A carga horária total do Estágio Curricular do Curso de Graduação em 

Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira é de 810 horas, sendo 

distribuída da seguinte forma: 405 h/c no Módulo IX, na Atenção Primária e 405 h/c no 

Módulo X, na Atenção Secundária e Terciária. 

 

Art. 13º A carga horária total do Estágio Curricular do Curso de Graduação em 

Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira encontra-se distribuída nos 

seguintes componentes curriculares: Estágio Curricular na Rede de Atenção Primária 

de Saúde I e Estágio Curricular na Rede de Atenção Secundária e Terciária de Saúde I 

(Módulo IX – Estágio Curricular I); Estágio Curricular na Rede de Atenção Primária de 

Saúde II e Estágio Curricular na Rede de Atenção Secundária e Terciária de Saúde II 

(Módulo X – Estágio Curricular II).  
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§ 1º A matrícula nas disciplinas do Estágio Curricular Supervisionado respeitará 

as prerrogativas estabelecidos no Projeto Pedagógico de Curso (Ver item 9.5, quadro 

demonstrativo 01 do Projeto Pedagógico de Curso). 

 
§ 2º Ao IFPE Campus Pesqueira caberá realizar seguros contra acidentes 

pessoais, tendo como beneficiários os acadêmicos de Enfermagem matriculados no 

Estágio Curricular Supervisionado, com cobertura para casos de morte ou invalidez. 

 
§ 3º O aluno só poderá iniciar o Estágio Curricular Supervisionado após a 

efetivação da matrícula e mediante a vigência do seguro contra acidentes pessoais. 

 
Art. 14º As atividades do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em 

Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira não poderão ultrapassar a 

jornada semanal de 30 horas, ou 40 horas, se forem utilizados períodos alternados em 

sala de aula e nos campos assistenciais, nos termos do art. 6º da Resolução COFEN nº 

299/2005. 

 
Art. 15º Para cada componente curricular/disciplina serão formados grupos, distribuídos 

em proporcionalidade ao número de acadêmicos, permitido por área de atividade, 

segundo a natureza da atividade exercida, supervisão requerida e o nível de 

complexidade da assistência, nos termos da Resolução COFEN nº 371/2010, em 

concordância ao Plano Semestral de Estágios de Enfermagem do IFPE e ao Regimento 

Interno das instituições cedentes. 

 

Título V 

DA SUPERVISÃO, ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

Art. 16º A supervisão/orientação dos estágios será realizada, exclusivamente, por 

Enfermeiros docentes do IFPE Campus Pesqueira, em dia com suas obrigações junto 

ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. 

 

Parágrafo Único. O Estágio Curricular Supervisionado deverá ter acompanhamento 

efetivo e permanente do professor supervisor/orientador do IFPE e do supervisor da 
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parte concedente nos termos da Resolução COFEN nº 441/2013, devendo ser 

concedida ao mesmo a declaração de participação na Supervisão do estágio na 

qualidade de preceptor da instituição concedente. 

 

Art. 17º – São atribuições do Supervisor/Orientador de Estágio: 

I – corresponsabilizar-se com o Coordenador de Estágio de Enfermagem por todas as 

atividades de estágio; 

II – orientar e avaliar o estagiário nas atividades desenvolvidas no estágio; 

III – estabelecer a divisão dos grupos de acadêmicos, bem como a distribuição dos 

mesmos nos respectivos campos de atuação, levando em consideração os objetivos da 

disciplina; 

IV – elaborar o cronograma das atividades a serem desenvolvidas; 

V – elaborar, conjuntamente com o Coordenador de Estágio de Enfermagem e 

Coordenador do Curso de Enfermagem, instrumentos de avaliação das disciplinas, 

definindo critérios uniformes para todos os grupos; 

VI – participar ou solicitar reuniões ao Coordenador de Estágios de Enfermagem; 

VII – participar de Seminários de apresentação de estudos clínicos, realizados durante 

o estágio; 

VIII – realizar avaliação do estudo clínico, resumo expandido ou artigo de estágio; 

IX – avaliar as condições de realização do estágio e, se julgar conveniente, propor 

adequações ou mesmo a interrupção do estágio junto à Coordenação de Estágio e do 

Curso de Enfermagem; 

X – zelar pelo cumprimento das normas que regem o estágio curricular; 

XI – estimular a utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no 

desenvolvimento das atividades assistenciais, através do processo de enfermagem, 

como parte integrante das atividades de estágio em consonância à Resolução COFEN 

nº 358/2009; 

XII – informar ao Enfermeiro da instituição conveniada qualquer alteração que venha 

interferir na realização das atividades de estágio; 

XIII – prestar informações aos responsáveis das instituições conveniadas sobre o plano 

de trabalho; 
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XIV – fixar e divulgar datas e horários compatíveis ao calendário acadêmico do curso 

para avaliação dos relatórios e das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos, 

segundo as metodologias, os critérios e instrumentos descritos no Projeto Pedagógico 

de Curso e Plano de Estágio; 

XV – divulgar as notas dos estudantes referentes às disciplinas do Estágio Curricular 

Supervisionado, respeitando-se os prazos estabelecidos no calendário acadêmico 

institucional; 

XVI – manter contato com os demais supervisores de estágio, visando ao 

aprimoramento e à resolução de problemas relativos ao seu desenvolvimento; 

XVII – participar da elaboração e/ou alterações deste Regulamento em conjunto com a 

Coordenação de Enfermagem. 

 

Parágrafo Único. É vedado ao enfermeiro, estando em serviço na instituição em que se 

realiza o estágio curricular supervisionado, exercer, ao mesmo tempo, as funções para 

as quais estiver designado naquele serviço e a de orientador de estágio, de acordo com 

a Resolução COFEN nº 441/2013. 

 

Art. 18º Em caso de acidente com material biológico, envolvendo estudantes ou 

professores, durante o exercício de atividades assistenciais previstas no Plano de 

Estágio, deverão ser tomadas as seguintes providências: 

I. inicialmente, solicitar o teste rápido para HIV (ao hospital e/ou vigilância 

epidemiológica) do paciente fonte; 

II. acionar a vigilância epidemiológica do município para a coleta dos demais exames 

necessários do acadêmico e paciente fonte (HIV, HbsAg, HbC, sífilis) e outros 

procedimentos preconizados pelo Ministério da Saúde; 

III. ao chegar o resultado dos exames, uma cópia destes deverá ser entregue ao 

Coordenador do curso e anexada à documentação do estudante junto à Coordenação 

de Registro Escolar. 

 

Parágrafo Único. Fica sob a responsabilidade do Supervisor/Orientador de estágio a 

emissão de um relatório detalhado do acidente e das condutas tomadas, que deverá 
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ficar anexado ao seu registro acadêmico, sendo comunicado imediatamente à 

Coordenação do curso de Enfermagem. 

Título VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CORPO DISCENTE 

 

Art. 19º O acadêmico de Enfermagem, respeitadas as exigências e peculiaridades do 

Curso de Bacharelado em Enfermagem, se sujeita ao cumprimento do Estágio 

Curricular Supervisionado Obrigatório na forma deste Regulamento. 

 

Art. 20º O corpo discente será constituído pelos alunos que tenham cumprido os 

requisitos de acesso aos componentes curriculares do Estágio Curricular 

Supervisionado e se encontrem regularmente matriculados nos mesmos. 

 

Parágrafo único: A matrícula nos componentes curriculares dos Módulos – Estágio 

Curricular I e II apenas será permitida se o estudante tiver sido aprovado nas disciplinas 

dos módulos I ao VIII, sem débitos das aludidas disciplinas.  

