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I. APRESENTAÇÃO 

1.1. Denominação do Curso 

Curso de Enfermagem, modalidade bacharelado. 

1.2. Regime de Matrícula 

O Curso de Enfermagem da FAPAL modalidade presencial com regime 

semestral. 

 

1.3. Turnos de Funcionamento 

NOTURNO, sendo as atividades desenvolvidas de segunda a sexta-feira e 

DIURNO, no sábado. 

As atividades das disciplinas de estágio curricular serão realizadas no período 

diurno. 

1.4. Carga Horária e Duração do Curso 

Carga Horária 

* As cargas horárias foram arredondadas (total horas-aula x 50 min / 60). Carga 

Horária Total do Curso: 4.800 horas-aula ou 4.000* horas 

Carga horária de Conteúdos Disciplinares: 3.740 horas-aula ou 3.117* horas 

Atividades Complementares: 100 horas-aula ou 83,3* horas 

Estágio Curricular e Estágio: 960 horas-aula ou 800* horas 

Disciplinas Optativas: 

• Libras: 20 horas-aula ou 17* horas 

• Relações Étnico-raciais Afrodescendente: 20 horas-aula ou 17* horas 

• Direitos Humanos: 20 horas-aula ou 17* horas 

• Marketing Pessoal: 20 horas-aula ou 17* horas 

 

Duração do Curso 

• Prazo Mínimo para Integralização: 8 semestres (prerrogativa prevista no inciso 

IV, artigo 2º, Resolução CNE/CES nº 04/2009) 

• Prazo Máximo para Integralização: 12 semestres 
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1.5. Base Legal 

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem foi concebido 

com base na Lei n° 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; na 

Resolução CNE/CES nº 3/2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação em Enfermagem, no Parecer CNE/CES nº 213/2008, 

que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 

duração do curso de graduação em Enfermagem e outros, na Resolução CNE/CES 

nº. 3/2007, que dispõe sobre procedimentos relativos à hora-aula; com adequação 

de seus conteúdos curriculares às exigências do Decreto n° 5.626/2005, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e adequação dos estágios à Lei 

11.788/2008. A infraestrutura institucional apresenta condições de acesso para 

portadores de necessidades especiais, em observância ao Decreto nº. 5.296/2004. 

Considera, também, as recomendações da Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn), elaboradas a partir das discussões ocorridas nos últimos Seminários 

Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem (SENADEn); as 

determinações da Lei do Exercício Profissional (Lei nº 7.498/86) e o Código de Ética 

(Resolução COFEn nº 572/2018) do Conselho Federal de Enfermagem (COFEn).  

Cabe destacar que foi publicada no DOU de 07/04/2009 a Resolução 

CNE/CES nº 4/2009, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração do curso de graduação em Enfermagem, na 

modalidade presencial, que fixa a carga horária mínima em 4.000 horas. Assim 

sendo, a FAPAL adequou a carga horária do seu curso de Enfermagem às 

exigências legais vigentes. 

. 

II. DADOS INSTITUCIONAIS 

2.1. Perfil Institucional 

A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela 

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Paulista, 

nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto 

registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e Documentos 
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de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no CNPJ sob o nº 

06.099.229/0001-01.  

A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da 

ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada 

sob a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, cuja ata 

encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº 

669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº 

06.099.229/0001-01.  

Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº 3523113603-

9, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR 

LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01.  

Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de 

mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro 

do sistema e-MEC. 

2.2. Histórico da IES 

O Instituto Palmas de Ensino Superior – IPES, ora denominado Faculdade 

de Palmas – FAPAL, conforme Portaria SESu/MEC nº 738, publicada no DOU em 

18/06/10, com endereço de funcionamento situado na Q 402 Sul Av. NS B, s/n, conj. 

02, lotes 07/08, Plano Diretor Sul, em Palmas, Estado do Tocantins, foi credenciado 

pela Portaria nº 3.762, publicada no DOU em 23/12/02, e recredenciado pela 

Portaria nº 627, publicada no DOU em 23/07/2014, e oferece os seguintes cursos de 

graduação: Administração, reconhecido pela Portaria nº 846, publicada no DOU em 

07/08/2017; Biomedicina, autorizado pela Portaria nº 423, publicada no DOU em 

13/06/18; Ciências Contábeis, Comunicação Social e Turismo, reconhecidos pela 

Portaria nº 939, publicada no DOU em 21/11/06; Direito, reconhecido pela Portaria 

nº 937, publicada no DOU em 25/08/17; Educação Física (licenciatura), 

reconhecido pela Portaria nº 294, publicada no DOU em 11/07/16; Enfermagem, 

reconhecido pela Portaria nº 493, publicada no DOU em 30/06/15; Farmácia, 

autorizado pela Portaria nº 704, publicada no DOU em 05/10/15; Pedagogia, 

autorizado pela Portaria nº 942, publicada no DOU em 23/11/06. Também são 

oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior e Gestão de 

Recursos Humanos, autorizados pela Portaria nº 503, publicada no DOU em 

13/09/07; Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria nº 13, publicada no DOU 
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em 29/01/16; Gestão de Turismo, autorizado pela Portaria nº 411, publicada no 

DOU em 15/06/07; Gestão Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 166, publicada no 

DOU em 14/04/08; Marketing, autorizado pela Portaria nº 503, publicada no DOU 

em 13/09/07; Processos Gerenciais, autorizado pela Portaria nº 492, publicada no 

DOU de 31/08/07.  

Os pedidos de reconhecimento do curso de graduação em Farmácia e do 

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontram-se em 

tramitação junto à SERES/MEC. 

O pedido de autorização do curso de graduação em Psicologia encontra-se 

também em tramitação junto à SERES/MEC. 

2.3. Missão Institucional 

Conforme citado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) atualmente 

em vigor na FAPAL, a missão de uma Instituição de Ensino Superior está 

intrinsecamente relacionada a um compromisso permanente com princípios e 

propósitos que lhe imprimam um caráter, diferenciando-a de outras instituições 

congêneres. 

A Faculdade de Palmas - FAPAL tem como missão “investir em um processo 

de ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas 

de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior, 

integrando o ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos empreendedores 

e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política 

e econômica do estado e da região” (PDI, p.9). 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do 

Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu 

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa 

responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. 

Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o 

compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e 

participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende 

que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de 
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trabalho, em particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e 

futuros. 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de 

sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a FAPAL pretende 

produzi-lo através da articulação do ensino com a extensão a partir da análise da 

realidade social, econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor 

e mais profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar. 

Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e 

equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica 

do estudante. 

Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma 

série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua 

construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na 

direção da resolução dos problemas locais e regionais. 

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, 

enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma 

política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

2.4. Estrutura Organizacional 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em 

dois níveis de decisão: 

• Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

• Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, 

Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e 

Manutenção. 

Poderão integrar a estrutura organizacional da FAPAL outros órgãos de 

natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 
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2.4.1. Organograma Institucional e Acadêmico 

O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir. 

 

III. ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

O curso busca apresentar as transformações culturais, políticas e sociais que 

influenciam o desenvolvimento da sociedade e promove uma atuação crítica e 

questionadora do aluno. Assim, valoriza-se a pluralidade de pensamento, 

entendendo o conflito de ideias como fecundo e importante para a formação 

pretendida. 

O planejamento das ações pedagógicas seguirá os ditames hierárquicos em 

relação à legislação vigente e às orientações da Faculdade de Palmas, mas 
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procurará construir elementos que se aproximem da realidade geopolítica do 

campus, a fim de formar os profissionais cujos perfis sejam adequados para interagir 

em diferentes contextos. 

3.1. Contexto Educacional 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAPAL procura estar sempre 

engajado para manter um currículo adequado às mudanças pelas quais a sociedade 

vem passando, sem, contudo, deixar de priorizar a assistência sistematizada de 

enfermagem ao indivíduo, família e grupos de comunidade, por meio de ações 

integradas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, nas 

diferentes fases do ciclo-vital e do processo saúde-doença. Compreendendo-o como 

uma relação dinâmica, determinada por múltiplos fatores e pelo contínuo agir do 

homem frente ao universo físico, mental e social em que vive. Reconhece que a 

produção dos serviços de saúde é também determinada pela formação em saúde, 

procurando resgatar princípios de resolutividade, integralidade, e isonomia, no 

atendimento à população, reafirmando assim, as proposições do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Reconhece que a produção dos serviços de saúde é também determinada 

pela formação em saúde, procurando resgatar princípios de resolutividade, 

integralidade, e isonomia, no atendimento à população, reafirmando assim, as 

proposições do SUS. 

Por outro lado, a globalização tem produzido tendências e necessidades que 

vêm refletindo sobre as características relacionadas à formação profissional, de 

forma que os profissionais devem ser capazes não só de resolver problemas, mas 

também de propor soluções criativas, além de estarem aptos a gerenciar 

empreendimento. 

O campo de atuação do enfermeiro é amplo e diversificado, se considerarmos 

a grande visão holística de “Saúde” e entendermos que a conceituação atual não se 

resume somente a um discurso de conceitos biológicos, mas também a 

multiplicidade de aspectos sociais, físicos e psicológicos, que vêm ao encontro dos 

objetivos de promoção, proteção e recuperação da saúde, atendendo às 

necessidades institucionais, legais e comunitárias que possam dar condições do 

direito da população à saúde plena, e propiciando ao SUS condições de ações para 



10 
 

a descentralização de atendimento às comunidades e a integração dessas nesse 

processo. 

O mercado de trabalho do enfermeiro vem crescendo e atraindo jovens para a 

profissão, tanto na área de prestação de serviços quanto na área tecnológica, pela 

importância que a Enfermagem ganhou nesses últimos anos. O enfermeiro está 

fixando-se cada vez mais na área de saúde, atendendo às necessidades desta 

demanda em expansão. Ao enfermeiro compete, além das atividades clínicas: 

• Pesquisa Científica Básica e Aplicada: planejar e executar pesquisa científica 

básica e aplicada, na área de sua especialidade profissional; Docência no 

ensino superior e no ensino técnico de enfermagem: atuar em diferentes 

disciplinas da área de saúde, em instituições de ensino públicas e/ou 

privadas, capacitando novos profissionais para o desenvolvimento sócio 

educacional e tecnológico do país; 

• Saúde Ocupacional dos Ambulatórios das organizações e, principalmente, 

nas diversas modalidades de Instituições de Saúde públicas e privadas, 

atuando na assistência, gerência e direção: atuar na promoção da saúde, 

prevenção e controle de acidentes e doenças laborais, realizando os cuidados 

de enfermagem no tratamento e reabilitação dos trabalhadores. Além disso, 

poderá analisar a situação do trabalho, sob a abordagem da ergonomia, 

morbimortalidade e riscos ocupacionais a que estão expostos os 

trabalhadores. 

• Saúde Pública: diretamente nas Unidades Básicas com equipes de saúde 

coletiva, planejando, supervisionando e realizando controle sobre programas 

de saúde ao adulto, mulher, homem, criança, idoso e família; 

• Vigilância Sanitária: supervisão, em equipes multiprofissionais, de 

consultórios e clínicas de saúde; 

• Vigilância Epidemiológica: supervisão, em equipes multiprofissionais na 

execução, no gerenciamento e no monitoramento das ações de prevenção e 

controle de doenças e dos agravos à população; 

• Área Hospitalar: assistência aos clientes institucionalizados nos diferentes 

setores em que estiverem em tratamento, fazendo-os compreender a 

complexidade do atendimento e a necessidade do aperfeiçoamento técnico-

científico para a obtenção de uma assistência qualificada. 
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3.2. Relevância Social do Curso de Graduação em Enfermagem 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAPAL propõe-se a tarefa de 

transformar a base do capital humano em contingente profissional ético, 

incentivando continuamente seu engajamento no desenvolvimento socioeconômico 

da região, a partir de ações de cidadania e de responsabilidade social, levando em 

consideração a cultura regional no qual está inserido. 

3.2.1. Metas do Plano Nacional de Educação – PNE 

Segundo o Plano Nacional de Educação, a manutenção das atividades de 

pesquisa e extensão típicas das universidades, e o suporte necessário para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, não será possível sem o 

fortalecimento do setor público. Entretanto, de 1994 para cá, segundo dados do 

Censo da Educação Superior 2017, o número de alunos matriculados alcançou 

75,3% nas instituições privadas, contra 15,8% nas federais, 7,7% nas estaduais e 

1,2% nas municipais, o que indica paralelamente que a expansão do setor privado 

deve continuar desde que garantida a qualidade, o que vem acontecendo a partir da 

década de setenta pelo oferecimento de 91,7% das vagas novas do ensino superior.  

As metas que fizeram parte do PNE no período de 2001 a 2010, traçaram os 

seguintes objetivos: oferecer vagas de ensino superior para 30% dos jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos, elevando a taxa líquida de matrículas; diminuir as 

desigualdades de oferta de vagas entre as diferentes regiões do país; estabelecer 

sistema interativo de educação a distância; assegurar efetiva autonomia didática, 

científica, administrativa e de gestão financeira para universidades públicas; 

institucionalizar sistema de avaliação interna e externa que englobe os setores 

público e privado; instituir programas de fomento para as instituições de educação 

superior constituírem sistemas próprios e articulados de avaliação; diversificar o 

sistema, favorecendo e valorizando estabelecimentos não universitários que 

atendam clientelas específicas; estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares 

que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade; incentivar a criação de 

cursos noturnos.  

Em 2014 foi aprovado um novo PNE para o período 2014-2024 pela Lei nº 

13.005/2014. Essa proposta foi amplamente debatida na Conferência Nacional de 
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Educação – CONAE no ano de 2010, pelo Poder Executivo, o Congresso Nacional, 

Conselhos e fóruns de educação institucionais, Movimentos Sociais, Sociedade civil 

(gestores), Sociedade civil vinculada ao setor privado na área educacional e demais 

organizações da sociedade civil voltadas à formulação de políticas públicas. Foram 

definidas diretrizes e estratégias de ação para este novo PNE.  

Isso posto, o novo PNE apresenta dez diretrizes, que preveem:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade do ensino;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;  

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e 

à sustentabilidade socioambiental.  

O Plano Nacional de Educação estabelece vinte metas para educação nos 

próximos dez anos, e deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (Pnad), o censo demográfico e os censos nacionais da educação 

básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da sua publicação.  

O Curso de Administração da FAPAL se adere ao referido PNE 2014-2024, 

em especial para atendimento da meta 12, do acesso à educação superior, que trata 
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da elevação das taxas bruta e líquida de matrícula na Educação Superior da 

população de 18 a 24 anos. Considerando que o Censo da Educação Superior 

MEC/INEP 2017 indica que os cursos de graduação presencial tiveram crescimento 

de 3,0% em relação a 2016, o oferecimento do Curso de Administração da FAPAL 

integra-se perfeitamente, portanto, no contexto educacional brasileiro, tanto atual 

quanto de cenário futuro. 

As seguintes metas do PNE estão atreladas aos propósitos da FAPAL na 

medida em que buscam:  

• elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para 

as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (meta 8).  

• elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta 

(meta 12).  

Esse novo PNE, por estabelecer uma política de Estado, deve ser tratado como 

principal prioridade pelo Estado e pela sociedade brasileira. Deverá, também, 

propiciar a correção das deficiências e lacunas do Plano anterior (que vigorou entre 

2001 e 2010), bem como contribuir para o aprimoramento e avanço das políticas 

educacionais em curso no País, e muito contribuirá para a superação da visão 

fragmentada que tem marcado a organização e a gestão da educação nacional. 

3.2.2. Caracterização Regional da Área de Inserção do Curso de Enfermagem 

O ensino de Enfermagem no Brasil vem crescendo principalmente nas regiões 

menos favorecidas do país, atualmente no Brasil há 216 Instituições de Ensino 

Superior que oferecem cursos de graduação em Enfermagem. Os desafios regionais 

e nacionais na área da saúde e o cenário mundial altamente competitivo e complexo 

indicam a necessidade da formação de enfermeiros qualificados, competentes e 

criativos para atuar nessa realidade. 

De acordo com o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

realizado em 2016, o Brasil possui cerca de 732 cursos de Enfermagem, sendo que 
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341 deles são ofertados em Faculdades, 278 em Universidades, 111 em Centros 

Universitários e 2 deles em IF/CEFET.   

O Censo Escolar 2017 aponta que o Brasil possui cerca de 48 milhões de 

estudantes matriculados na educação básica pública e privada – creche, pré-escola, 

ensino fundamental e médio, educação profissional, especial e de jovens e adultos. 

Destes, 39 milhões estudam nas redes públicas (81,3%) e 9 milhões em escolas 

particulares (18,7%).  

Segundo o INEP (2017), existem 2.448 Instituições de Educação Superior no 

Brasil e 3,2 milhões de estudantes ingressaram em curso de educação superior de 

graduação, com crescimento de 8,1% em relação ao ano de 2016. Neste mesmo 

período, foram realizadas 8.286.663 matrículas em cursos superiores de graduação 

presenciais e a distância, onde 2.045.356 (24,7%) em instituições públicas e 

6.241.307 (75,3%) em instituições privadas. Destes, 81,7% ingressaram em 

instituições privadas que nos últimos 10 anos cresceram 53,1%.   

Tais dados são relevantes na observância para o estudo que a Coordenação 

do Curso de Enfermagem realiza com o objetivo de compreender a demanda atual 

pelo ensino superior na região onde esta instituição oferece seus Cursos, 

considerando-se a população da faixa etária entre 18 e 24 anos e o total de 

habitantes, as matrículas no ensino médio e a quantidade de vagas ofertadas, para 

se obter a taxa bruta e líquida de matriculados na educação superior. Ainda, para 

tanto, são elencadas as características do município e região que se constituem em 

informação relevante para mostrar a importância do curso Graduação em 

Enfermagem para o Estado do Tocantins. 

A Faculdade de Palmas – FAPAL está localizada no município de Palmas, no 

Estado do Tocantins. 

O município de Palmas possui extensão territorial de 2.219 km2, sendo a 

última cidade do século XX completamente planejada, já que nasceu e foi projetada 

desde o início para ser a capital do estado. A população de Palmas é hoje estimada 

em 286.787 habitantes, de acordo com o IBGE. Nos últimos anos, o 

desenvolvimento econômico do município, de certa forma, tem contribuído para a 

atração de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país. 

Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de 

oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do estado e da 

capital. 
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Hoje Palmas se transformou numa cidade-polo cuja influência 

socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o 

nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão. A economia é predominantemente 

formal, formada principalmente por sociedades limitadas e firmas individuais. Em 

2015, ainda segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município foi de R$ 

7.400.435.870 e o PIB per capita de R$ 27.135,06. 

Na área da saúde, Palmas conta com oito hospitais gerais, três hospitais 

especializados e 68 unidades básicas de saúde. O Hospital de Urgências de Palmas 

e o HGP são alguns dos principais hospitais da cidade. Segundo informações do 

CNES/DATASUS, são ao todo 425 estabelecimentos de saúde, os quais oferecem 

615 leitos para atender a população do município. 

Segundo dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) de Palmas é 0,788. O município está situado na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O IDHM passou de 0,654 em 2000 para 

0,788 em 2010 - uma taxa de crescimento de 20,49%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, 

que é 1, foi reduzido em 38,73% no período. A dimensão que mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,241), seguida por Renda e 

por Longevidade. 

A universalização progressiva do ensino médio constitui-se numa exigência 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos últimos anos, sendo 

corroborada pela meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado para o 

período de 2014-2024, na medida em que, busca, “universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 

elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” (BRASIL, 2014, p.10).  

Destaca-se que a expansão deste nível de ensino foi claramente planejada 

pela LDB, pela EC 59/2009 e, recentemente, com a aprovação da Lei nº 

13.005/2014 que instituiu o PNE para os próximos dez anos cuja inserção da 

Faculdade de Palmas (FAPAL), nessa região, subsidiará no cumprimento da meta 

12 do PNE que busca  

elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta 
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e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 
matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014, p.13).  

Com obrigatoriedade do Ensino Médio sua expansão é iminente e, com isso, 

o aumento de vagas e a democratização do acesso à educação superior que 

também estão presentes entre as metas do PNE de 2014 a 2024, o ingresso na 

educação superior assume, para o jovem da região, uma trajetória evolutiva em si 

mesma a ser conquistada e uma alternativa concreta de inserção no mundo do 

trabalho. 

O último levantamento da educação básica realizado pelo INEP mostrou que 

13.076 estudantes foram matriculados no ensino médio regular das redes municipal 

e estadual em Palmas. Essa cifra representa uma potencial demanda por formação 

superior para os próximos anos na região. 

MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR NO MUNICÍPIO DE PALMAS 

Período 
Ensino Fundamental Ensino 

Médio Anos Iniciais Anos Finais 

Parcial 8.075 6.580 11.279 

Integral 14.258 10.841 1.797 

Total 22.333 17.421 13.076 

 

Estando prevista a expansão do ensino médio, o aumento de vagas e a 

democratização do acesso à educação superior foram também algumas das metas 

estipuladas pelo PNE. 

O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter 

de tarefa evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem 

termina o ensino médio e uma alternativa disponível de inserção no mundo do 

trabalho. 

O quadro a seguir apresenta dados de 2012 da distribuição da população do 

município segundo a faixa etária e revela que 16% da população total encontra-se 

na faixa entre 18 e 24 anos, fase de ingresso acadêmico. 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE 
PALMAS 

Faixa Etária População % 

Menor 1 ano 4.568 2% 

1 a 4 anos 16.938 7% 

5 a 9 anos 20.593 9% 

10 a 14 anos 22.369 9% 

15 a 17 anos 14.497 6% 

18 a 24 anos 39.069 16% 

25 a 29 anos 27.843 12% 
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30 a 34 anos 24.234 10% 

35 a 39 anos 19.029 8% 

40 a 44 anos 15.525 6% 

45 a 49 anos 8.715 4% 

50 a 54 anos 8.715 4% 

55 a 59 anos 6.144 3% 

60 a 64 anos 3.960 2% 

65 a 69 anos 2.702 1% 

70 a 74 anos 1.767 1% 

75 a 79 anos 1.097 0% 

80 anos e mais 1.052 0% 

 

Em 2012, o número de matrículas em instituições de ensino superior em 

Palmas foi de 20.126, segundo dados do INEP. A taxa de escolarização, que mede 

o total de matrículas no ensino superior em relação à população na faixa etária 

teoricamente adequada a frequentar esse nível de ensino, estimada em 52%, 

demonstra claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos 

jovens que residem no município. 

Ainda de acordo com dados do INEP, foram 46.555 candidatos inscritos em 

processos seletivos para as 8.922 vagas oferecidas pelas instituições de ensino 

superior no município. Segundo informações obtidas no sistema e-MEC, existem 

hoje outras 10 instituições de ensino superior além desta no município, sendo que 

apenas quatro oferecem o curso de Enfermagem. 

Com a oferta do curso de Enfermagem, a FAPAL está contribuindo para a 

ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma área cuja 

atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho. 

3.2.2.1. Formas de acesso ao curso 

3.2.2.1.1. Formas de Acesso  

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, 

previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação em 

Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o programa 

estabelecido. Para a orientação desse processo, o candidato conta com o Manual do 

Candidato à sua disposição, que o informará sobre os procedimentos para a 

inscrição, datas e horários dos exames, assim como a publicação dos resultados e 

períodos de matrículas.  
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No início de cada ano letivo, é disponibilizado no site da FAPAL o Manual do 

Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à 

comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor 

aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo docente, 

discente e administrativo da Instituição. 

3.2.2.1.2. Disposições Gerais  

O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:  

1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a 

inscrição feita previamente pelo candidato pela internet, ou presencialmente na IES. 

O local de realização da prova é indicado no comprovante de inscrição e a duração 

da mesma consta no manual.  

2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua 

realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta é realizada 

em computadores dos laboratórios da IES e com provas diferentes. 

O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas.  

Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o 

realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso, 

este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim 

Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas 

obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão analisadas e 

se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato necessariamente realizará a 

Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme sua escolha e tempo hábil para 

tal.  

3.2.2.1.3. Condições e Procedimentos  

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno 

conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um questionário 

socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser feita 

pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta possui as 

disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia de literaturas 

a serem estudadas.  

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, 

referente à pontuação, e respeita a disponibilidade de vagas do curso. Já a 
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desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de 

meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova.  

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na 

secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela internet, após alguns 

dias da realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O resultado obtido 

através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado juntamente 

com o da Prova Tradicional.  

3.2.2.1.4. Matrícula  

A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no Manual do 

Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização, indicação do 

curso e a data de início das aulas. 

IV. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.1. Políticas institucionais no âmbito do curso 

Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da FAPAL em 

relação às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade, 

pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A 

ética como postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos 

docentes dentro do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem. 

Desta forma, as capacidades compreendendo as dimensões cognitivas, 

afetivas e psicomotoras serão estabelecidas nas diferentes disciplinas constantes da 

estrutura curricular, procurando, com as interações entre as disciplinas básicas, 

profissionalizantes e de ciências humanas, envolver o corpo docente dentro de uma 

filosofia que contemple as diferentes dimensões estabelecidas e que transmita a 

concepção formativa aos alunos durante o desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem. 

A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem da FAPAL procura 

assegurar: 

• articulação entre o ensino, pesquisa e extensão, garantindo um ensino 

crítico, reflexivo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a 
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realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o 

conhecimento produzido; 

• inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma 

integrada e interdisciplinar, relevantes à sua futura vida profissional; 

• utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo ao 

aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da 

prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

• visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade; 

• garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, 

integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo; 

• implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que 

estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender; 

• definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber fazer 

e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o 

aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender 

a conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do 

enfermeiro; 

• realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a 

discussão coletiva e as relações interpessoais; 

• valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno e no enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e 

para a solidariedade. 