 

Art. 21º Os alunos, além de estarem sujeitos ao regime disciplinar e de possuírem os 

direitos e deveres estabelecidos na Organização Acadêmica do IFPE, deverão: 

I – observar os regulamentos e exigências dos campos onde se desenvolve o estágio; 

II – ter índice de frequência durante o estágio de100%; 

III – seguir as normas e rotinas do estágio e da instituição conveniada; 

IV – comparecer ao campo de estágio devidamente uniformizados, apresentando 

crachá de identificação; 

V – comunicar prontamente ao professor supervisor/orientador do estágio a ocorrência 

de acidentes de trabalho durante o exercício das atividades previstas no plano de 

estágio, para que sejam tomadas as medidas cabíveis; 

VI – comunicar prontamente ao professor supervisor/orientador do estágio situações de 

dificuldade, impedimento ou contraindicação para a plena concretização dos objetivos 

do estágio, a fim de que sejam empreendidas medidas de suporte; 
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VII – chegar 10 minutos antes do início do estágio, evitando atrasos, sendo que 03 

atrasos de 30 minutos representarão uma falta. 

VIII – comunicar prontamente ao professor supervisor/orientador do estágio justificativas 

de faltas, solicitando a reposição da carga horária perdida; 

IX – manter a ética profissional, não divulgando informações de qualquer natureza na 

instituição ou fora dela; 

X – utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no desenvolvimento 

das atividades assistenciais, através do processo de Enfermagem; 

XI – apresentar estudo clínico, resumo expandido e/ou artigo ao final de cada etapa 

desenvolvida, ou o instrumento escolhido pelo professor supervisor/orientador, 

individualmente ou em dupla, respeitando a data, o horário e o local estipulados, para 

fins de avaliação e obtenção de resultado final nos componentes curriculares; 

XII – zelar pelos materiais e equipamentos, preservando seu estado de conservação, 

mantendo a ordem no local de desenvolvimento do estágio; 

XIII – apresentar ao Coordenador de Estágio de Enfermagem carteira de vacinação ou 

equivalente com esquema vacinal completo ou em andamento contra hepatite B, 

Tétano e Rubéola, ou outros esquemas vacinais preconizados pelo Ministério da 

Saúde, antes do ingresso nas atividades do estágio curricular supervisionado; 

 XIV – seguir rigorosamente as diretrizes básicas sobre medidas de proteção e 

segurança à saúde do trabalhador que atua em instituições de saúde preconizadas pela 

Norma Regulamentadora 32 – NR 32; 

XV – planejar assistência de Enfermagem ao indivíduo e/ou grupo e comunidade, em 

colaboração com a equipe de saúde; 

XVI – participar de atividades educativas e desenvolvimento de recursos humanos em 

Saúde/Enfermagem; 

XVII – prestar assistência de enfermagem em todos os níveis de atuação do enfermeiro; 

XVIII – recusar-se a realizar qualquer procedimento ou registro que viole os princípios 

éticos e legais do exercício da Enfermagem; 

XIX – manter registro diário das atividades desenvolvidas em ficha de registro entregue 

pelo supervisor/orientador de Estágio; 
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XX – o aluno que deixar de cumprir as atividades nas datas previstas no calendário 

acadêmico e nos cronogramas previamente estabelecidos perderá o direito de 

conclusão da disciplina naquele período letivo; 

XXI – submeter-se aos processos de avaliação estabelecidos neste Regulamento e no 

Plano de Estágio; 

XXII – cumprir as normas estabelecidas neste Regulamento e na legislação vigente; 

XXIII – não se ausentar do campo de estágio, durante o horário de atividades, salvo 

quando autorizado pelo supervisor; 

XXIV – não se apresentar ao estágio sob o efeito de álcool e outras drogas, bem como 

não fumar nas dependências da instituição concedente. A violação do exposto, neste 

item, implicará o impedimento da permanência no estágio e a tomada de providências; 

XXV – recusar qualquer tipo de gratificação pelo trabalho prestado; 

XXVI – comunicar previamente ao supervisor, caso haja necessidade de utilizar o 

celular durante o período de estágio, sendo que o aparelho deverá estar no modo 

silencioso, sendo terminantemente proibida a interrupção da assistência para utilizá-lo. 

É vetado o uso de equipamentos eletrônicos e congêneres que registrem imagens. 

 

 
Título VII 

DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Art. 22º Ao aluno estagiário que, nos casos previstos por lei (Lei nº 6.202, de 17 de abril 

de 1975, que dispõe sobre o Regime Especial para Estudante Gestante e Decreto nº 

1.044, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sobre o tratamento excepcional para os 

Portadores de Afecções), não puder comparecer ao estágio, terá suas faltas justificadas 

mediante a apresentação do atestado médico na CRE do IFPE Campus Pesqueira, 

tendo a oportunidade de reposição da carga horária do campo de estágio em questão. 

 

Parágrafo Único. O estudante que faltar por 05 (cinco) dias consecutivos, sem que 

apresente justificativa legal, será notificado à Coordenação, sendo reprovado no 

estágio. 
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Art. 23º A compensação das faltas só poderá ocorrer através de reposição mediante 

cronograma estipulado pelo Coordenador de Estágio/Professor Supervisor de estágio, 

devendo o aluno cumprir a carga horária na íntegra, no período estipulado, de acordo 

com a disponibilidade da instituição cedente.  

 
§ 1º O aluno que apresentar faltas deverá preencher a Justificativa de Falta 

(anexa) que será avaliada pelo Coordenador de Estágio de Enfermagem. Caso este 

julgue a justificativa pertinente e legalmente fundamentada, o aluno terá a oportunidade 

de reposição da carga horária perdida em cronograma estabelecido pelo Coordenador 

de Estágio/Supervisor/Orientador de estágio, dentro do prazo do período letivo e na 

dependência da disponibilidade da instituição cedente e do esforço acadêmico do 

docente. 

 
§ 2º Faltas não justificadas não serão repostas e, portanto, o aluno será 

reprovado. 

 
Art. 24º A frequência de cada acadêmico será controlada em ficha própria sob a 

responsabilidade do supervisor/orientador. 

 
 

Título VIII 

DA AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

Art. 25º A avaliação das aprendizagens nos componentes curriculares que compõem os 

Módulos IX – Estágio Curricular I e X – Estágio Curricular II ocorrerá por meio: 

 
I – da análise do Instrumento de Avaliação Individual, preenchido pelo docente 

supervisor do estágio, podendo haver a participação do enfermeiro do setor onde o 

estágio está sendo desenvolvido; 

II – de relatório, resumo expandido, artigo ou outro instrumento de avaliação indicado 

pelo professor supervisor e; 

III – de seminário para apresentação de estudo clínico ou da atividade determinada pelo 

supervisor/orientador, ao final do rodízio de estágio correspondente, e ainda no final do 
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semestre letivo, com a participação de todos os acadêmicos do curso de Enfermagem e 

professores do curso, envolvidos na temática da interdisciplinaridade. 

 

Parágrafo único. De acordo com os objetivos correspondentes a cada modalidade de 

atividades desenvolvidas no estágio, serão propostos os instrumentos de avaliação 

pertinentes, os quais, aplicados nas épocas aprazadas, no seu conjunto, darão a 

informação global sobre a avaliação do estágio. 

 
Art. 25º O relatório final será entregue ao professor supervisor no prazo máximo de dez 

dias após o término do estágio, respeitando-se o calendário acadêmico institucional. 

 
Parágrafo Único: O resumo expandido, estudo clínico ou artigo deverá ser desenvolvido 

individualmente ou em dupla. No caso de o grupo possuir um número ímpar de 

estudantes, será permitido um grupo com três alunos. 

  
Art. 26º Será aprovado, nos componentes curriculares que compõem os Módulos IX – 

Estágio Curricular I e X – Estágio Curricular II, o estudante que obtiver média igual ou 

superior a 7,0 (sete) durante o período letivo e assiduidade não inferior a 100%. 

 
Art. 27º Caso não atinja as habilidades do Art. 26º, o exame final ocorrerá após 72 

horas da apresentação do último trabalho e constará de prova teórica e/ou prática 

relacionada ao conteúdo desenvolvido durante o estágio. 

 
Art. 28º O tema para a prova do exame final será composto pelos conteúdos referentes 

à área na qual o acadêmico desenvolveu o estágio e afixados pelo professor supervisor 

72 horas antes do exame.  