4.2. Objetivos do curso 

4.2.1. Objetivos Gerais 

Os objetivos gerais da estruturação e execução deste Projeto Pedagógico são: 

• Preparar profissionais éticos e competentes, capazes de contribuir para o 

desenvolvimento da região e o bem-estar e qualidade de vida de seus 

cidadãos; 

• Conscientizar o aluno de sua responsabilidade social, na busca da 

compreensão das reais necessidades e dos caminhos para a inclusão 

social desenvolvendo atividades educacionais; 
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• Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 

saúde, tanto em nível individual quanto coletivo nas instâncias do sistema 

de saúde; 

• Estar fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas; 

• Manter a confidencialidade das informações a ele confiada, na interação 

com outros profissionais de saúde e o público em geral; 

• Estar apto a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem 

estar da comunidade; 

• Estar apto a fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma 

forma que deve estar aptos a serem gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde; 

• Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na 

sua prática. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Dentre os objetivos específicos destacamos que os alunos devem possuir 

competências técnico-científicas, ético políticas, socioeducativas contextualizadas 

em: 

•  Compreensão da natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões e fases evolutivas; 

•  Integração da ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional; 

•  Estabelecimento de novas relações com o contexto social, reconhecendo 

a estrutura e as formas de organização social, suas transformações e 

expressões; 

•  Desenvolvimento na formação técnico-científica que confira qualidade ao 

exercício profissional; 

•  Compreensão da política de saúde no contexto das políticas sociais, 

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 
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•  Reconhecimento da saúde como direito e condições dignas de vida e 

atuação na 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; 

•  Atuação nos programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; 

•  Capacidade em 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; 

•  Reconhecimento das relações de trabalho e sua influência na saúde; 

•  Responsabilidade no processo de formação de recursos humanos; 

•  Atenção às especificidades regionais de saúde através de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e 

reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das 

famílias e das comunidades; 

•  Critério na relação custo-benefício nas decisões dos procedimentos na 

saúde; 

•  Reconhecimento como coordenador do trabalho da equipe de 

enfermagem; 

•  Reconhecimento do compromisso ético, humanístico e social com o 

trabalho multiprofissional em saúde 

 

4.3. Perfil profissional do egresso 

4.3.1. Perfil do Egresso, Competências e Habilidades 

Para atingir o perfil de egresso, o Curso de Graduação em Enfermagem 

oferecido pela FAPAL se caracteriza pelo compromisso de integrar o ensino com a 

pesquisa e promover a extensão, visando à formação de sujeitos autônomos, 

responsáveis e profissionalmente competentes para responder aos desafios da 

realidade atual. Devem, ainda, ser capazes de atuar de forma interdisciplinar 

fundamentada em princípios éticos e humanísticos em todos os campos de trabalho. 
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Para tanto, prima pelo foco no mercado de trabalho e pela qualidade do PPC, 

orientação que se espera atingir por meio da sinergia entre os seguintes fatores: 

• a ação indissociável de reflexão entre teoria e prática profissional; 

• a concepção producente dos currículos; 

• a titulação, o regime de trabalho e a qualificação dos docentes; 

• a produção acadêmico-científica realizada por estudantes e professores; 

• o uso adequado da biblioteca como meio de aprendizagem e 

• a incorporação dos recursos da microinformática no processo de 

formação. 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAPAL, como foi concebido, 

proporcionará sólida formação em todos os conteúdos curriculares, e tem como 

perfil do formando egresso/profissional o; 

 

I- O Enfermeiro, com formação generalista, humanista e crítica que atenderá 

a demanda profissional, segundo as necessidades do País, preparando para 

o exercício nas áreas de Assistência, Administração, Ensino e Pesquisa, no 

âmbito sócio-político e cultural, para a satisfação das necessidades humanas 

básicas do indivíduo, família e comunidade com intervenções sistematizadas 

de amplo alcance, nos níveis de atenção primária, secundária e terciária nas 

diversas fases do ciclo evolutivo da vida, respeitando os princípios éticos que 

norteiam a profissão. 

Este perfil confere ao enfermeiro postura profissional transformadora em 

qualquer nível de desenvolvimento dos programas de saúde, atendendo aos 

princípios da universalidade, integralidade, equidade, solidariedade e hierarquização 

que norteiam o sistema de saúde vigente no país. 

Profissionalismo, Humanismo e Competência são os atributos que hoje devem 

caracterizar os profissionais que se dedicam à enfermagem e o desenvolvimento de 

tais condições é um foco de preocupação. 

O enfermeiro formado pela FAPAL é um profissional preparado para coordenar 

o processo de trabalho e a equipe de enfermagem, da qual fazem parte, além dele 

próprio e os técnicos de enfermagem. Além disso, ele é preparado para cuidar das 

pessoas por meio de intervenções de alcance individual e coletivo, desenvolvidas 

em diferentes instituições de saúde (centros de saúde, hospitais, ambulatórios), 
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educacionais (escolas, creches), indústrias, dentre outras, nas quais planeja, 

implementa e avalia os cuidados de enfermagem e de saúde voltados aos diversos 

grupos etários (saúde do adulto, da mulher, da criança, dos idosos, adolescentes) ou 

áreas de conhecimento (saúde pública, saúde mental, médico-cirúrgica, 

administração, enfermagem pediátrica, enfermagem obstétrica, dentre outras) em 

que o profissional pode buscar pós-graduação, em nível de especialização. Outro 

aspecto pouco divulgado quando se aborda a respeito do campo de atuação dos 

profissionais de enfermagem é que também existe a possibilidade de atuar de forma 

autônoma, através da organização de Centros de Atendimento de Enfermagem, 

realizando atividades assistenciais e educativas domiciliares ou consultas de 

enfermagem. 

É importante que o estudante graduado pela FAPAL tenha afinidade com as 

disciplinas da área biológica, como também com as da área de humanas, sobretudo 

educação, antropologia, psicologia, economia, política, sociologia, pois estas 

contribuem para uma maior e mais aprofundada compreensão das questões 

relacionadas ao processo saúde-doença. 

A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no SUS e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e 

humanização do atendimento. Esta formação tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes requeridos para a competência em: 

• promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos 

seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como 

agente de transformação social; 

• usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 

comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 

• atuar nos diferentes cenários da prática profissional considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 

• identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, 

seus condicionantes e determinantes; 

• 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; 
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• prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 

necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes 

grupos da comunidade; 

• compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 

enfermagem às diferentes demandas dos usuários; 

• integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

• 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; 

• planejar, implementar e participar dos programas de formação e 

qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

• planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 

considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos 

distintos processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento; 

• desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de 

produção de conhecimento que objetivem a qualificação da prática 

profissional; 

• respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da 

profissão; 

• interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como 

agente desse processo; 

• utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e da assistência à saúde; 

• participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do 

sistema de saúde; 

• reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de 

política e planejamento em saúde. 

Com políticas articuladas de forma integrada com os documentos PPI e PDI, 

além dos PPC’s dos seus cursos, a instituição pretende valorizar e incentivar as 

políticas de acompanhamento dos seus egressos. Os veículos de comunicação com 

os egressos visam a disponibilizar informações como cursos de pós-graduação 

interinstitucional, cursos de extensão e eventos em geral. Programas de educação 

continuada são oferecidos aos egressos assim como realizados eventos de 
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reconhecimento às suas conquistas profissionais e acadêmicas. Quando da 

realização destes eventos, os egressos são convidados para ministrar depoimentos 

e oficinas relacionadas à sua área de atuação.  

Tendo como um de seus objetivos a consolidação de seus cursos, a FAPAL 

tem a consciência da necessidade de não se descuidar das tendências do mercado 

de trabalho e, em especial, das novas propostas para a educação superior brasileira, 

em debate nacional. Para tal, uma efetiva aproximação da Instituição com os seus 

egressos é de fundamental importância. Também procura encaminhar informações 

profissionais às empresas conveniadas.  

Quanto aos egressos, a FAPAL se preocupa com sua inserção no mercado 

de trabalho e, para tanto, promoverá constantemente programas especiais de 

capacitação, serviços técnicos e de consultoria e a realização de treinamentos, 

encontros e workshops com profissionais da área. 

4.4. Estrutura Curricular 

O PPC de Graduação em Enfermagem da FAPAL em conformidade com as 

diretrizes do PPI e o PDI __ se caracteriza pelo compromisso de integrar o ensino 

com a pesquisa e promover a extensão, visando à formação de sujeitos autônomos, 

responsáveis e profissionalmente competentes para responder aos desafios da 

realidade atual.  

A estruturação didático-pedagógica do Curso de Enfermagem está 

fundamentada nos propósitos éticos e políticos expressos em quesitos como justiça, 

respeito mútuo, participação, diálogo, reflexão, responsabilidade, solidariedade, 

dignidade humana, ética e respeito ao meio ambiente. A formação do enfermeiro da 

FAPAL está norteada em promover o aprimoramento de qualidades de cidadãos 

íntegros e emancipados, politicamente capazes de conduzir e posicionar-se diante 

de fatos, de forma coerente diante de uma sociedade complexa, organizada e 

competitiva.  

Todo o processo acadêmico está voltado para favorecer um ambiente 

propício ao desenvolvimento harmonioso dos estudantes no que se refere aos 

domínios cognitivos, afetivos, psicológicos, biológicos e sociais (formação integral do 

estudante). 

O Projeto Pedagógico estabelece um currículo integrado, centrado no 

estudante, com pedagogia crítico-reflexiva na construção do conhecimento, de forma 
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que os graduandos possam atuar como excelentes profissionais no mercado de 

trabalho, valorizando a dimensão humana, respeitando o patrimônio ambiental e 

atuando como agente na promoção de ganhos para sociedade. 

O fundamento da proposta pedagógica do curso está na construção e 

reconstrução de conhecimentos que possibilitam ao egresso o exercício de sua 

profissão. Isto é favorecido com a aplicação de conhecimentos e técnicas de 

natureza física, química e biológica, levando em consideração os preceitos 

econômicos, sociais e ambientais. O envolvimento dos estudantes com as 

disciplinas permite o equilíbrio entre o conhecimento, às habilidades e as atitudes, 

caracterizados pelo aprender, conhecer e fazer. Os professores exercem o papel de 

catalisador (mediador) do processo de interação que ocorre entre o sujeito da 

aprendizagem (o estudante) e o objeto de conhecimento. A aprendizagem é tratada 

como um processo contínuo e vinculado à realidade social.  

Assim sendo, a ação pedagógica está baseada em princípios educacionais 

que propõem a formação crítica e construtiva, a preparação técnico-científica, a 

autonomia intelectual e a postura ética e profissional, sendo assegurada pelo ensino 

interdisciplinar. Este, por sua vez, deve estar voltado para: a construção da 

autonomia intelectual do estudante; a organização global do conhecimento; a 

metodologia baseada em problemas; a interação do estudante com o objeto de 

estudo; as oportunidades diversificadas de aprendizagem; a contextualização das 

atividades de ensino; a pesquisa e extensão. 

A FAPAL está comprometida com a qualidade da formação intelectual de 

seus estudantes, com a qualidade da sua produção científica, artística, filosófica e 

tecnológica e, principalmente, com o atendimento às necessidades, aos anseios e 

às expectativas da sociedade, formando profissionais técnicos e politicamente 

competentes e éticos, buscando desenvolver soluções para problemas locais, 

regionais, nacionais e internacionais. 

A natureza dos eixos permite a interdisciplinaridade, pois pressupõe 

diferentes formas de observar e interpretar o objeto de estudo, e as disciplinas do 

curso de Administração apresentam a possibilidade de capturar esse objeto de 

estudo por diferentes ópticas e assim contribuir com a ampliação do conhecimento. 
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4.4.1. Formas de realização de interdisciplinaridade 

A integração disciplinar, da matriz curricular, possibilita análise dos objetos de 

estudo sob diversos olhares, constituindo-se questionamentos permanentes que 

permitam a (re)criação do conhecimento. 

É indispensável que o estudante, como o centro do aprendizado, conquiste 

uma sólida formação sistematizada e aprofundada em conceitos e relações 

indispensáveis à construção da competência profissional. Para que haja efetividade 

nesse processo, a matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da 

FAPAL está organizada em disciplinas que constituem módulos que possibilitam a 

interdisciplinaridade e indissociabilidade. 

A representação da figura 1, lida de maneira circular, demonstra a 

interdisciplinaridade, das principais disciplinas do curso de Enfermagem. 

 

 

 

Todos os itens descritos são condições respeitadas, com a intenção da 

formação dos estudantes por competências, permeando os módulos por grupos de 

disciplinas de maneira indissociável e interdisciplinar. Assim, na construção da 

Matriz Curricular do Curso de Enfermagem da Faculdade de Palmas - FAPAL, no 
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preparo dos Planos de Disciplina, buscou-se dar sentido e vida às construções 

teóricas expostas. 

Tendo consciência das dimensões paradigmáticas que necessitam ser 

vencidas e considerando o papel fundamental do modelo de avaliação, buscamos 

subsídios para a operacionalização de um modelo de avaliação compatível com os 

postulados construtivistas e com a construção de competências profissionais. 

A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global 

como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma 

de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática. 

Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de estudo 

de diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a 

(re) criação do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade será mobilizada por 

meio dos seguintes processos ou eventos: 

- Palestras interdisciplinares; 

- Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao aluno 

visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso expostos nas 

visitas; 

- Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a matéria 

seja abordada integrando conceitos interdisciplinares; 

- Aulas de laboratório com simulações que mobilizem testes de natureza 

interdisciplinar. 

 

4.5. Conteúdos Curriculares 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem foi formulada para 

que o acadêmico como agente do aprendizado venha a desenvolver um programa 

de estudos coerente, integrado e flexível, com sólida formação básica, para que 

esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do 

mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.  

A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de aprendizado é 

organizada de forma equilibrada entre as disciplinas para oportunizar ao acadêmico 

a aquisição dos conhecimentos indispensáveis à sua formação. Dentre os conteúdos 

há os que podem ser contabilizados como “Atividades Complementares”, que inclui 

monitorias, estágios extracurriculares, programas de extensão, estudos 
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complementares individuais e em grupo, participação em cursos, congressos, 

simpósios, realizados em outras áreas afins, dentre outros. 

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da 

educação superior, com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir 

da divulgação dos resultados dos ENADE, a Faculdade de Palmas vem mobilizando 

a inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia 

de ensino e sua proposta didático-pedagógica.  

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por 

meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das avaliações internas, 

produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e 

SEED.  

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nos. 2 e 3, ambas 

editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última 

fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a carga 

horária dos cursos deva ser contabilizada em horas. 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no 

currículo dos cursos de graduação, atividades obrigatórias diferenciadas que 

contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades 

interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED), 

fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 9.494/96 Art. 53. e as Atividades 

Práticas Supervisionadas (APS). 