 
 

TÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 29º O acadêmico que, por mau uso, negligência ou omissão, danificar e/ ou 

extraviar equipamentos ou parte deles, ou causar outros danos à instituição conveniada 

ou ao IFPE Campus Pesqueira, deverá ressarcir ou indenizar pelos prejuízos causados. 
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Art. 30º Os casos omissos, depois de analisados pela Coordenação de Estágios de 

Enfermagem serão julgados pela Comissão de Estágio e/ou Colegiado do Curso 

Enfermagem, que dará o devido encaminhamento aos órgãos competentes, 

considerando-se sua esfera de ação. 

 

Este Regulamento entra em vigor a partir de sua aprovação pelo Colegiado do 

Curso de Graduação em Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira. 

 
 

 Pesqueira, 16 de dezembro de 2014. 
 

 
 
 

 
 
 
  



325 
 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO 
CAMPUS PESQUEIRA 

 
APÊNDICE IV - A 

 
TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO REGULAR – PESSOA JURÍDICA 

 
(Instrumento decorrente do Convênio nº ____/___________ - IFPE-PESQUEIRA), pelo 

presente Instrumento, o (a) estudante___________________________________ 

_____________________________________________________, do ______° Período 

do Curso de Enfermagem, matrícula n° _________________, RG n° 

_____________________, órgão expedidor ______/____, CPF n° 

___________________, regularmente matriculado e com efetiva frequência doravante 

denominado ESTAGIÁRIO e  

_______________________________________________________________, 

doravante denominado CONCEDENTE, representado(a) por seu Diretor Geral 

____________________________________________________________, portador do 

Registro Geral n° _____________________, órgão expedidor ______/____, e do CPF 

n° ____________________________, com a interveniência obrigatória do Instituto 

Federal do Pernambuco – Pesqueira, doravante denominada IFPE, neste ato 

representada pelo Coordenador do Curso de 

Enfermagem,_______________________________ 

_________________________________, RG n° _____________________, órgão 

expedidor______/____, CPF n° _______________________________, e em 

conformidade com o que determina a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a 

Resolução n° 178-CONSEPE, de 22 de setembro de 1992, a Resolução nº 103/2006 – 

CONSEPE, de 19 de setembro de 2006, resolvem firmar o presente Termo, mediante 

as seguintes cláusulas e condições:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O ESTÁGIO SUPERVISIONADO REGULAR possibilitará ao 

ESTAGIÁRIO o desenvolvimento de atividades práticas relacionadas à sua área de 

formação acadêmica, constituindo-se componente indispensável para a integralização 

curricular.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – O ESTÁGIO SUPERVISIONADO REGULAR se realizará 

no(a) ___________________________________________________, situado a 

_______________________________________________________, município de 

_____________________________________, no período de __________________ a 

____________________, correspondendo ao cumprimento da carga horária, no total de 

__________ horas/aula, estabelecida pela disciplina de estágio.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – A jornada de atividades do ESTAGIÁRIO será de até ____ 

horas diárias e até _____ horas semanais, a ser cumprida de segunda a sexta-feira, 

das _______________ horas, sendo vedado o regime de hora extraordinária, bem 

como a realização do estágio aos domingos e feriados. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Em nenhuma hipótese o ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

REGULAR poderá ser realizado concomitantemente com o horário escolar, não 

podendo coincidir com este no todo ou em parte.  

 

CLÁUSULA QUARTA – Durante o ESTÁGIO SUPERVISIONADO REGULAR, O 

ESTAGIÁRIO realizará as atividades previamente planejadas de acordo com o Plano 

de Atividades, parte integrante deste Termo, sob a orientação da Professora 

______________________________, do IFPE e sob a supervisão do(a) 

Sr(a)._________________________________________________, da Concedente.  

 

CLÁUSULA QUINTA – Durante a realização do ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

REGULAR, o ESTAGIÁRIO estará amparado contra acidentes pessoais, através da 

Apólice de Seguro nº _____________________, CNPJ /_____________, no valor de 

R$ ____________ (                       mil reais), sob a responsabilidade do IFPE.  

 

CLÁUSULA SEXTA – A realização do estágio não acarretará, por parte do estudante, 

vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que respeitado o §2º do Art. 3º da Lei 

11.788/08.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – O ESTAGIÁRIO se compromete a  

a) realizar, com responsabilidade e esmero, as atividades que lhe forem atribuídas;  

b) zelar pelos materiais, equipamentos e bens em geral do CONCEDENTE, que 

estejam sob os seus cuidados;  

c) conhecer e cumprir os regulamentos e normas internas do CONCEDENTE, 

especialmente aquelas que resguardem a manutenção do sigilo das informações a que 

tiver acesso em decorrência do estágio;  

d) apresentar ao CONCEDENTE e ao IFPE relatório final sobre o desenvolvimento das 

atividades realizadas;  

e) manter conduta disciplinar de acordo com a moral e os bons costumes;  
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f) comunicar à CONCEDENTE e ao IFPE quando houver conclusão ou interrupção do 

Curso;  

g) responder pelas perdas e danos consequentes da inobservância das normas e 

condições estabelecidas neste Termo.  

 

CLÁUSULA OITAVA – O ESTAGIÁRIO será desligado do ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO REGULAR  

a) automaticamente, quando do término do estágio;  

b) a qualquer tempo, conforme interesse ou conveniência do CONCEDENTE e/ou do 

IFPE;  

c) a seu pedido;  

d) por descumprimento de cláusula do Termo de Compromisso;  

e) quando houver conclusão ou interrupção do curso.  

 

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo de Compromisso 

em 03 (três) vias de igual teor e forma.  

 

Pesqueira, ____/____/____ 

 

__________________________________ 

ESTAGIÁRIO 

 

 

 

 

__________________________________ 

CONCEDENTE 

 

 

 

 

___________________________________ 

Coordenador do curso de Enfermagem – IFPE/Pesqueira 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                    

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
PERNAMBUCO 

CAMPUS PESQUEIRA 
 

APÊNDICE IV – B 

JUSTIFICATIVA DE FALTA AO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

 
Aluno: _________________________________________________________ 

Supervisor: _____________________________________________________ 

Campo de estágio:  ______________________________________________ 

Data da falta: ____/____/_____ 

Data da justificativa: ____/____/_____ 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

___________________________________________ 
Aluno 

 
                                                                

______________________________       _____________________________               
Supervisor                                    Coordenador de Estágio 
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APÊNDICE V – REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação, entendida como a emissão de juízo de qualidade sobre dados 

relevantes para uma tomada de decisão (LUCKESI, 2001), devendo proporcionar a 

geração de dados indicadores da qualidade e eficiência do processo ensino- 

aprendizagem e nortear decisões que impliquem a melhoria desse processo. 

Durante as atividades de ensino-aprendizagem do Curso de Graduação em 

Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira, a avaliação da aprendizagem 

deverá ser desenvolvida de maneira processual, isto é, deverá assumir uma função 

inicialmente diagnóstica para verificar o perfil da turma e definir o método mais 

adequado para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem; formativa (busca por 

identificar as dificuldades apresentadas pelo aluno), a fim de que sejam dadas 

oportunidades para a regulação da sua aprendizagem. Esse tipo de avaliação aponta 

ainda elementos que orientam a organização de etapas posteriores do processo 

ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é formativa por indicar como os(as)alunos(as) 

estão se desenvolvendo em direção às competências e habilidades previstas para cada 

módulo. Assim, toma-se por base que a avaliação deve ter critérios de entendimento 

reflexivo, conectado, compartilhado e autonomizador no processo de 

ensino/aprendizagem, e não apenas o critério quantitativo e pontual. 