No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem 

prejuízo de outras, as seguintes atribuições:  

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 

caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; (g.n) e nos princípios 

norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação 

postulados nos Pareceres CNE/CES ns. 776/97, 583/2001 e 67/2003 (...) 1) 

Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da 

carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na 

especificação das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.)  
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2) Indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 

conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, os quais não poderão 

exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) (...) 4) Incentivar uma sólida 

formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do 

conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferenciadas 

em um mesmo programa;(g.n) 5) Estimular práticas de estudo independente, 

visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do aluno;(g.n) 

Os ED são atividades de caráter obrigatório nos cursos de graduação da 

FAPAL, funcionando como um eixo estruturante de formação inter e multidisciplinar 

que perpassa todos os períodos dos cursos. São objetivos dos ED: 

a. prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas para 

abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua área de 

atuação profissional, com grau crescente de complexidade à medida que ele 

progride em sua formação. 

b. ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos sobre 

os conteúdos curriculares de formação geral; 

c. suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio; 

d. proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões entre 

as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real. 

Nos ED são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, criteriosamente 

elaborados pela Coordenadora do Curso em conjunto com Líderes de Disciplinas, 

como indutor do desenvolvimento das competências e habilidades para lidar com 

situações-problemas típicos da sua área de formação. Os exercícios abordam, 

inicialmente, conteúdos de formação geral, e à medida que o aluno avança no 

Currículo, promove-se uma substituição progressiva desses conteúdos, por outros 

de formação específica de cunho interdisciplinar, envolvendo os campos do saber 

afins da área de formação específica do curso, estão vinculadas as seguintes 

disciplinas oferecidas ao longo dos 8 (oito) semestres letivos: Saúde Ambiental e 

Vigilância Sanitária, Gerenciamento de Pessoas e Serviços na área da Saúde, 

Avaliação Clínica e Psicossocial de Enfermagem, Propedêutica e Processo de 

Cuidar da Saúde do Adulto, Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da 
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Mulher, Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da Criança e do Adolescente, 

Projeto Técnico-científico Interdisciplinar e Produção Técnico-científica 

Interdisciplinar. Estes são desenvolvidos com recursos educacionais combinados do 

ensino presencial e da educação à distância (semipresencial), utilizando, entre 

outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação da FAPAL. 

As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes e realizadas pelos discentes, estão vinculadas 

as seguintes disciplinas oferecidas ao longo dos 8 (oito) semestres letivos: Práticas 

Educativas em Saúde, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia, Bases 

Diagnósticas, Enfermagem em Centro Cirúrgico, Prática Clínica no Processo de 

Cuidar do Adulto, Prática Clínica no Processo de Cuidar da Mulher, Criança e 

Adolescente e Estágios Curriculares. Trata-se de estudos dirigidos, trabalhos 

individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de projetos, atividades em 

laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. As APS são detalhadas 

nos Planos de Ensino das disciplinas às quais se vinculam e aprovadas pela 

Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar o seu desenvolvimento. 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de Junho de 2004, a 

FAPAL incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações 

étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade.  

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como 

de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-

racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, 

preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia brasileira.  

A FAPAL promove na sua Matriz Curricular a integração da educação 

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, nas 

disciplinas Ciências Sociais, Práticas Educativas em Saúde, Saúde Ambiental e 

Vigilância Sanitária e principalmente nas Atividades Práticas Supervisionadas, 

Estudos Disciplinares e Atividades Complementares. 
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Os princípios básicos da educação ambiental são: o enfoque humanista, 

holístico, democrático e participativo; a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico 

e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; o pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; a vinculação 

entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; a garantia de 

continuidade e permanência do processo educativo; a permanente avaliação crítica 

do processo educativo; a abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais, nacionais e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 

diversidade individual e cultural. 

Os objetivos fundamentais da educação ambiental são: o desenvolvimento de 

uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos; a garantia de democratização das 

informações ambientais; o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica 

sobre a problemática ambiental e social; o incentivo à participação individual e 

coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 

entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania; o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, 

em níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; o 

fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; o 

fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 

A carga horária do curso e do tempo de integralização cumpre esclarecer que 

o PPC do Curso Graduação em Enfermagem foi alterado em 2010 com o intuito de 

adequar-se à Resolução CNE/CES nº 04, de 06 de abril de 2009, que dispõe 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. De acordo com essa 

Resolução, os Cursos de Graduação em Enfermagem devem ter carga horária 

mínima de 4.000 horas.  
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A respeito do tempo de integralização curricular, bem como sua duração, o 

artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 04/2009 estabelece o seguinte: 

“Art. 2º. As Instituições de Educação Superior, para o atendimento ao art. 1º, 

deverão fixar os tempos mínimos e máximos de integralização curricular por curso, 

bem como sua duração, tomando por base as seguintes orientações: 

I – a carga horária total dos cursos, ofertados sob regime seriado, por sistema 

de crédito ou por módulos acadêmicos, atendidos os tempos letivos fixados na Lei nº 

9.394/96, deverá ser dimensionada em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho 

acadêmico efetivo; 

II – a duração dos cursos deve ser estabelecida por carga horária total 

curricular, contabilizada em horas (60 minutos), passando a constar do respectivo 

Projeto Pedagógico; 

III – os limites de integralização dos cursos devem ser fixados com base na 

carga horária total, computada nos respectivos Projetos Pedagógicos do curso, 

observados os limites estabelecidos nos exercícios e cenários apresentados no 

Parecer CNE/CES nº 8/2007, da seguinte forma: 

a) Grupo de CHM de 2.400h: 

Limite mínimo para integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos. 

b) Grupo de CHM de 2.700h: 

Limite mínimo para integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos. 

c) Grupo de CHM entre 3.000h e 3.200h: 

Limite mínimo para integralização de 4 (quatro) anos. 

d) Grupo de CHM entre 3.600h e 4.000h: 

Limite mínimo para integralização de 5 (cinco) anos. 

e) Grupo de CHM de 7.200h: 

Limite mínimo para integralização de 6 (seis) anos. 

IV – a integralização distinta das desenhadas nos cenários apresentados 

nesta Resolução poderá ser praticada desde que o Projeto Pedagógico justifique 

sua adequação.  

Como visto de acordo com o artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 04/2009 e 

considerando que a carga horária mínima dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem é de 4.000 horas, estes se enquadram no Grupo de CHM entre 3.600 e 

4.000 horas, com limite mínimo para integralização de 05 (cinco) anos.  
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Cabe destacar-se que a própria Resolução CNE/CES nº 04/2009, no inciso IV 

do artigo 2º possibilita às instituições de ensino superior praticar uma integralização 

distinta das desenhadas nos cenários apresentados na Resolução CNE/CES nº 

04/2009, desde que o Projeto Pedagógico do Curso justifique sua adequação.  

Assim, a FAPAL, apoiada no inciso IV do artigo 2º da Resolução CNE/CES nº 

04/2009, ao proceder à reformulação do PPC do Curso Graduação em Enfermagem, 

manteve como tempo mínimo para integralização curricular do Curso de Graduação 

em Enfermagem o prazo de 8 (oito) semestres. 

No PPC do Curso Graduação em Enfermagem a opção pelo prazo de 8 (oito) 

semestres é justificada da seguinte forma:  

As Resoluções CNE/CES no. 2/2007 e no. 4/2009 estabelecem que a carga 

horária total mínima de diversos cursos da área da Saúde deve ser de 4.000 horas, 

a serem integralizadas em cinco anos, ressalvando-se o disposto no inciso IV, do 

Art. 2o de ambas as resoluções citadas. 

O que aqui se pretende é demonstrar que proposta curricular contida nos 

Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação da área Saúde, ministrado pela 

FAPAL, reúne as condições acadêmicas e operacionais que possibilitam a oferta 

desses cursos, com a carga horária total de 4.800 horas, integralizadas num prazo 

mínimo de quatro anos, sem prejuízo do cumprimento irrestrito da normativa legal 

vigente, em especial, das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

A fim de justificar essa adequação, inclui-se nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos da FAPAL, em que ocorre essa redução do tempo mínimo de integralização 

as seguintes considerações: 

1.  em qualquer dos turnos de funcionamento dos cursos em questão, 

conforme consta no Manual de informações Acadêmicas e calendários escolares 

fornecidos aos Alunos, as atividades acadêmicas diárias estão distribuídas em pelo 

menos 6 tempos de 50 minutos, perfazendo uma carga horária de cinco horas; 

 

Turno de 
Funcionamento 

Hora de Início Hora de 
Término 

Intervalo de 
Tempo em 

Horas 

Matutino 7:10 13:20 6:10 

Vespertino 13:10 19:30 6:20 

Noturno 17:30 23:00 5:30 
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2.  de acordo com o Manual de informações Acadêmicas e calendários 

escolares da FAPAL, as atividades nele previstas ocupam cinco dias por semana 

(de segunda a sexta), podendo ser utilizado o sábado quando necessário; 

3.  cada período letivo (semestre) é constituído de vinte (20) ou vinte duas 

(22) semanas, dependendo do curso; 

4.  nessas condições é perfeitamente factível planejar-se uma carga 

horária média semestral de 500 horas, resultante do seguinte cálculo: 5 horas/dia X 

5 dias por semana X 20 semanas, o que permite integralizar as 4.000 horas fixadas 

na legislação, em oito períodos (semestres), ou seja, em quatro anos. 

 Além disso, há que se observar que pelo fato desses cursos serem 

reconhecidos pelo Ministério da Educação, é facultado à FAPAL ministrar até 20% 

dessas cargas horárias, na modalidade a distância, ao abrigo da Portaria MEC n. 

4.054/2004. 

Com esse entendimento foi possível elaborar para esses cursos, uma matriz 

curricular na qual verificar-se que o planejamento das atividades acadêmicas em 

cada período (semestre) observa a carga horária semestral média de 500 horas, 

excetuando-se aqueles casos em que os alunos realizam o estágio curricular 

obrigatório, quando a carga horária semestral supera a média estabelecida, uma vez 

que o estágio é realizado fora da sala de aula, em horário de livre escolha do aluno, 

respeitada a legislação específica sobre a matéria. 

Dessa forma, considerando a justificativa apresentada que explicita o horário 

de funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem, a integralização do 

curso em 8 (oito) semestres atende ao disposto na legislação específica, ou seja, à 

Resolução CNE/CES nº 04/2009. Os componentes curriculares do PPC primam não 

só pelo ensino de conteúdos, mas também pelo desenvolvimento de competências e 

habilidades na formação do profissional, dando condições para o exercício pleno da 

cidadania, pautado em princípio éticos, com capacidade crítico-reflexiva, sobre a 

realidade econômica, política, social e cultural. 

Sendo assim, o PPC foi construído de forma permanente, avaliando constante 

e periodicamente as atividades realizadas, constituindo novos desafios para o Corpo 

Docente e Coordenação do Curso.  

Nesta perspectiva, novos projetos de ações e os componentes curriculares 

que integram o plano curricular, devem ser implementados, após criteriosas análises 

e discussões em conjunto, para que se possa fomentar o grau de qualidade do 
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Ensino desejado pela FAPAL. Torna-se visível, pois, nas projeções feitas pelo corpo 

docente do Curso de Graduação em Enfermagem, a preocupação colegiada com um 

ensino atualizado, em conformidade com as novas tendências educacionais, 

segundo as novas Diretrizes Curriculares. 

Em consonância com a análise dos dados e das informações extraídos do 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Exame Nacional Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) em 2010, foram feitas alterações dos conteúdos das 

disciplinas Saúde Pública, Gestão em Saúde e Políticas de Saúde. Além destas 

medidas, foram mais bem distribuídos até na matriz curricular vigente, os conteúdos 

das seguintes disciplinas: Biossegurança e Ergonomia, Bases Diagnósticas, Saúde 

Ambiental e Vigilância Sanitária, Suporte Básico de Vida, Enfermagem do Idoso, 

Enfermagem em Centro Cirúrgico, Métodos de Processamento de Produtos para a 

Saúde, Prevenção e Controle de Infecções nas Instituições de Saúde. 

A proposta didático-pedagógica está pautada na distribuição Modular dos 

conteúdos pertinentes à formação profissional. A conformação Modular é constituída 

de acordo com os seguintes critérios: os Módulos são compostos por disciplinas 

agrupadas de acordo com a natureza do conhecimento bem como com suas 

relações interdisciplinares.  

Nessa perspectiva, os Módulos recebem denominações que os caracterizam 

de acordo com os Conteúdos Essenciais explicitados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Enfermagem, Parecer CNE/CES 1.133/2001 e Resolução 

CNE/CES 7/2001. 

A Formação do Bacharel em Enfermagem será efetivada após a conclusão de 

todos os Módulos, num total de três: Básico, Social e Ético; Técnico-Científico e Pré-

Clínico e Clínico Preventivo e Terapêutico. 

Cumpridas as exigências regimentais e sendo considerado aprovado nas 

disciplinas, o aluno será avaliado ao finalizar o seu curso por meio do Projeto 

Técnico-Científico Interdisciplinar e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar, que 

são apresentados e divulgados em eventos internos e externos, Anais de Atividades 

científicas (ISSN) e encaminhados à biblioteca como parte do acervo e consulta.  
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4.5.1. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, a 

FAPAL incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações 

étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade e por meio da disciplina 

optativa Relações Étnico-Raciais e Afra-descendência, além das Atividades 

Complementares e Estudos Disciplinares. 

Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como 

de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnico-

racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que 

garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes 

africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas, 

preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia brasileira. 

4.5.2. Políticas de Educação de Ambiental 

A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação 

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, nas 

disciplinas Ciências Sociais e Responsabilidade Social das Organizações, por meio 

da disciplina optativa Educação Ambiental e, principalmente, nas Atividades Práticas 

Supervisionadas, Estudos Disciplinares e Atividades Complementares. 

4.5.2.1. Princípios básicos da educação ambiental: 

I. O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade; 

III. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; 

IV. A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V. A garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI. A permanente avaliação crítica do processo educativo; 
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VII. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

VIII. O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural. 

4.5.2.2. Objetivos fundamentais da educação ambiental 

I. O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

II. A garantia de democratização das informações ambientais; 

III. O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

IV. O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 

V. O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis 

micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 

ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e 

sustentabilidade; 

VI. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

VII. O fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

Em harmonia com a política nacional de educação ambiental e visando 

assegurar a aplicação transversal, contínua e permanente da educação ambiental 

nas disciplinas do curso de Administração a concepção dos planos de ensino prevê 

de forma explícita, ou não, a ênfase na construção de valores, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, essencial à sustentabilidade ambiental. 

Ainda neste sentido, devido às suas características interdisciplinares, as 

Atividades Práticas Supervisionadas harmonizam-se com esta orientação 
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promovendo semestre a semestre, de forma articulada, a transversalidade da 

educação ambiental nas disciplinas do curso, assegurando: 

• A incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar; 

• O estudo dos conhecimentos, tecnologias e informações relacionados à 

questão ambiental; 

• A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 

nacionais e globais; 

• O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

• O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social; 

• O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da 

cidadania. 

A presente proposta pedagógica prevê disciplinas voltadas ao 

desenvolvimento da compreensão dos impactos sociais e/ou econômicos e/ou 

ambientais, e ao desenvolvimento da capacidade de acompanhar e implementar 

mudanças nas condições de trabalho, desta forma prevê em sua matriz curricular as 

disciplinas de Ciências Sociais e Responsabilidade Social das Organizações, bem 

como 20 horas destinadas a disciplina optativa de Educação Ambiental que 

procurará desenvolver em seu aluno a capacidade reflexiva sobre as relações entre 

o homem e o seu meio social (meio ambiente), como forma de instrumentalizar os 

alunos para o enfrentamento de maneira inovadora das questões ético-ambientais 

em nível pessoal, social e profissional. 

4.5.2.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino dos Direitos Humanos 

Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP N° 1 de 30/05/2012, a FAPAL, atendendo ao disposto na nova 

legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3º da 

Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no 
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Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e Resolução 

CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012, formulou sua política de inclusão social, incluindo o 

respeito aos Direitos Humanos, de forma articulada e transversal. Desta forma, 

promove diálogos e debates que conduzam ao pensamento crítico e a análise 

sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da justiça econômica e social. A 

questão dos Direitos Humanos é trabalhada na disciplina Homem e Sociedade e na 

disciplina optativa ”Direitos Humanos”. Além disso, o tema também é abordado nas 

Atividades Complementares. 

A FAPAL também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e 

compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade 

humana, a democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade 

livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e escolares fundamentadas no 

respeito aos Direitos Humanos e fazendo parcerias com as corporações 

profissionais e com as entidades de classe com o objetivo de ações integradas 

Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos direitos dos portadores 

de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais. 

4.5.3. O Curso e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista 

De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista e que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em 

sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação infantil até 

a educação superior, a FAPAL designou Comissão para elaborar um regulamento 

específico de atendimento aos estudantes matriculados que apresentarem 

transtorno do espectro autista, de acordo com o disposto na Lei nº 12.764 / 2012, 

regulamentada pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento foi submetido à 

aprovação do Conselho Acadêmico da FAPAL, sendo criado o Núcleo de 

Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, em fase de implantação, cujo 

regulamento encontra-se no Anexo 6. 
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4.5.4. Disciplina de LIBRAS 

Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais – 

LIBRAS foi inserida como componente curricular obrigatório no curso de Pedagogia. 

Nos demais cursos da Faculdade, a LIBRAS é oferecida como componente 

curricular optativo. 

A FAPAL pretende levar o aluno a refletir sobre a necessidade e importância 

da inclusão de pessoas com deficiências auditiva em empresas e demais instituições 

no mercado de trabalho, para que possa compreender a diversidade humana nos 

contextos sociais, econômicos, culturais, comunicativos e na vida em comunidade. 

Introduzir o aluno ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a 

modalidade diferenciada para a comunicação (gestual-visual), criando oportunidades 

para a prática de LIBRAS e ampliar conhecimento dos aspectos da cultura do 

mundo surdo, na aquisição de um novo comportamento linguístico. 

4.5.5. Matriz Curricular 

As unidades curriculares apresentadas na tabela abaixo formam a matriz 

curricular do Curso de Enfermagem da FAPAL. O aluno deverá escolher uma entre 

as disciplinas optativas oferecidas: “Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ”, 

“Educação Ambiental”, “Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência” e “Direitos 

Humanos”. A tabela abaixo está organizada por ordem alfabética das disciplinas. 

ENFERMAGEM 2016/1 

Série Disc Disciplina 
Carga 

Horaria 
Aulas 

Semana 
Aulas 

Teóricas 
Aulas 

Práticas 

1 J14A BIOSSEGURANCA E ERGONOMIA 30 1,5 1,5 0 

1 J651 BIO HIST EMBRIO 60 3 3 0 

1 925U ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

1 46A1 FUNDAMENTOS HIST DE ENFERMAGEM 30 1,5 1,5 0 

1 D277 INTERPRETACAO E PROD TEXTOS 30 1,5 1,5 0 

1 46A2 NUTRICAO APLIC A ENFERMAGEM 30 1,5 1,5 0 

1 358Z PSICO APLIC A ENFERM 30 1,5 1,5 0 

1 J482 PRAT EDUCATIVAS EM SAUDE 60 3 3 0 

1 J13A POLIT DE SAUDE 30 1,5 1,5 0 

1 515S SAUDE AMBIENTAL E VIGIL SANITA 60 3 3 0 

1 45A9 SUPORTE BASICO DE VIDA 30 1,5 1,5 0 

1 47A4 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 
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  Total 530    

2 46A3 ANATOMIA 60 3 1,5 1,5 

2 J15A BIO APLIC A SAUD 30 1,5 1,5 0 

2 J19A BIOQUIMICA 60 3 3 0 

2 D253 COMUNICACAO E EXPRESSAO 30 1,5 1,5 0 

2 146V ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

2 359Z ETIC ENFER EXERC PROF 30 1,5 1,5 0 

2 J413 FISIOLOGIA 60 3 3 0 

2 421Z GERENC PESS SERV AREA SAUD 30 1,5 1,5 0 

2 J674 MICRO IMUNO PARASITO 60 3 3 0 

2 339Z PREV CONT INFEC INST SAU 30 1,5 1,5 0 

2 44A9 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 

  Total 530    

3 46A6 ANATOMIA DOS SISTEMAS 60 3 1,5 1,5 

3 46A7 AVAL CLINICA/PSICO EM ENFE 90 4,5 1,5 3 

3 281Z BASES DIAGNOSTICAS 60 3 3 0 

3 748V ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

3 J472 EPIDEMIOLOGIA 60 3 3 0 

3 J605 FISIOLOGIA DO SIST REGULADOR 60 3 3 0 

3 D267 HOMEM E SOCIEDADE 30 1,5 1,5 0 

3 46A5 MET DE REPROCES DE ART HOSP 30 1,5 1,5 0 

3 45A1 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 

  Total 530    

4 431Z CUID PES FAM SAUDE MENT PSIQ 30 1,5 1,5 0 

4 D243 CIENCIAS SOCIAIS 30 1,5 1,5 0 

4 46A8 ENFERM EM CENTRO CIRURGICO 60 3 3 0 

4 788V ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

4 411Z ENFERMAGEM DO IDOSO 30 1,5 1,5 0 

4 J615 FARMACOLOGIA 60 3 3 0 

4 389Z POLIT ATENCAO SAUDE ADULTO 30 1,5 1,5 0 

4 J625 PATOLOGIA DOS SISTEMAS 60 3 3 0 

4 399Z PROPED PROCES CUIDAR SAUDE ADU 90 4,5 1,5 3 

4 45A2 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIO 100 5 0 5 

4 D201 LIBRAS (OPT) 20 1 1 0 

4 D703 REL ETNICO-RAC/AFRODESC (OPT) 20 1 1 0 

4 D832 EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPT) 20 1 1 0 

4 D842 MARKETING PESSOAL (OPT) 20 1 1 0 

4 D971 DIREITOS HUMANOS (OPT) 20 1 1 0 

  Total 550    

5 412Z ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

5 991N ENFERMAGEM DA FAMILIA 60 3 3 0 

5 46A9 FARMACO APLICADA A  ENFERMAGEM 60 3 3 0 

5 D194 METOD DO TRABALHO ACADEMICO 30 1,5 1,5 0 

5 481Z POLIT ATENCAO SAUDE MULHER 60 3 3 0 

5 471Z PRAT CLIN PROC CUIDAR SAUDE ADUL 90 4,5 1,5 3 
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5 461Z PROPED PROCES  CUIDAR SAUDE MUL 90 4,5 1,5 3 

5 45A3 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVISIO 100 5 0 5 

  Total 530    

6 47A1 ATENC SAUDE PESS/FAM SIT RISCO 90 4,5 4,5 0 

6 749V ESTUDOS DISCIPLINARES 40 2 0 2 

6 96A7 ENFERMAGEM INTERDISCIPLINAR 30 1,5 1,5 0 

6 D105 METODOS DE PESQUISA 30 1,5 1,5 0 

6 432Z POL AT SAU CRIAN ADOL 60 3 3 0 

6 452Z PRAT CLIN PROC CUI MUL CRI/ADO 90 4,5 1,5 3 

6 442Z PROP PROC CUI SAU CRI AD 90 4,5 1,5 3 

6 45A4 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 

  Total 530    

7 47A2 AUDIT/SIST CERT QUAL INST SAUD 30 1,5 1,5 0 

7 681Y ESTAGIO CURRICULAR 480 24 4 20 

7 45A7 ESTUDOS DISCIPLINARES 50 2,5 0 2,5 

7 96A8 ENFERMAGEM INTEGRADA 30 1,5 1,5 0 

7 47A3 PRATICA GERENC EM SAUD COLETIV 30 1,5 1,5 0 

7 492Z PROJ TEC CIENT INTERDISCIPL 30 1,5 0 1,5 

7 45A5 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 

  Total 750    

8 45A8 ESTUDOS DISCIPLINARES 50 2,5 0 2,5 

8 691Y ESTAGIO CURRICULAR 480 24 4 20 

8 723Q PRATICA GERENCIAL SAUDE HOSPIT 60 3 3 0 

8 413Z PROD TEC-CIENT INTERDISCIPLIN 30 1,5 0 1,5 

8 536Y TOP DE ATUACAO PROFISS - EN 30 1,5 1,5 0 

8 998N ATIVIDADES COMPLEMENTARES 100 5 0 5 

8 45A6 ATIVIDADES PRATICAS SUPERVIS 100 5 0 5 

  Total 850    

  Total no curso 4800    

 

Tabela 2 Carga Horária Total do Curso – Quadro Resumido 

  Carga Horária 

Componentes Curriculares Horas aula Horas 

Carga Horária em sala de aula 2940 2450 

Estágio Curricular  960 800 

Atividades Complementares 100 83,3 

Atividades Práticas Supervisionadas 800 666,7 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 4800 4000 

 

A matriz satisfaz as necessidades decorrentes da reestruturação de toda a 

Faculdade de Palmas, na busca de maior integração dos cursos e da implantação 

de um conceito multidisciplinar que objetiva a uma formação mais ampla e 

multifacetada dos futuros profissionais. Assim, associaram-se aspectos técnicos, 
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instrumentais e humanísticos das diversas áreas do conhecimento contempladas 

pela Instituição, no objetivo de formar um profissional com conhecimento pluralista, 

além do específico de sua área.  

Neste intuito, foram introduzidas disciplinas comuns a todos os cursos da 

Universidade: Interpretação e Produção de Textos, Homem e Sociedade, Ciências 

Sociais, Comunicação e Expressão, Metodologia do Trabalho Acadêmico e Métodos 

de Pesquisa. Também visando o processo integrador almejado pela Instituição 

temos as disciplinas de Epidemiologia, Bioquímica, Farmacologia, Farmacologia 

aplicada a Enfermagem, Fisiologia, Biologia, Fisiopatologia e Anatomia comuns à 

Área de Ciências Biológicas. 

A disciplina Libras, de caráter optativo aos alunos e em consonância a Decreto-

lei 5626, de 22 de dezembro de 2005 foi instituída na matriz curricular do Curso de 

Enfermagem, visando atender a inclusão escolar dos indivíduos surdos, bem como 

noções básicas aos futuros profissionais de saúde no exercício de sua profissão. 

Outras duas disciplinas também possuem caráter optativo, são elas Relações 

Étnico-raciais Afrodescendente, em atendimento a Resolução no 1, de 17/6/2004, 

Educação Ambiental, em atendimento a Resolução nº 2, de 15/6/2012 e Direitos 

Humanos, em atendimento a Resolução nº 1, de 30/5/2012. 

 

4.5.5.1. Pressupostos Educacionais, Competências Gerais e Específicas a 

serem desenvolvidos em cada Módulo 

1. Módulo Básico, Social e Ético: 

 

1.1. Formação Humanística, Psicológica, Biológica, Nutricional, Política, 

Histórica para o Cuidar em Enfermagem: As disciplinas buscam construir a 

identidade do ser individual e coletivo, discutindo os aspectos históricos da prática 

do cuidar, além de fornecer subsídios para a Interpretação e produção de textos. 