A avaliação será realizada pela aplicação de diferentes instrumentos, tais como: 

diagnóstico situacional do perfil da sala de aula e a partir daí definição do processo de 

ensino, bem como dos instrumentos avaliativos; perfil comportamental, atitudinal e ético 

do aluno, avaliação integral (construir interdisciplinarmente atividades que envolvam 

todos os componentes curriculares presentes no módulo); avaliação entre pares/ 

autoavaliação; portfólios; trabalhos de pesquisa, projetos interdisciplinares, resolução 
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de situações-problema, apresentação de seminários, entrevista com especialista, 

avaliação escrita ou oral, apresentação de artigos técnico/científicos, relatórios, 

simulações, diagnósticos situacionais, entre outros.  

Esses instrumentos serão adotados considerando-se a natureza dos temas em 

estudo e as habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas pelos alunos. 

Serão utilizadas também situações reais, in loco durante as práticas clínicas, o estágio 

curricular ou em simulações no laboratório de Enfermagem, espaços onde haja a 

possibilidade de observar as habilidades procedimentais, atitudinais e/ou cognitivas 

do(a) estudante, referentes às competências em desenvolvimento. 

O docente, após definir os instrumentos avaliativos a serem utilizados no 

processo de ensino-aprendizagem, deverá estabelecer padrões e critérios satisfatórios 

para avaliação do desempenho do aluno. Esses critérios devem ser quantitativos e 

qualitativos, sendo o aluno avaliado pela complexidade das questões.  Visando 

assegurar a avaliação formativa, é importante rever os métodos, podendo, sempre que 

possível, reconstruir para otimizar o processo de avaliação. 

Na busca de garantir a superação da lógica de avaliação de forma predominante 

por meio do princípio de prova e de proporcionar outros instrumentos avaliativos, o 

modelo didático do sistema acadêmico de cada componente curricular é dividido em, no 

mínimo, dois momentos. Sugere-se que, em pelo menos um desses momentos, a 

atividade avaliativa possa ser aplicada por meio dos outros instrumentos que não a 

prova. 

Para cada instrumento avaliativo utilizado pelo docente, o aluno deverá ter um 

tempo mínimo necessário a fim de elaborar e confeccionar suas respostas bem como a 

realização da atividade proposta para o modelo avaliativo. 

Levando-se em consideração a organização didática do IFPE Campus 

Pesqueira, o resultado final da avaliação escolar de cada componente curricular deverá 

expressar o grau de desempenho acadêmico dos(as) alunos(as) no desenvolvimento 

das competências trabalhadas, quantificado em nota de 0 (zero) a 10 (dez). Será 

considerada até a primeira casa decimal e a análise qualitativa do desempenho 

acadêmico do(a) aluno(a) no decorrer das múltiplas atividades vivenciadas  nos 

respectivos componentes curriculares. O registro da avaliação será feito por meio de 
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valores mensuráveis das competências construídas, sendo a média mínima para 

aprovação 7 (sete). 

As atividades de recuperação das aprendizagens serão planejadas pelo(a) 

docente de acordo com as dificuldades individuais identificadas nas avaliações e 

ocorrerão, processualmente, a cada etapa do processo ensino-aprendizagem, sempre 

que se fizer necessário, pois se considera que são, em si, oportunidades de “nova” 

aprendizagem, intrínsecas a esse processo. O erro é considerado, pois, uma nova 

oportunidade de acertar, uma fonte de virtude (LUCKESI, 2001). Busca- se recuperação 

do conteúdo e não apenas da nota, reanalisando aquele conteúdo que não teve o 

desempenho esperado. 

Após participar das atividades de recuperação das aprendizagens, caso o(a) 

aluno (a) não consiga construir as competências de uma até 3 (três) 

disciplinas/componentes curriculares referentes a determinado módulo, poderá 

prosseguir para o módulo seguinte, devendo ser rematriculado (a) nos  componentes 

curriculares em que se deu a reprovação, que serão cursados como dependências, 

concomitantemente ao módulo subsequente. Caso o (a) estudante seja reprovado (a) 

em mais de 3 (três) componentes curriculares de um módulo, deverá ser matriculado (a) 

apenas nos componentes em que foi reprovado(a), não podendo progredir para o 

módulo seguinte. 

A diplomação será feita ao final do curso caso o(a) formando(a) tenha 

comprovadamente desenvolvido as competências gerais e específicas do(a) 

Enfermeiro(a). 
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APÊNDICE VI – NORMAS PARA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM – BACHARELADO 

 

A presente norma para elaboração, acompanhamento e avaliação de Trabalhos 

de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Graduação em Enfermagem – 

Bacharelado do IFPE Campus Pesqueira foi construída mediante a participação 

democrática de estudantes e professores, em consonância ao REGULAMENTO DE 

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DOS CURSOS SUPERIORES DO IFPE e aprovada na 

reunião do Colegiado do Curso de Enfermagem de 24 de setembro de 2014. 

 

1. Quanto ao número de alunos por equipe e por orientador 

 

Cada trabalho deverá ser elaborado por, no máximo, 02 (dois) alunos, não sendo 

permitido agregar ou suprimir membros ao grupo. 

A solicitação para a realização de trabalhos individuais será avaliada pela 

Coordenação de Curso. 

A cada orientador é permitido, no máximo, 03 (três) trabalhos por turma/módulo. 

 

2. Quanto ao conteúdo do estudo 

 

Os temas a serem desenvolvidos deverão estar inseridos nas áreas 

temáticas/linhas de pesquisa dos orientadores, conforme planilha em anexo. 

 

2.1 Importância do estudo 
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2.1.1. O tema selecionado para o estudo deve ter relação direta com a profissão 

e a área de saúde, e, ao mesmo tempo, estar, quando possível, inserido nos grupos de 

pesquisa dos docentes do curso. 

2.1.2. O estudo deve propiciar benefícios/crescimento para o segmento estudado 

e/ou envolvido, possibilitar aplicabilidade posterior e/ou análise/avaliação do objeto de 

estudo. 

 

2.2. Construção do projeto de pesquisa 

 

O projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá ser construído a 

partir dos conteúdos ministrados na disciplina Iniciação à Pesquisa em Saúde (Módulo 

II) e Projeto Integrador: Trabalho de Conclusão de Curso I e II (Módulos VII e VIII) 

Metodologia Científica, podendo ser alterado/reajustado, caso seja necessário para a 

sua realização, a critério dos orientadores.  

A formalização da submissão do projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) dar-se-á mediante preenchimento de formulário específico pelo alunojuntamente 

com seu orientador, o qual será submetido ao colegiado de curso. Tal procedimento 

deverá acontecer entre o módulo VII e o final do módulo VIII, e a defesa do trabalho 

deverá acontecer diante de banca examinadora devidamente designada pela 

coordenação do curso entre os módulos VIII e X. 

 

2.3 Requisitos para encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) 

 

O projeto de pesquisa deverá ser obrigatoriamente encaminhado ao CEP, se 

houver envolvimento com seres vivos, por meio da Plataforma Brasil. 

 

2.4 Elementos constituintes do Trabalho de Conclusão de Curso 
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O trabalho de Conclusão de Curso, redigido conforme normaliza a ABNT, deverá 

contemplar os seguintes aspectos: 

- Capa. 

- Folha de rosto. 

- Folha de aprovação. 

- Resumo. 

- Abstract. 

- Sumário. 

- Introdução (englobando justificativa e o problema do estudo). 

- Objetivos (Geral e Específicos). 

- Revisão Literatura – priorizando referências bibliográficas de artigos dos últimos 

5 anos, sendo reservado o uso de livros-texto relevantes sobre o assunto. 

- Material e Métodos/Caminhos Metodológicos (detalhado por itens). 

- Resultados e Discussão. Análise dos dados. 

- Conclusões/Considerações Finais. 

- Recomendações. 

- Agradecimentos (mencionar os órgãos de fomento, quando houver). 

- Referências Bibliográficas. 

- Apêndices. 

- Anexos (incluir a carta de aprovação do CEP, quando couber). 

 

Obs. 1: Por ser norteado pela ABNT, a inclusão de elementos opcionais do 

trabalho deve se pautar no bom senso e a partir de acordo entre orientador e 

orientandos. 