Discute os aspectos de biossegurança e ergonomia na saúde, como também, as 

políticas de saúde instituídas, subsidia o aprendizado a avaliação de Enfermagem 

nos atendimentos às vítimas em situações de emergência. 
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Disciplinas que compõem: 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Biologia, Histologia e Embriologia 

Biossegurança e Ergonomia 

Estudos Disciplinares 

Fundamentos Históricos em Enfermagem 

Interpretação e Produção de Textos 

Nutrição aplicada a Enfermagem 

Políticas de Saúde 

Práticas Educativas em Saúde 

Psicologia aplicada a Enfermagem 

Saúde Ambiental e Vigilância Sanitária 

Suporte Básico de Vida 

 

a) Competências Gerais 

✓ Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre a 

natureza humana, fatores intervenientes no modo de ser e viver em sociedade e 

adquirir criticidade para avaliação dos influenciadores do processo saúde-doença; 

✓ Ampliar o universo cultural e expressivo do aluno; 

✓ Conhecer as legislações pertinentes a biossegurança e ergonomia na saúde; 

✓ Aprimorar e capacitar o indivíduo na elaboração e execução de atividades 

educativas em saúde; 

✓ Conhecer e analisar a importância dos conceitos e aplicações práticas da 

biossegurança na atuação do enfermeiro nos diversos espaços de atenção à 

saúde da comunidade; 

✓ Desenvolver estratégias de monitoramento das condições de saúde e de 

nutrição; 

✓ Caracterizar a situação da saúde pública no Brasil; 

✓ Fornecer fundamentos teóricos e práticos dos atendimentos as vítimas em 

situações de emergência; 
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✓ Construir conhecimentos sobre a trajetória histórica da Enfermagem e da 

constituição das competências inerentes ao profissional. 

 

b) Competências Específicas  

✓ Compreender o processo saúde-doença, incluindo os determinantes 

socioeconômicos e culturais imbricados; 

✓ Identificar e caracterizar relações entre contextos e processos 

psicológicos/comportamentais nas diferentes fases do desenvolvimento humano; 

✓ Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

✓ Desenvolver habilidades educativas, incluindo a capacidade criativa ao utilizar os 

diferentes recursos didático-pedagógicos; 

✓ Interpretação lógica, comparação e diferenciação de fatos históricos que 

participaram e participam do processo de construção da profissão; 

✓ Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

✓ Estimular a vivência social política e cultural no contexto do mundo globalizado; 

✓ Integrar o conhecimento da nutrição e sua relação com a saúde durante o ciclo 

vital, subsidiando o cuidar em enfermagem; 

✓ Compreender o trabalho da enfermagem no processo de produção de serviço de 

saúde em determinado território; 

✓ Construir conhecimentos relacionados às Ciências Humanas e Sociais; 

✓ Aprimorar as habilidades de percepção das linguagens envolvidas na leitura 

ampliando o universo cultural e expressivo do indivíduo; 

✓ Discorrer sobre as principais fontes de poluição da água, do ar e do solo, bem 

como seus efeitos sobre a saúde; 
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✓ Discutir o cuidar como prática profissional e conhecer o desenvolvimento do 

processo realizado pelo Enfermeiro por meio de suas teorias; 

✓ Capacitar o aluno para atuar em situações de emergência; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

1.2. Formação Social, Gerencial, Ética, Política, Humanística, Nutricional, e 

Biológica para o Cuidar em Enfermagem: a interdisciplinaridade desse módulo 

engloba conteúdos para a construção de conhecimentos fundamentais sobre 

microbiologia, imunologia, parasitologia, bioquímica que favorecem a compreensão 

do organismo biológico, subsidiando o aprendizado relativo a avaliação de 

Enfermagem em seus aspectos gerenciais, éticos, clínicos, psicossociais no 

fornecimento de fundamentos teóricos e práticos. 

 

Disciplinas que compõem: 

Anatomia 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Bioestatística Aplicada a Saúde 

Bioquímica 

Comunicação e Expressão 

Ética em Enfermagem e Exercício Profissional 

Estudos Disciplinares 

Fisiologia 

Gerenciamento de Pessoas e Serviços na área da saúde 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia 

Prevenção e Controle de Infecção em Instituições de Saúde 

 

a) Competências Gerais 

✓ Aprimorar a capacidade de interpretação e elaboração de textos; 

✓ Instrumentalizar o aluno para compreensão da Enfermagem como prática social; 

✓ Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre as 

ciências que fundamentam a base biológica para o cuidar; 
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✓ Desenvolver habilidades para o gerenciamento de macroestruturas, com seus 

determinantes econômicos, políticos e ideativos; 

✓ Aprender conceitos sobre as ciências que fundamentam a base biológica para o 

cuidar, associando-as à fundamentação social, política e humanizada. 

 

b) Competências Específicas 

✓ Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências 

Biológicas e da Saúde; 

✓ Estimular a vivência social, política e cultural no contexto do mundo globalizado; 

✓ Desenvolver conhecimentos básicos relativos à função das biomoléculas e seu 

metabolismo no organismo normal e alterado; 

✓ Propiciar a compreensão e a valorização das linguagens utilizadas nas 

sociedades atuais; 

✓ Compreender o conceito de gerenciamento como processo integrado à liderança; 

✓ Mostrar a utilização de métodos estatísticos como ferramenta de trabalho a partir 

de coleta, descrição e organização de dados; 

✓ Delineia os pilares éticos e legais do exercício da profissão; 

✓ Conhecer a morfologia, a disposição e a inter-relação das estruturas que 

compõem o organismo humano; 

✓ Mostrar a utilização de métodos estatísticos como ferramenta de trabalho a partir 

de coleta, descrição e organização de dados; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

1.3. Formação Social, Biológica, Bases Diagnósticas e Instrumentos para o 

Cuidar em Enfermagem: a interdisciplinaridade desse módulo engloba conteúdos 

para a construção de conhecimentos fundamentais sobre o funcionamento e os 

possíveis desvios do organismo humano na prevenção e na identificação de agravos 
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na saúde do adulto. Permite, ainda, o início da construção da avaliação clínica da 

saúde do adulto, capacitando-o para compreender o processo de sua inserção como 

um ser social. Também engloba conteúdos para construção de competências 

relacionadas aos Métodos de Processamento de Produtos para a Saúde, os 

aspectos epidemiológicos para a análise de dados no desenvolvimento de pesquisas 

científicas. Discute os aspectos de controle infecção em instituições de saúde.  

 

Disciplinas que compõem: 

Anatomia dos Sistemas 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem 

Bases Diagnósticas 

Epidemiologia 

Estudos Disciplinares 

Homem e Sociedade 

Fisiologia Sistema Regulador 

Métodos de Processamento de Produtos para a Saúde 

 

a) Competências Gerais 

✓ Desenvolver capacidades relacionadas à interpretação do Processo de 

Enfermagem como instrumento de tomada de decisão, relacionando-o com 

conteúdos teóricos e práticos que possibilitem a qualificação da relação 

profissional/ paciente em contextos de saúde e também nos seus desvios; 

✓ Desenvolver a capacidade de analisar os determinantes do processo saúde-

doença, considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento do 

ser adulto; 

✓ Conhecer os Métodos de Processamento de Produtos para a Saúde; 

✓ Aprender conceitos sobre as ciências que fundamentam a base biológica para o 

cuidar, associando-as à fundamentação social, política e humanizada. 

b) Competências Específicas 

✓ Fornecer subsídios para o indivíduo relacionar os conhecimentos específicos em 

sua área de atuação, desenvolvendo o raciocínio clínico; 
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✓ Construir conhecimentos sólidos das disciplinas que sustentam as Ciências 

Biológicas; 

✓ Estimular a vivência social política e cultural no contexto do mundo globalizado; 

✓ Conhecer as doenças transmissíveis prevalentes no cenário epidemiológico 

nacional e as estratégias de monitoramento; 

✓ Conhecer e interpretar indicadores de saúde, sistemas organizacionais e 

operacionais de diferentes setores prestadores de serviço em saúde; 

✓ Instrumentalizar para capacitação na tomada de decisão ético-legal no exercício 

da profissão; 

✓ Identificar os critérios mínimos recomendados para o processamento de artigos 

hospitalares; 

✓ Capacitar o aluno a reconhecer as Infecções Relacionadas à Assistência a 

Saúde (IRAS); 

✓ Identificar os riscos ambientais e enfatizar a participação do enfermeiro no 

Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde; 

✓ Fornecer subsídios para o indivíduo relacionar os conhecimentos específicos em 

sua área de atuação, desenvolvendo o raciocínio clínico; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

2. Módulo Técnico-Científico e Pré-Clínico: 

 

2.1. Formação em Gerenciamento do Cuidado, Farmacológica, Política e 

Instrumentos para o Cuidar na Saúde Mental do Adulto e Idoso: esse módulo 

reúne disciplinas num núcleo temático do processo de cuidar da saúde do adulto e 

idoso nos aspectos políticos, diagnósticos, farmacológicos, clínicos e cirúrgicos. 

Engloba conteúdos para construção de competências relacionadas à Saúde 

Mental/Psiquiátrica enquanto espaço de atuação a ser respeitado, explorado e 

auxiliado no processo saúde-doença. Também adiciona conhecimentos para 

construção de competências relacionadas ao gerenciamento de pessoas e serviços, 

como também no desenvolvimento de trabalhos científicos. 
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Disciplinas que compõem: 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Ciências Sociais 

Cuidados Pessoa/Família Saúde Mental e Psiquiátrica 

Direitos Humanos (optativa) 

Enfermagem do Idoso 

Enfermagem em Centro Cirúrgico 

Estudos Disciplinares 

Farmacologia 

Libras (optativa) 

Marketing Pessoal (optativa) 

Patologia dos Sistemas 

Políticas Atenção Saúde Adulto 

Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde do Adulto 

Relações Étnico-racial/Afrodescendente (optativa) 

 

a) Competências Gerais 

✓ Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações 

assistenciais para o cuidar do adulto em suas diferentes décadas de vida; 

✓ Compreender os processos utilizados pelas famílias para promover o bem-

estar de seus membros; 

✓ Capacitar o aluno para o desenvolvimento de ações do cuidar visando o 

atendimento das necessidades do idoso; 

✓ Aprofundar os conhecimentos para assistência Perioperatória; 

✓ Conhecer a evolução da farmacoterapia condicionada à evolução da patologia 

dos clientes assistidos; 

✓ Propiciar a compreensão e a valorização das linguagens utilizadas nas 

sociedades atuais; 
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✓ Fornecer instrumental básico para a realização adequada da pesquisa 

bibliográfica e organização de trabalhos pautados por princípios científicos; 

✓ Desenvolver capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre as 

ciências humanas que fundamentam a base biológica, associando-as à 

fundamentação social e política para o cuidar na saúde do adulto; 

✓ Proporcionar ao indivíduo condições para estabelecimento do relacionamento 

com o paciente portador de transtornos mentais e de sua família; 

✓ Desenvolver habilidades para o gerenciamento de macroestruturas, com seus 

determinantes econômicos, políticos e ideativos. 

 

b) Competências Específicas 

✓ Ampliar as condições para planejar, executar e avaliar a assistência de 

Enfermagem às diversas necessidades apresentadas pelos indivíduos; 

✓ Desenvolver capacidades de analisar os determinantes do processo saúde-

doença, considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento 

do indivíduo; 

✓ Proporcionar ao indivíduo a compreensão dos conceitos de farmacologia 

capacitando-o para a prática clínica; 

✓ Condições para planejar, executar e avaliar a assistência de Enfermagem às 

diversas necessidades apresentadas pelos indivíduos portadores de 

transtornos mentais; 

✓ Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o 

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as 

disciplinas; 

✓ Incentivar o aluno na utilização da linguagem científica por meio de uma visão 

geral das várias formas de planejamento de pesquisa; 

✓ Apresentar os instrumentos necessários para exercer as funções de dirigir e 

controlar; 



54 
 

✓ Deverá dominar a aplicação da farmacocinética clínica; 

✓ Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica 

assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar; 

✓ Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos das 

habilidades assistenciais relacionadas à operacionalização das ações do 

cuidador; 

✓ Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do 

enfermeiro junto à família nas diferentes etapas do processo saúde-doença; 

✓ Realizar assistência de enfermagem Perioperatória aos clientes que serão 

submetidos aos procedimentos anestésico-cirúrgicos; 

✓ Identificar a importância da avaliação clínica e do planejamento contínuo da 

assistência na atuação do enfermeiro, estabelecendo prioridades no 

atendimento do paciente geriátrico; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

3. Módulo Clínico Preventivo e Terapêutico 

 

3.1. Formação Política, Metodológica e Instrumentos para o Cuidar na Saúde 

da mulher e da Família: esse módulo reúne disciplinas num núcleo temático 

específico do cuidar da mulher e da família. Introduz os alunos na assistência de 

enfermagem direta ao cliente adulto e na família. Inova com conteúdos concernentes 

aos aspectos farmacológicos e, ainda, subsidia na análise de dados no 

desenvolvimento de pesquisas científicas. 

 

Disciplinas que compõem: 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Enfermagem da Família 

Estudos Disciplinares 

Farmacologia aplicada a Enfermagem 

Metodologia do Trabalho Acadêmico 
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Políticas de Atenção à Saúde da Mulher  

Prática Clínica no Processo de Cuidar da Saúde do Adulto 

Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Mulher 

 

a) Competências Gerais 

✓ Desenvolver habilidades para analisar, planejar e implementar ações 

assistenciais na saúde da mulher, contemplando os diferentes ciclos de 

desenvolvimento; 

✓ Capacitar para a avaliação clínica, investigação e tomada de decisão 

mediante a articulação dos conteúdos teóricos; 

✓ Proporcionar ao indivíduo condições para estabelecimento do relacionamento 

com o paciente de sua família; 

✓ Capacita os graduandos para gerir situações com soluções adequadas para 

melhoria da produtividade e do ambiente corporativo; 

✓ Desenvolver as capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre 

as ciências humanas que fundamentam a base biológica, associando-as à 

fundamentação social e política para o cuidar na saúde da mulher. 

 

b) Competências Específicas 

✓ Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do 

enfermeiro junto às aos portadores de doenças mentais e psiquiátricas; 

✓ Desenvolver a capacidade de analisar os determinantes do processo saúde-

doença, considerando as particularidades de cada fase do desenvolvimento 

da mulher; 

✓ Compreender e executar as fases do Processo de Enfermagem: investigação, 

diagnóstico, plano assistencial, implementação e avaliação; 

✓ Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da clínica 

apresentada pelo cliente; 

✓ Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 



56 
 

✓ Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o 

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as 

disciplinas; 

✓ Identificar clientes portadores de infecções IRAS por meio do raciocínio clínico 

para definição deste agravo e pela interpretação de resultados de exames de 

cultura e seus respectivos antibiogramas; 

✓ Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos das 

habilidades assistenciais relacionadas à operacionalização das ações do 

cuidador; 

✓ Conhecer e aplicar os princípios teóricos para atuação colaborativa do 

enfermeiro junto à família nas diferentes etapas do processo saúde-doença; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

3.2. Formação Interdisciplinar na Atenção a Pessoa/Família em Situação de 

Risco, e no Cuidado na Saúde do adulto, mulher, criança/ adolescente: esse 

módulo reúne disciplinas que trabalham a integração dos conteúdos específicos do 

cuidar da saúde da criança/adolescente. Capacita os indivíduos para as tendências 

da aplicação de métodos avaliativos nos serviços de saúde, além de habilitá-los para 

o cuidado do assistido em situação crítica. Proporciona, também, aos alunos 

oportunidades para assistir diretamente o cliente adulto, mulher, criança/ 

adolescente. Entrelaça os conteúdos para construção de competências relacionadas 

ao desenvolvimento de trabalhos científicos. 

 

Disciplinas que compõem: 

Atenção Saúde Pessoa/Família em Situação de Risco 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Enfermagem Interdisciplinar 

Estudos Disciplinares 

Métodos de Pesquisa 

Políticas de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente 
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Prática Clínica do Processo de Cuidar da Mulher, da Criança/Adolescente 

Propedêutica e Processo de Cuidar na Saúde da Criança/Adolescente 

 

a) Competências Gerais 

✓ Conhecer e aplicar os princípios da Coordenação do Processo de Cuidar, 

como uma atividade dinâmica e sistematizada para a construção e validação 

do trabalho na Enfermagem nas áreas de atendimento da saúde da criança / 

adolescente; 

✓ Desenvolver as capacidades relacionadas ao aprendizado de conceitos sobre 

as ciências humanas que fundamentam a base biológica, associando-as à 

fundamentação social e política para o cuidar na saúde da mulher, 

criança/adolescente; 

✓ Conhecer e planejar as ações de Enfermagem junto ao paciente de risco. 

 

b) Competências Específicas 

✓ Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da clínica 

apresentada pelo cliente; 

✓ Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o 

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as 

disciplinas; 

✓ Conhecer as diversas afecções que levam à internação na unidade de 

cuidados intensivos e ao atendimento no pronto socorro; 

✓ Capacitar o aluno para planejar a assistência ao paciente crítico e à sua 

família; 

✓ Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 

✓ Apresentar e discutir o papel do Enfermeiro nos processos de avaliação e 

certificação de qualidade dos serviços prestados; 

✓ Estimular o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; 
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✓ Compreender e executar as Fases do Processo de Enfermagem: Investigação, 

Diagnóstico, Plano Assistencial, Implementação e Avaliação na saúde do adulto, 

da mulher e da criança/adolescente; 

✓ Analisar situações clínicas que demandem uma tomada de decisão nos 

diferentes contextos da assistência de Enfermagem na saúde do adulto, da 

mulher e da criança; 

✓ Identificação da relação existente entre valores organizacionais, práticas de 

gestão e resultados organizacionais; 

✓ Despertar o interesse no indivíduo para temas sociais, ambientais e culturais. 

 

3.3. Estágio Curricular, em Prática Gerencial em Saúde Pública Auditoria e 

Gestão de Qualidade nas Instituições de Saúde e Projeto Técnico-Científico 

Interdisciplinar: esse módulo capacita os indivíduos para discutirem as dimensões 

do cuidar na Enfermagem. Proporciona aos alunos a liberdade e a interação 

necessária para que este elabore e pratique sua forma de ser e fazer a profissão. 

Promove subsídios teóricos para o desenvolvimento de um trabalho científico 

monográfico. Engloba, também, conteúdos organizacionais para compreensão dos 

processos de gestão em saúde pública, com vistas a construção de competências 

empreendedoras de uma prática profissional liberal/autônoma. Habilita os 

estudantes para gerir situações com soluções adequadas para melhoria da 

produtividade e do ambiente corporativo. 

 

Disciplinas que compõem: 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Auditoria e Gestão de Qualidade nas Instituições de Saúde 

Enfermagem Integrada 

Estágio Curricular 

Estudos Disciplinares 

Prática Gerencial em Saúde Coletiva 

Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar 

 

a) Competências Gerais 
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✓ Fornecer instrumentos para a realização do Anteprojeto de Pesquisa; 

✓ Discutir o processo assistencial com base no planejamento, organização, direção 

e controle; 

✓ Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de exercer o papel gerencial 

em saúde coletiva; 

✓ Capacitar o aluno para compreender os processos de gestão em saúde coletiva; 

✓ Discutir o processo de controle de qualidade na Assistência de Enfermagem; 

✓ Desenvolver competências relacionadas às dimensões de trabalho: 

Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a Pesquisa. 

 

b) Competências Específicas 

✓ Desenvolver habilidades para que o aluno seja capaz de realizar a identificação 

de um fenômeno e elaborar um projeto de pesquisa; 

✓ Enfocar os aspectos interdisciplinares da enfermagem visando o 

desenvolvimento da reflexão sobre as conexões existentes entre as disciplinas; 

✓ Conhecer os principais comportamentos e atitudes normalmente observados em 

empreendedores de sucesso; 

✓ Proporcionar visão sistêmica do marco regulatório do mercado de saúde 

suplementar, aspectos legais dos planos de saúde, negociação em saúde e 

formação de rede de prestadores; 

✓ Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica 

assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar; 

✓ Aprimorar o desenvolvimento de competências relacionadas às dimensões de 

trabalho: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a Pesquisa; 

✓ Incentivar a análise crítica e reflexiva sobre situações observadas e/ou 

compartilhadas. 
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3.4. Estágio Curricular, Prática Gerencial em Saúde Hospitalar e Produção 

Técnico-Científica Interdisciplinar: Proporciona aos alunos a liberdade e a 

interação necessária para que estes elaborem e pratiquem sua forma de ser e fazer 

a profissão, além de fornecer subsídios para a finalização da pesquisa monográfica. 

Engloba, também, conteúdos organizacionais para compreensão dos processos de 

gestão em saúde hospitalar, com vistas a construção de competências 

empreendedoras de uma prática profissional liberal/autônoma. Habilita os 

estudantes para gerir situações com soluções adequadas para melhoria da 

produtividade e do ambiente corporativo. 

 

Disciplinas que compõem: 

Atividades Complementares 

Atividades Práticas Supervisionadas 

Estágio Curricular 

Estudos Disciplinares 

Prática Gerencial em Saúde Hospitalar 

Produção Técnico-Científica Interdisciplinar 

Tópicos de Atuação Profissional - Enfermagem 

 

a) Competências Gerais 

✓ Desenvolver habilidades para análise dos dados e finalização de uma pesquisa 

na área de enfermagem; 

✓ Fornecer instrumentos para que o aluno seja capaz de exercer o papel gerencial 

em saúde hospitalar; 

✓ Capacitar o aluno para compreender os processos de gestão em saúde e 

hospitalar; 

✓ Criar, desenvolver e aplicar propostas de trabalho em Enfermagem, interligando 

as dimensões assistenciais, gerenciais, educacionais e investigativas nas 

instituições de saúde. 
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b) Competências Específicas 

✓ Desenvolver habilidades para que o aluno seja capaz de analisar e concluir o 

trabalho científico; 

✓ Desenvolver habilidades para elaboração de um artigo científico para 

encaminhamento a periódicos da saúde; 

✓ Aprimorar o desenvolvimento de competências relacionadas às dimensões de 

trabalho: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a Pesquisa; 

✓ Incentivar a análise crítica e reflexiva sobre situações observadas e/ou 

compartilhadas; 

✓ Construir esquemas conceituais que integrem os fundamentos da clínica 

assistencial relacionadas à operacionalização das ações do cuidar; 

✓ Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas 

cientificamente, que busquem solucionar os problemas diagnosticados. 

 

Nas disciplinas “Homem e Sociedade” e “Ciências Sociais” são propostos 

temas para trabalhos em grupo que abordam as multiplicidades de aspectos que 

caracterizam o ser humano, valorizando também o trabalho coletivo dos alunos e a 

formação ética e humanística voltada para a autonomia, cooperação, solidariedade, 

respeito à diversidade, tolerância e equidade social. Nos conteúdos das disciplinas 

“Interpretação e Produção de Textos” e “Comunicação e Expressão” são 

incentivadas leituras críticas tanto de textos técnicos como de textos que discorram 

a respeito de questões éticas, morais e ambientais. São de relevância ímpar a 

compreensão e produção de textos para que o aluno exerça o “aprender a aprender” 

e assimile, de fato, todos os conteúdos ministrados nos diversos tópicos que 

constituem a matriz curricular. Vale ressaltar que o bom desempenho do aluno nas 

suas expressões orais e escritas é imprescindível para sua inserção ativa no 

mercado de trabalho. 

Nas disciplinas “Metodologia do Trabalho Acadêmico” e “Métodos de 

Pesquisa”, o aluno conhece o instrumental básico para o levantamento de 

referências bibliográficas e a fundamentação teórico-científica, iniciando-o na 

realização de trabalhos acadêmicos e capacitando-o para a execução de trabalhos 
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de curso com qualidade. As disciplinas descritas acima fazem parte dos currículos 

de todos os cursos em funcionamento na FAPAL. 

Nas disciplinas específicas no curso que abordam o tema responsabilidade 

social, são praticadas ações entre os estudantes, como campanhas de arrecadação 

de alimentos e de agasalhos, incentivo a participação nas campanhas de doação de 

sangue e realização de seminários com temáticas sociais, bem como outras 

atividades de extensão universitária e/ou comunitária. 

 

4.5.6. Ementário e Bibliografias do Curso 

Os conteúdos programáticos para o Curso de Enfermagem da FAPAL 

seguem o item 2.6 Diretrizes Pedagógicas do PDI 2018-2022, p.33:  

“O Dicionário Aurélio, em sua última edição, define o termo diretriz como 
sendo um “conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a 
termo um plano, uma ação, um negócio, etc.; diretiva”. Da mesma forma 
define pedagogia como” conjunto de doutrinas, princípios e métodos de 
educação e instrução que tendem a um objetivo prático.”  

 

E a seleção de conteúdos segue o item 3.1.2.1 do PDI 2018-2022, p.75:  

“A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de 
conhecimento e saberes conforme o objetivo que se tenha de educação. 
Para formar um ser humano crítico e participativo na sociedade é 
necessário selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são 
tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a crítica.  
A seleção é uma questão de poder, ao selecionar determinado conteúdo 
para fazer parte do currículo, se está privilegiando alguns conteúdos em 
detrimento de outros. A definição dos conteúdos a serem desenvolvidos 
nos diferentes cursos da FAPAL partiu de premissas teóricas, tendo em 
conta a análise da realidade, operada com referenciais específicos tais 
como:  
• socioantropológico, que considera os diferentes aspectos da 
realidade social em que o currículo será aplicado;  

• psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno;  

• epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas 
áreas do saber tratadas pelo currículo;  

• pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de aula 
em experiências prévias.”  

 

É seguido o disposto no art. 47 da Lei nº 9.394/96, que estipula o mínimo de 

duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo por ano, para fins de adequação 

e correto balanceamento dos conteúdos específicos, assegurando-se assim 

equilíbrio entre profundidade e abrangência. 
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O ementário e sua respectiva bibliografia encontram-se no Anexo I no final do 

presente documento. 

4.6. Metodologia 

A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade 

de cada professor. Cabe a cada professor escolher as estratégias de ensino-

aprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem desenvolvidos. Cabe a cada 

professor, também, buscar fazer com que suas estratégias de ensino-aprendizagem 

e de avaliação sejam por si só, formas de desenvolvimento de competências dos 

alunos. Para tanto o que se requer dos professores é: 

• Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas 

competências relacionadas; 

• Foco nos objetivos da disciplina; 

• Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no 

conjunto das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos 

do curso e para realização do perfil desejado do egresso); 

• Trabalho em equipe; 

• Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo; 

• Atualização; 

• Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos. 

4.6.1. Atividades Práticas Supervisionadas – APS 

As Atividades Práticas Supervisionadas – APS são atividades acadêmicas 

desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas 

pelos discentes, vinculadas a disciplinas nos 08(oito) semestres letivos. Trata-se de 

estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de 

projetos, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, 

desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. Vide Regulamento no 

Anexo II. 
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4.6.2. Estudos Disciplinares 

Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos 

cursos de graduação da FAPAL, funcionando como um eixo estruturante de 

formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. São 

objetivos dos ED: 

• Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas 

para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua 

área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à 

medida que ele progride em sua formação; 

• Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos 

sobre os conteúdos curriculares de formação geral; 

• Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio; 

• Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões 

entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real. 

• Nos EDs são utilizadas resoluções sistemáticas de exercícios, 

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com 

Líderes de Disciplinas, como indutor do desenvolvimento das 

competências e habilidades para lidar com situações-problemas típicas da 

sua área de formação. Vide Regulamento no Anexo III. 

4.7. Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de estudantes que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, 

segundo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

O Estágio Curricular no Curso de Enfermagem da FAPAL é supervisionado e 

é ditado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3/2001, com base na Lei n° 9.394/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional), conforme o Regulamento de Geral de 

Estágio Supervisionado da FAPAL, que possibilita a implantação, implementação e 
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avaliação do estágio, bem como, todas as atualizações futuras que regem a 

realização de estágios não obrigatórios.   