Obs. 2: Se o TCC contiver figuras, tabelas, abreviaturas, siglas e símbolos, estes 

elementos deverão ser apresentados em listas antecedentes ao sumário, conforme 

preconiza a ABNT. 

Obs. 3: O TCC poderá ser apresentado sob a forma de artigo, de acordo com as 

normas da revista a ser publicada e com o aval do orientador. 

Quando o TCC for escrito em formato de artigo, a parte pré-textual deverá ser 

contemplada (Capa, Folha de rosto, Folha de aprovação); também deverão ser 
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anexados os seguintes aspectos: as normas da revista, o instrumento de coleta de 

dados e a folha de aprovação do Comitê de Ética. É opcional ao orientador exigir que o 

aluno faça uma revisão de literatura para a produção do artigo. 

 

3. Quanto à redação 

Os TCC deverão ser redigidos de forma clara e precisa, utilizando os recursos do 

vernáculo e mantendo a redação científica adequada ao estudo e nível profissional, 

bem como ressaltando a terminologia científica condizente. O uso de citações, 

referências bibliográficas, paginação, margens etc. deve seguir rigorosamente as 

orientações atualizadas estabelecidas pela ABNT. Entretanto, nas citações diretas, é 

obrigatório citar a página da fonte consultada. 

 

4. Quanto à orientação dos trabalhos 

 

A orientação do TCC será da responsabilidade de um docente do curso de 

Bacharelado em Enfermagem. Baseada na planilha de linhas de pesquisa/área 

temática, os alunos deverão procurar o professor para a construção do projeto a ser 

realizado. Caso seja necessário, é facultada a figura de um co-orientador, devendo a 

solicitação de co-orientação ser expressa ainda na etapa de elaboração do projeto de 

pesquisa e a indicação feita pelo orientador. 

Para formalização da orientação e co-orientação, deverá ser preenchido e 

assinado o termo de compromisso do professor e o termo de compromisso do 

estudante. Esses documentos deverão ser apresentados ao Coordenador de Curso até 

o final do Módulo VII do Curso de Bacharelado em Enfermagem. 

Os encontros devem ser periódicos, devendo ser registrados em impresso 

próprio as orientações e os encaminhamentos que forem dados. 

Cabe ao orientador avaliar o cumprimento do cronograma de orientações, 

comunicando aos orientandos os ajustes necessários. Caso existam situações de não 

cumprimento da atividade e que requeiram medidas disciplinares (prorrogação de prazo 

para conclusão do TCC, troca de orientadores etc.), a Coordenação do Curso deverá 

ser comunicada por escrito, sendo tomadas as providências cabíveis. 
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Obs. 1: A apresentação final do TCC poderá ser sob a forma de artigo científico, 

devendo essa decisão ser do orientador. Nesse caso, devem ser anexadas as normas 

de publicação/apresentação do periódico escolhido. 

Obs. 2: Em caso de impossibilidade de o orientador prosseguir com as 

atividades de orientação, devido a afastamentos de sua função docente regidos por 

justificativa legal, será decidido em colegiado o seu novo orientado, sendo este ser 

preferencialmente o co-orientador, se houver. 

Obs. 3: A possibilidade de co-orientação por parte de professores de outras 

instituições conveniadas ao IFPE deverá ser apreciada pelo Colegiado do Curso de 

Enfermagem. Nos termos do Regulamento de TCC dos Cursos Superiores do IFPE, o 

co-orientador vinculado a outra Instituição deverá assinar um Termo de Compromisso 

de Orientação Voluntária e encaminhá-lo à Coordenação do Curso juntamente com a 

solicitação de orientação requerida pelo estudante. 

 

5. Quanto à correção dos trabalhos 

 

Os trabalhos só poderão ser entregues à Coordenação do Curso para 

encaminhamento à Banca Examinadora após correção criteriosa e minuciosa do 

orientador, cabendo aos membros da banca apenas as correções para aprimoramento 

do trabalho por meio de instrumentos formais. 

 Caso o trabalho contenha falhas estruturais e precise ser refeito, novo 

cronograma será elaborado, independendo do prazo de conclusão do semestre, bem 

como das datas de formatura. 

 

6. Quanto à apresentação e avaliação dos trabalhos 

 

O TCC é uma exigência da disciplina PROJETO INTEGRADOR – Trabalho de 

Conclusão de Curso I e II, um pré-requisito à obtenção do título de Bacharel em 

Enfermagem e constitui-se também como atividade didática que será submetida à 

avaliação. 
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A aprovação do TCC está condicionada ao parecer da Banca Examinadora, 

constituída e aprovada pelo Colegiado do Curso (conforme Regulamento de Trabalhos 

de Conclusão dos Cursos Superiores do IFPE). 

Os exemplares do TCC deverão ser encaminhados aos membros da Banca 

Examinadora entre 20 e 30 dias antes da data agendada para a defesa, para garantia 

da qualidade no processo avaliativo. 

A avaliação do TCC envolverá separadamente sua apresentação escrita e oral, 

sendo os valores atribuídos individualmente a cada um dos alunos. 

A apresentação oral deve ocorrer no tempo de 30 (trinta) minutos e ser 

disponibilizado mais 30 (trinta) minutos para arguição e resposta (10 minutos para cada 

membro da Banca). O presidente da Banca não deverá facultar a palavra ao público. 

A ata de aprovação do TCC deverá ser entregue na Coordenação do Curso de 

Enfermagem devidamente assinada pelos membros da Banca Examinadora, para que 

se possa lançar no sistema acadêmico o cumprimento desse requisito pelo estudante. 

Parágrafo Único: Ao aluno em processo de recuperação ou dependência nos 

componentes curriculares dos módulos I ao VIII nas áreas didáticas, é vedado o direito 

de apresentação do TCC. No caso de trabalhos com mais de um autor, apenas o aluno 

que não cumprir as exigências terá sua apresentação oral postergada, entretanto será 

procedida a avaliação escrita do TCC. Dessa forma, não impedirá o outro membro do 

grupo de concluir a disciplina. 

 

7. Quanto à composição da Banca Examinadora 

 

A Banca Examinadora deverá ser presidida pelo orientador e composta por dois 

docentes e/ou profissionais de reconhecida competência técnica na área temática do 

TCC, com titulação mínima de Especialista. Em caso de membros externos ao Curso, a 

indicação será da responsabilidade do Colegiado do Curso de Graduação em 

Enfermagem do IFPE Campus Pesqueira. 

 

8. Entrega do exemplar do TCC na coordenação do curso 
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Entregar uma cópia impressa com a autorização do Comitê de Ética, uma cópia 

em CD-ROM e o termo da autorização para publicação conforme modelo (disponível na 

escolaridade). (Anexo). 

 

9. TCC como forma de avaliação: Critérios de Avaliação dos TCC 

O parecer final da banca avaliadora do TCC tomará como referência a Ficha de 

Avaliação da versão escrita do TCC (abaixo) e a Ficha de Avaliação da Apresentação 

Oral do TCC, anexa ao Regulamento de TCC dos Cursos Superiores do IFPE. 

O presente entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando disposições 

em contrário para o mesmo curso. 

  

 Pesqueira, 05 de março de 2015. 
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APÊNDICE VII – REGULAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICO-

CULTURAIS/COMPLEMENTARES DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ENFERMAGEM – CAMPUS PESQUEIRA 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES 

Art. 1o O IFPE vem, através do Grupo de Trabalho instituído pelo colegiado do curso de 

enfermagem, por meio deste Regulamento, contemplar as Normas Gerais de Atividades 

complementares, permitindo a implantação do processo de flexibilização dos currículos 

de graduação, considerando o currículo como o conjunto de atividades acadêmicas 

previsto para a integralização de um curso. 

Art. 2o Tomando-se como referência a missão institucional do IFPE, que visa ao 

favorecimento da qualificação formal, social e humana dos discentes e as diretrizes 

curriculares do curso de graduação em enfermagem, são princípios norteadores para o 

desenvolvimento das atividades complementares: 

I – concepção da instituição educacional como um locos de aprendizagem com caráter 

interdisciplinar;  

II – estímulo de práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia intelectual e profissional do discente;  

III – reconhecimento de habilidades e de competências adquiridas fora do ambiente 

escolar, desde que sejam relevantes para a área de formação considerada. 
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DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 3o São atividades complementares aquelas extracurriculares, com a finalidade de 

enriquecer e ampliar os conteúdos curriculares, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar. 

Art. 4o A carga-horária relativa às atividades complementares é requisito indispensável 

para o término do curso. 

Art. 5o O aluno poderá escolher entre nove (09) categorias de Atividades 

Complementares, devendo atingir a carga horária mínima posta no projeto pedagógico 

do curso: 100 (cem) horas. 

Art. 6o Em cada atividade apresentada para reconhecimento, poderão ser validadas, no 

mínimo, 20 e, no máximo, 40 horas (ver limites no item correspondente a cada 

categoria). 

Art. 7o As Atividades Complementares serão reconhecidas como tais se forem 

desenvolvidas durante o período em que o aluno estiver no percurso de sua graduação 

nesta IES. 

Parágrafo Único: Tais atividades estão apresentadas sob múltiplos formatos com a 

finalidade de enriquecer o processo ensino-aprendizagem e privilegiar: 

I – a complementação da formação Técnica; 

II – o relacionamento entre grupos e a convivência com diferenças sociais;  

III – atividades esportivas e culturais. 

DAS CATEGORIAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 8o Serão consideradas atividades complementares as que se enquadrarem nas 

seguintes categorias: 
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Atividade complementar Carga horária 
limite 

I – Atividades esportivas Até 10 h 

II – Atividades artísticas e culturais Até 20 h 

III – Atividades sociais e políticas (Diretório Acadêmico, 
Voluntariado, Pastorais) 

Até 30 h 

IV – Cursos de extensão Até 40 h 

V – Evento técnico científico (ouvinte, monitor, palestrante, 
organização) 

Até 40 h 

VI – Disciplinas não previstas no currículo (não complementares) Até 20 h 

VII – Projeto de Iniciação Científica/Pesquisa Até 40 h 

VIII – Projeto de Extensão Até 40 h 

IX – Monitorias de disciplinas Até 40 h 

X – Estágio extracurricular (mínimo de 100 horas) Até 20h 

XI – Intercâmbio acadêmico-cultural Até 40h 

XII – Participação em Minicursos Até 30h 

XIII – Organização de eventos científicos e culturais Até 10h 

XIV – Publicação de artigo em revista Até 20h 

 

DA VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 9o Na validação das Atividades Complementares desenvolvidas pelo discente, será 

considerada a compatibilidade das atividades desenvolvidas com o objetivo do curso e 

a atuação do aluno na realização das atividades. 

Art. 10o Será instituído o início do 8o módulo e o final do 10o modulo como período 

previsto para avaliação da documentação apresentada pelos discentes. 

Art. 11o O aluno deverá apresentar, na secretaria do Curso de Enfermagem, originais e 

cópias da documentação que comprovem a participação nas Atividades 

Complementares. 

Art. 12o Somente serão validadas as atividades realizadas pelo aluno, a partir da data 

de ingresso no curso, até 30 dias antes da data da colação de grau. 

           nico: Os alunos que apresentarem algum documento cujas informações 

não sejam verídicas ficarão sujeitos às penalidades previstas pelo IFPE. 
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AO DISCENTE 

 
Art. 13o Ao aluno compete: 

I – tomar conhecimento desse regulamento; 

II – informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora do IFPE; 

III – receber orientação; 

IV – acumular pelo menos a carga horária mínima necessária de acordo com o Projeto 

Pedagógico do curso (no mínimo 100h); 

V – arquivar os documentos e apresentá-los sempre que necessário. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
Art. 14o Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela 

Coordenação do Curso de Enfermagem, que pode ou não consultar os órgãos 

colegiados do curso ou a direção acadêmica. 

Art. 15o O presente entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando disposições 

em contrário para o mesmo curso.  

 

Pesqueira, 16 de dezembro de 2014. 
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APÊNDICE VII – A 

 
Formulário de Requerimento das Atividades Complementares  

 
Ao Coordenador do Curso Superior de Enfermagem – Bacharelado do IFPE Campus 
Pesqueira 
 
Eu, ______________________________________________ matriculado (a) sob nº 
_____________________, telefone (____) _______________, e-mail 
_________________________________________________, venho requerer que 
sejam registradas no meu histórico escolar as horas referentes à Atividade 
Complementar, conforme indicado no campo abaixo, cuja cópia da documentação 
comprobatória pertinente segue em anexo.  
 
Nº 
 
 
 

Categoria Especificação da  
Atividade Complementar 

Carga 
Horária 

Local de realização/ 
participação 

Período de  
Realização 

      

      

      

      

      

 
CHT:__________________________________________________________________ 
 
 
 OBS: Anexar cópia autenticada da documentação comprobatória.  
 
________________, _____ de ________________ de _______  
 

 __________________________________  
 

 Assinatura do Requerente  
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APÊNDICE VII – B 

 
CONTABILIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Eu, ________________________________________________, Coordenador do 
Curso de_________________________, requeiro ao Registro Escolar a notificação de 
aproveitamento das cargas horárias das Atividades Complementares dos estudantes 
abaixo especificados. 
 
 

Nº NOME DO ESTUDANTE MATRÍCULA  CARGA 
HORÁRIA 

    

    

    

    

    

    

 
 

________________________________________________  
 

Coordenador(a) do Curso 
 

 
 Envio para a Secretaria em: ______/______/_____  
 
Recebimento em: ______/______/_____  
 
Visto do Recebedor: ____________________  
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APÊNDICE VIII – REGIMENTO DO COLEGIADO DOS CURSOS SUPERIORES DO 
IFPE 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCEITO 

 
Art. 1º O Colegiado dos Cursos Superiores (CCS) do IFPE é um órgão democrático e 
participativo de função deliberativa, consultiva, propositiva e de planejamento 
acadêmico dos cursos superiores, com composição, competências e funcionamento 
definidos neste Regimento. 
 
Art. 2º O Colegiado dos Cursos Superiores do IFPE tem por objetivo desenvolver 
atividades voltadas para elevação da qualidade dos Cursos Superiores, com base no 
Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI), no Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), na Organização Acadêmica da Instituição e na Legislação vigente. 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 3º O CCS é constituído pelos seguintes membros: 
I - Chefia de Departamento/Coordenação Geral de Ensino ou instância equivalente no 
Campus; 
II - Coordenador (a) do curso de nível superior; 
III – 1 (um) representante da equipe técnico-administrativa; 
IV - Pedagogo (a) responsável pelo Curso de Nível Superior; 
V - Todo o corpo docente do Curso de Nível Superior; 
VI - 1 (um) representante do corpo discente do Curso de Nível Superior. 
 
§1º O presidente do CCS será o Coordenador do Curso. 
 
§2º O Secretário será o representante técnico-administrativo. 
 
§3º O Representante do corpo discente e seu suplente serão escolhidos pelos seus 
pares. 
 
§4º Na ausência do Presidente e/ou Secretário (a), a Assembleia indicará um dos 
docentes para assumir a presidência e/ou a secretaria. 
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§5º Na ausência do(a) Pedagogo(a) responsável pelo curso, o Setor Pedagógico 
indicará um substituto. 
 
Art. 4º O mandato do membro discente e seu suplente será de 1 (um) ano, permitida 
apenas uma recondução. 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
Art. 5º São competências do Colegiado do Curso Superior: 
 
I - Analisar e validar o Projeto Pedagógico do Curso para encaminhá-lo à Direção de 
Ensino ou instância equivalente; 
 
II - Acompanhar a execução didático pedagógica do Projeto Pedagógico do Curso; 
 
III – Propor oferta de turmas, aumento ou redução do número de vagas, a ser publicada 
em edital de seleção, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e observando os recursos humanos, materiais e didáticos existentes no IFPE; 
 
IV - Propor modificações no Projeto Pedagógico do Curso e nos Programas dos 
Componentes Curriculares, através da indicação de comissão para esta reestruturação; 
 
V - Apreciar e aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidos em cada ano 
letivo, comunicando na época devida à Direção de Ensino ou instância equivalente; 
 
VI - Promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso;  
 
VII - Estabelecer critérios e cronograma para viabilizar a recepção de professores 
visitantes a fim de, em forma de intercâmbio, desenvolver atividades de ensino, 
pesquisa e extensão; 
 
VIII - Deliberar sobre questões relativas à vida acadêmica, tais como frequência, 
equivalência e adaptações de estudos, exames e avaliações de acordo com a 
Organização Acadêmica; 
 
IX - Atuar de forma consultiva e deliberativa, em primeira instância, na área do Ensino, 
Pesquisa e Extensão, desde que não conflitue com o que preceitua a Organização 
Acadêmica e as demais normas do IFPE; 
 
X - Acompanhar a divisão equitativa do trabalho dos docentes do curso, considerando o 
disposto no Regulamento do Esforço Acadêmico do IFPE, relativo às atividades de 
Ensino, Pesquisa e Extensão; 
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XI - Elaborar o cronograma de liberação de professores no âmbito do Colegiado, para 
participação em cursos de aperfeiçoamento, qualificação profissional em nível de 
Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado, de acordo com o Plano 
Institucional de Capacitação do Servidor (PIC); 
 
XII - Apoiar os processos de avaliação do curso, fornecendo as informações 
necessárias, quando solicitado; 
 
XIII - Analisar e dar encaminhamento, sempre que solicitado, a outras questões 
pertinentes ao curso superior. 
 
Art. 6º Compete ao Presidente do Colegiado do Curso: 
 

I - Convocar e presidir as reuniões do CCS; 

II - Convocar reunião extraordinária sempre que no mínimo dois terços dos membros do 
Colegiado a requisitarem; 

III - Executar as deliberações do Colegiado; 

IV - Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 

V - Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 
Colegiado. 

 

Art. 7º A Secretaria do Colegiado do Curso ficará a cargo de um Secretário(a), ao qual 
compete: 

I - Preparar a agenda dos trabalhos do Colegiado; 

II – Encaminhar a convocação das reuniões do Colegiado, conforme indicação de seu 
Presidente; 

III - Secretariar as reuniões do Colegiado, lavrando as respectivas atas e assinando-as 
juntamente com os membros; 

IV - Redigir atos e demais documentos que traduzam as decisões tomadas pelo 
Colegiado do Curso; 

V - Guardar, em caráter sigiloso, todo o material da Secretaria e manter atualizados os 
respectivos registros; 

VI - Registrar o comparecimento dos membros às reuniões; 

VII - Gerenciar a tramitação dos processos encaminhados ao Colegiado do Curso; 

VIII - Receber, protocolar e encaminhar à Presidência a correspondência endereçada 
ao Colegiado do Curso ; 

IX - Manter arquivos relativos aos autos de processos e documentos em tramitação pelo 
Colegiado, registrando a data de entrada, as principais ocorrências, a data da saída ou 
do arquivamento. 



348 
 

 

 
CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES 
 

Art. 8º O Colegiado do Curso se reunirá em sessões ordinárias ou extraordinárias: 

I - As reuniões terão caráter deliberativo, consultivo, propositivo e de planejamento 
acadêmico, devendo constar na convocação, explicitamente, se ordinária ou 
extraordinária; 

II - As reuniões ordinárias serão realizadas duas vezes a cada semestre letivo, sendo 
agendadas previamente no início de cada semestre, podendo sofrer alterações de 
acordo com as necessidades do Colegiado; 

III - As reuniões extraordinárias serão realizadas, por convocação do Presidente do 
Colegiado ou por 2/3 (dois terços) de seus membros, quando houver assunto urgente a 
tratar; 

IV - Às reuniões do Colegiado poderão comparecer, quando convocados ou 
convidados, especialistas, mesmo estranhos à instituição, docentes, estudantes ou 
membros do corpo técnico-administrativo, para fins de assessoramento ou para prestar 
esclarecimentos sobre assuntos que lhes forem pertinentes; 

V - A convocação das reuniões ordinárias deverá ser por Memorando, podendo ser 
encaminhado por meio eletrônico, e com antecedência de 8 (oito) dias de cada uma 
delas, anexando à convocação a pauta e os documentos a serem discutidos; 

VI – As solicitações de itens para a composição da pauta deverão ser encaminhadas à 
Secretaria do Colegiado e protocoladas no prazo mínimo de 10 (dez) dias de 
antecedência da realização da reunião ordinária; 

VII - A solicitação de convocação de reunião extraordinária por 2/3 (dois terços) dos 
membros do Colegiado será requerida ao Presidente, que deverá convocá-la e realizá-
la no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis; 

VIII - O comparecimento às reuniões do Colegiado do Curso é prioritário a qualquer 
atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IX - O membro do Colegiado que deixar de comparecer à reunião deverá justificar-se 
por escrito ao Presidente do Colegiado, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a 
reunião, devendo a justificativa ser avaliada pelo Presidente e, no caso da não 
aceitação, a falta deverá ser encaminhada ao setor competente para fins de desconto; 

X - As reuniões do Colegiado serão instaladas, em primeira convocação, com a 
presença 50% (cinquenta por cento) + 1 (um) do total de membros do Colegiado, e 
suas deliberações serão tomadas pelo voto majoritário dos presentes; 

XI - Quando não houver quórum mínimo em primeira convocação, será instalada a 
reunião em segunda convocação, com qualquer número de presentes, 30 (trinta) 
minutos após a primeira convocação; 

XII - A ausência ou falta de representante de determinado segmento não impedirá o 
funcionamento do Colegiado do Curso; 
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XIII - As reuniões ordinárias e as extraordinárias obedecerão aos seguintes 
procedimentos: 

a) verificação de quorum e abertura; 

b) aprovação da pauta; 

c) leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

d) expediente: a Presidência fará as comunicações referentes à correspondência 
recebida e expedida; 

e) informações gerais: solicitação de informações, pedidos de esclarecimentos e 
quaisquer outros assuntos de interesse do IFPE e do Colegiado suscitados pelos 
membros; 

f) ordem do dia: apresentação dos processos encaminhados ao Colegiado na forma de 
Regimento, aprovação da sequência em que serão apreciados e, finalmente, leitura, 
discussão e deliberação sobre as matérias colocadas em pauta. 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 9º O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
Superior do IFPE. 

Art. 10º Este Regimento poderá ser reformulado mediante solicitação do CCS à Pró-
Reitoria de Ensino que a submeterá à análise e discussão no âmbito do Instituto, para 
posterior aprovação do Conselho Superior do IFPE, quando for o caso. 

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado, após consulta por 
Memorando à Pró-Reitoria de Ensino do IFPE. 
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APÊNDICE IX – PROJETO BÁSICO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE IFPE 
CAMPUS PESQUEIRA  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente projeto tem por objetivo indicar as necessidades de construção e 

infraestrutura física necessária à implantação do curso de Graduação em Enfermagem 

– Bacharelado no IFPE Campus Pesqueira, previsto no PDI desta IFES. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A necessidade de expansão da rede de ensino superior em saúde está 

relacionada à qualificação do atendimento às demandas de saúde da população bem 

como à sustentabilidade do modelo de atenção à saúde vigente no Brasil (TEIXEIRA et 

al., 2006). 

Na área de Enfermagem, dados do MEC/Inep/Deaes apontam a desigualdade 

regional quanto à expansão do ensino superior em Enfermagem, predominantemente 

nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, fato que está diretamente relacionado ao 

desenvolvimento industrial e à demanda por serviços de saúde qualificados (TEIXEIRA 

et al., 2006). 

Segundo Teixeira et al. (2006), além da desigualdade regional na oferta de 

cursos, observa-se também um desequilíbrio na distribuição dos cursos por categoria 

administrativa. Isso porque houve, no período de 1991 a 2004, um incremento da 
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ordem de 52,45% nos cursos da rede pública, enquanto que na rede privada esse 

incremento foi de 615,55%. 

No interior de Pernambuco, durante cerca de 40 anos, foi ofertado apenas um 

curso de Odontologia por instituição da rede privada. A interiorização da oferta de 

cursos da área de saúde na região Agreste efetivou-se a partir de 2004, sendo 

implantados os cursos de Biomedicina, Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem na 

rede privada de ensino e autarquias municipais. A cidade de Petrolina, no Sertão 

pernambucano, avançou neste mesmo ano na implantação dos Cursos de Enfermagem 

e Medicina em instituição federal de ensino, com a criação da Universidade do Vale do 

São Francisco (UNIVASF). 

Araújo e Barbosa (2003) realizaram estudo do perfil de instituições de saúde de 

baixa a alta complexidades, situadas em 25 municípios das regiões Agreste, Agreste 

Meridional e Mata Sul de Pernambuco, para identificação de demanda por curso de 

graduação em Enfermagem na região Agreste pernambucana. Os resultados indicam 

um déficit significativo no quantitativo de enfermeiros nas três regiões, porém 

proporcionalmente maior na região Agreste.  

Ao mesmo tempo em que o panorama regional apresenta-se favorável à 

ampliação da oferta de investimentos na formação superior em Saúde e Enfermagem, o 

IFPE Campus Pesqueira reúne as condições necessárias enquanto instituição pública 

federal: ampla e consolidada experiência na oferta de cursos de saúde em nível 

técnico; qualidade no processo educativo evidenciada pela inserção de seus 

profissionais egressos no mundo do trabalho em todo o Brasil; reconhecimento e 

credibilidade por parte da comunidade regional; atendimento a estudantes de baixa 

renda, proporcionando-lhes inserção social; além da infraestrutura física e de recursos 

humanos instaladas. 

Tendo-se em vista a inexistência de instituições públicas federais ou estaduais 

de ensino superior nos municípios que compõem a região polarizada pelo IFPE 

Campus Pesqueira, assim como a necessidade de qualificação profissional para a 

consolidação e sustentabilidade do Sistema Único de Saúde loco-regional, configura-se 
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a necessidade e viabilização de implantação de Curso de Bacharelado em Enfermagem 

nesta IFE. 

 

2. DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE 

2.1. QUADRO RESUMO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

DA SAÚDE  

Especificação Quant. Medidas Dimensão

 (m2) 

Sala de Coordenação 02 3.97 x 8.00 28 

Sala de Professores 01 3.97 x 8.00 28 

Sala de Reuniões/Estudos em 

Grupo 

01 8.00 x 8.00 64 

Sanitário para funcionários 02 2.00 x 8.00 16 

Sanitário Público 02 2.00 x 8.00 16 

Laboratório para aulas práticas 07 8.00 x 8.00 64 

Central de Lavagem de Material e 

Desinfecção 

01 8.00 x 8.00 64 

Salas de aula 08 8.00 x 8.00 64 

Sala para o NAPNE 01 8.00 x 8.00 64 

Dimensão total em m2 1300 

 

3. JUSTIFICATIVA DAS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA FÍSICA DO 

NAPNE E DOS LABORATÓRIOS DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

3.1. Sala do NAPNE – Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais 
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Pretende-se que o NAPNE esteja inserido na infraestrutura física do Centro de 

Ciências da Saúde, tendo em vista o desenvolvimento de ações interdisciplinares e 

multiprofissionais que permitirão a expansão do campo de atuação e do número de 

pessoas atendidas no âmbito desse Núcleo do Campus Pesqueira. 

3.2. Laboratório Interdisciplinar de SEMIOLOGIA e SEMIOTÉCNICA – POSTO DE 

ENFERMAGEM e ENFERMARIA EXPERIMENTAL 

No Laboratório Interdisciplinar de SEMIOLOGIA e SEMIOTÉCNICA, serão 

desenvolvidas as aulas práticas que possibilitarão ao(à) graduando(a), a partir de 

simulações, o desenvolvimento de aprendizagens psicomotoras, cognitivas e afetivas 

necessárias ao exercício da Enfermagem nas áreas de Enfermagem Materno-Infantil, 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, Enfermagem Fundamental, Enfermagem Neuro-

Psquiátrica, Cuidados Intensivos de Enfermagem e Enfermagem em Urgências e 

Emergências. 

 Para tanto, o laboratório será ambientado de forma a reproduzir o serviço de 

saúde, incluindo o posto de Enfermagem e a enfermaria experimental. 

3.3. Laboratório Interdisciplinar – SALA DE CIRURGIA E CENTRO DE MATERIAL E 

ESTERILIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

No Laboratório Interdisciplinar – SALA DE CIRURGIA E CENTRO DE MATERIAL 

E ESTERILIZAÇÃO EXPERIMENTAL –, serão desenvolvidas as aulas práticas que 

possibilitarão ao(à) graduando(a), mediante a simulação de procedimentos cirúrgicos e 

de esterilização de materiais, o desenvolvimento de aprendizagens psicomotoras, 

cognitivas e afetivas necessárias ao exercício da Enfermagem nas áreas de 

Enfermagem Materno-Infantil e Enfermagem Cirúrgica. 

 

3.4. Laboratório Interdisciplinar de Estudos Morfofisiológicos (ANATOMIA, ANATOMIA 

PATOLÓGICA, FISIOLOGIA, FARMACOLOGIA) 

 

O Laboratório Interdisciplinar de Estudos Morfofisiológicos oferecerá aos(às) 

estudantes os modelos anatômicos e demais equipamentos para desenvolvimento de 
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aulas práticas, de forma interdisciplinar, nas áreas do conhecimento da ANATOMIA, 

ANATOMIA PATOLÓGICA, FISIOLOGIA e FARMACOLOGIA, áreas básicas que 

instrumentalizam o exercício da Enfermagem. 

 

3.5. Laboratório Interdisciplinar de Estudos Morfofisiológicos II – Microscopia 

(CITOLOGIA, HISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA) 

 

O Laboratório Interdisciplinar de Estudos Morfofisiológicos II oferecerá ao(à) 

estudante equipamentos para estudos morfofisiológicos por meio da microscopia, de 

forma interdisciplinar, nas áreas do conhecimento da CITOLOGIA, HISTOLOGIA, 

EMBRIOLOGIA. 

 

3.6. Laboratório Interdisciplinar – BIOQUÍMICA, BIOFÍSICA e GENÉTICA 

 

O Laboratório Interdisciplinar de BIOQUÍMICA, BIOFÍSICA e GENÉTICA 

oferecerá ao(à) estudante equipamentos para estudos experimentais de bancada, de 

forma interdisciplinar, nas áreas do conhecimento da BIOQUÍMICA, BIOFÍSICA e 

GENÉTICA. 

 

3.7. Laboratório Interdisciplinar de MICROBIOLOGIA e IMUNOLOGIA 

 

O Laboratório Interdisciplinar de MICROBIOLOGIA e IMUNOLOGIA oferecerá 

ao(à) estudante equipamentos para estudos experimentais, de forma interdisciplinar, 

nas áreas do conhecimento da MICROBIOLOGIA e IMUNOLOGIA. 

 

3.8. Laboratório Interdisciplinar – BIOINFORMÁTICA 

 

O Laboratório Interdisciplinar BIOINFORMÁTICA oferecerá ao (à) estudante 

equipamentos para estudos morfofisiológicos por meio de recursos computacionais, de 

forma interdisciplinar, nas áreas do conhecimento da Anatomia, Fisiologia, Citologia, 

Histologia, Embriologia, entre outras. 
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APÊNDICE X – RESOLUÇÃO CONSUP 062/2011 (APROVA O PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM – CAMPUS 

PESQUEIRA) 

 

 



8 
 

 

 

 