Ao Estágio Curricular é atribuído no mínimo 20% da carga horária total do 

curso, o que atende à Resolução específica da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CES nº2, de 19 de fevereiro de 

2002).  

Elencamos as atividades possíveis de serem desenvolvidas pelos alunos nos 

estágios curriculares obrigatórios somente a partir do 7º. Semestre, quais sejam: 

atendimento clínico ao cliente adulto, mulher e criança/adolescente na Clínica de 

Enfermagem da Universidade, assistência de Enfermagem ao cliente adulto, mulher 

e criança/adolescente nos Programas de Saúde do Ministério da Saúde nas 

Unidades Básicas de Saúde, assistência de Enfermagem ao cliente 

institucionalizado adulto, mulher e criança/adolescente em: Pronto Socorro, 

Unidades de Internação, Unidade de Terapia Intensiva e Bloco Cirúrgico nos 

Programas de atenção secundária, terciária e quaternária do Ministério da Saúde. 

As atividades que são desenvolvidas nas unidades concedentes de estágio 

(onde a IES possui acordos de cooperação devidamente documentados, com 

cobertura de seguro ao aluno) e na Clínica de Enfermagem da FAPAL são definidas 

no Regulamento de Estágio, podendo, também, vincular-se com projetos 

assistenciais ou de extensão de equipes multiprofissionais.  

O Estágio Curricular é oferecido nos componentes curriculares no 7º. 

semestre e no 8º. Semestre. O aluno desenvolverá competências relacionadas às 

dimensões de trabalho do Enfermeiro: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e 

de Pesquisa em Unidades Básicas de Saúde, Instituições de Saúde e Educacionais 

e na Clínica de Enfermagem da Universidade. 

Para o encaminhamento ao estágio existem mecanismos institucionais pré-

determinados para todo o ano letivo nas áreas mencionadas. O acompanhamento e 

a avaliação das atividades práticas de estágio são feitos diariamente por um 

Enfermeiro contratado pela FAPAL que atua juntamente com o estagiário na unidade 

concedente e pelo preceptor no local de estágio, e semanalmente pelo docente 

supervisor de estágio. 

Para o desenvolvimento do estágio, o aluno tem normatizado e 

institucionalizado o Regulamento de Estágio, que estabelece as atividades diárias e 

o conjunto do aprendizado prático, em cada área. 
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A apresentação dos resultados parciais e finais está totalmente implantada e 

consolidada em: 

✓ Resultados parciais: reuniões, exercícios, avaliações teórico-práticas, 

apresentação de estudos de caso e planos de ação. 

✓ Resultados finais: relatório completo das atividades desenvolvidas e projetos 

executados. 

No que diz respeito à relação aluno/orientador de estágio, a mesma é 

adequada para o desenvolvimento das atividades diárias. As orientações são feitas 

durante o acompanhamento diário do orientador e/ou Enfermeiro designado pela 

unidade concedente de estágio, em uma proporção de 5 a 10 alunos/orientador, que 

tem por objetivo detectar e corrigir dificuldades encontradas na vivência prática do 

aluno. Essas orientações são acompanhadas semanalmente pelo docente 

supervisor, conforme proposta pedagógica. 

Cabe ressaltar que são realizados Acordos de Cooperação entre as unidades 

concedentes de estágios e a FAPAL. Nestes acordos, a FAPAL responsabiliza-se 

pela permanência e pelas atividades dos alunos durante o período de estágio. O não 

cumprimento de qualquer cláusula do acordo garante à instituição receptora o direito 

de suspender a concessão de estágio. 

O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para cursar o 

Estágio Curricular. A matrícula na disciplina Estágio Curricular, para estudantes em 

regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o 

Regimento da Universidade. 

 

4.7.1. Objetivos Gerais 

Os componentes do Estágio Curricular visam ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

4.7.2. Objetivos Específicos 

- Capacitar o discente, quanto ao exercício de atividades, pautado em princípios 

éticos e legais, procurando direcionar a sua atuação em benefício da sociedade; 

- Integrar o estudante às práticas realizadas em clínicas, Instituições de Saúde e 

Educacionais; 
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- Apurar a formação acadêmica e qualificar os estudantes para a atividade 

profissional e estudos de Pós-Graduação. 

A normatização geral do Estágio encontra-se disposta no Regulamento de 

Estágio constante do Anexo IV. 

4.8. Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

ações de extensão junto à comunidade. Estas atividades são obrigatórias e visam 

complementar a formação profissional e cultural do aluno, podendo ser 

desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam os currículos plenos 

dos respectivos cursos. Desse modo, espera-se do futuro egresso uma visão 

generalista, humanista, crítica e reflexiva da sua função social como profissional. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação indicam que 

devem ser estimuladas Atividades Complementares tais como trabalhos de iniciação 

científica, projetos multidisciplinares, visitas técnicas, trabalhos em equipe, 

desenvolvimento de protótipos, monitorias, participações em atividades 

empreendedoras, desenvolvendo posturas de cooperação, comunicação e liderança. 

Assim, nas matrizes curriculares dos cursos de graduação oferecidos pela FAPAL 

foram incluídas, a partir de 2005. 

As Atividades Complementares visam a atender o seguinte elenco de 

objetivos: 

• Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

• Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

• Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista. 

• Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 
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• Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a sua 

formação acadêmica, contemplando sempre os conteúdos programáticos das 

disciplinas que compõem a grade curricular do curso. 

• Criar mecanismos de nivelamento. 

• Iniciar o aluno na pesquisa científica. 

O desempenho, presencial ou à distância, dos estudantes durante as 

Atividades Complementares é acompanhado e pontuado pelo Coordenador do 

Curso, que tem o auxílio dos docentes na implementação dessas atividades. 

Sempre que solicitado, o estudante deve apresentar os comprovantes de realização 

das Atividades Complementares em data estipulada pela Instituição, para que a 

Coordenação do curso proceda à contabilização das atividades executadas. O 

registro da carga horária de Atividades Complementares é procedido de acordo com 

os valores pré-estabelecidos no Regulamento das Atividades Complementares. A 

rigor, a carga horária das Atividades Complementares deve ser cumprida até o 

término do Curso. 

São consideradas como Atividades Complementares as seguintes: 

 

4.8.1 Atividades de Extensão Comunitária: São atividades que visam à 

integração do estudante e da Instituição com a comunidade em questões ligadas à 

cidadania, à saúde e à educação. São consideradas atividades de extensão 

comunitária, entre outras, participação em projetos que beneficiam a comunidade e 

atendimentos extracurriculares nos serviços oferecidos pela FAPAL. 

 

4.8.2 Atividades Culturais e Esportivas: São atividades que visam ao 

desenvolvimento do estudante inserindo-o em sua cultura e desenvolvendo sua 

participação social. As atividades culturais e esportivas abrangem participação em 

exposições, feiras, eventos cinematográficos, peças teatrais, coral, competições 

esportivas, entre outras. 

 

4.8.3 Atividades de Estudo e Pesquisa: São atividades de estudo e pesquisa a 

autoria ou coautoria de trabalhos apresentados em eventos científicos, publicações, 

relatórios de pesquisa, apoio ao docente pesquisador da FAPAL, Iniciação Científica, 

participação em seminários, simpósios e congressos, grupos de estudo e exercícios 

on-line. 
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4.8.4 Atividades Extra campus: As atividades desenvolvidas fora do Campus da 

FAPAL incluem cursos, palestras, conferências, workshops, visitas ligadas à área de 

abrangência do curso, ou qualquer outra atividade de cunho pedagógico, definidas 

pelo Coordenador do Curso que sejam de interesse ao estudante. 

 

4.8.5 Atividades Internas: São atividades desenvolvidas nos Campus da FAPAL, 

tais como palestras, seminários, conferências, cursos, jornadas, encontros, feiras, 

simpósios, congressos, workshops. 

 

4.8.6 Programa de Monitoria: A monitoria possibilita a experiência da vida 

acadêmica promovendo a integração de estudantes de períodos (semestres) mais 

avançados com estudantes de semestres anteriores, além da participação na 

organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, e do seu próprio 

treinamento, pelo professor responsável, em atividades didáticas e, eventualmente, 

em atividades de pesquisa. Os monitores são selecionados semestralmente e os 

aprovados assinam contrato anual com a FAPAL. Ao final do seu exercício, o 

monitor recebe um certificado que comprova as horas dedicadas às atividades.  

O monitor presta plantões de dúvidas, nos quais os estudantes recebem 

orientação individualizada para a resolução de exercícios e para o esclarecimento de 

questões, além de compartilharem experiências da vivência no ambiente 

universitário. 

As normas de monitoria estão definidas no Regulamento de Monitoria. O 

professor da disciplina orienta e supervisiona as atividades de seus monitores. Por 

ser estudante de graduação, o monitor não substitui o professor da disciplina. 

 

4.8.7 Programa de Extensão Comunitária: Os estudantes do curso de 

Enfermagem são estimulados a participar de programas de Extensão, juntamente 

com outros cursos das áreas de saúde e, eventualmente, com a área de humanas, 

como forma de proporcionar a possibilidade de um maior contato entre o saber 

acadêmico e o saber popular, direcionando para reflexões sobre novas formas de 

pensar, sentir e agir. É a partir dessa prática reflexiva que há o fortalecimento do 

processo do ensino-aprendizagem. A partir dos projetos de extensão, é que os 

docentes repensam suas atividades (ação-reflexão-ação), aprimorando com isso 
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mais conhecimentos e metodologias. Os estudantes participantes de projetos 

comunitários podem vivenciar a teoria, a prática e a própria comunidade. Esta, por 

sua vez, passa a ter uma nova visão da universidade e da sociedade, em que vivem. 

Os objetivos do programa de extensão comunitária são:  

1. integrar efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nos 

projetos e programas de extensão; 

2. avaliar por meio de relatórios a relevância social dos serviços prestados;  

3. avaliar os efeitos e a importância social da prestação de serviços da 

universidade à comunidade;  

4. desenvolver e/ou associar-se a campanhas e programas de preservação 

cultural e ambiental;  

5. ampliar e sistematizar as iniciativas de caráter cultural e educacional para 

grupos e segmentos sociais específicos; 

A FAPAL incentiva a realização de tais atividades por meio de programa 

regular de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve 

basear-se no Regulamento das Atividades Complementares da Instituição constante 

no Anexo V. 

4.9. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui-se numa atividade 

acadêmica de sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo 

pertinente à profissão, desenvolvida mediante controle, orientação e avaliação 

docente, cuja exigência é um requisito essencial, obrigatório e realizado 

individualmente para a integralização curricular. 

O TCC é um dos requisitos obrigatórios para a conclusão do curso de 

graduação. São objetivos do TCC: 

I - Sistematizar o conhecimento adquirido no decorrer do curso. 

II - Subsidiar o processo de ensino, contribuindo para a realimentação dos 

conteúdos programáticos das disciplinas integrantes do currículo. 

III - Garantir a abordagem científica de temas relacionados à prática 

profissional, inserida na dinâmica da realidade local, regional e nacional. 

IV - Possibilitar ao estudante o desenvolvimento de sua capacidade científica 

por meio de realização de experiência de pesquisa, inter-relacionando o 
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aprendizado teórico à prática, dando-lhe condições para a publicação de 

artigos e trabalhos científicos. 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da FAPAL, seguindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, tem como requisito o desenvolvimento de um Trabalho 

Científico (TC). Para tanto, além de toda formação geral e específica descrita nos 

componentes curriculares distribuídos nos semestres, no quarto ano do curso os 

alunos cursarão duas disciplinas: Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar e 

Produção Técnico-Científica Interdisciplinar que visam, entre outros objetivos, 

instrumentalizar o aluno para a elaboração de projetos, bem como a produção de 

relatórios, monografias e divulgação dos trabalhos de pesquisa embasados na ética 

profissional. 

Devido a sua própria natureza, essas disciplinas possuem caráter 

interdisciplinar, com a participação, em fases diversas, de 

professores/pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento em saúde, 

dependendo dos interesses individuais ou de pequenos grupos de alunos.  

Para o TC, o aluno no 7º semestre elabora um projeto em área de sua 

escolha, por meio da produção do conhecimento científico. No 8º semestre o aluno 

apresenta a monografia para a avaliação final de acordo com a normatização do 

curso disposta no Regulamento de Trabalho de Curso. Os projetos de pesquisa que 

envolve os seres humanos são encaminhados para aprovação junto ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), filiados ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), conforme a Resolução CNS 466/12. 

O acompanhamento e o cumprimento do TC são feitos de forma adequada, 

desenvolvidos pelo professor das disciplinas Projeto Técnico-Científico 

Interdisciplinar e Produção Técnico-Científica Interdisciplinar, que discorrem sobre 

os métodos e instrumentos utilizados em pesquisa, e por um professor orientador 

que atende o estudante regularmente. 

Os meios de divulgação do TC são: apresentação do projeto nos Eventos 

Científicos Acadêmicos, divulgação da data da defesa e/ou apresentação para a 

comunidade interna e externa e encaminhamento dos exemplares como parte do 

acervo da biblioteca da FAPAL, para consulta. Os trabalhos podem ser 

apresentados em forma de pôster nos Eventos Acadêmico-Científicos da FAPAL, ou 

até mesmo em eventos científicos externos, nacionais e internacionais. 
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Os trabalhos também podem ser encaminhados para a publicação em 

diversas revistas, sendo que a FAPAL, em parceria com a UNIP, mantém um 

Programa de Incentivo à Publicação, através de sua revista da área da saúde, 

Journal of Health Science Institute (JHSI), indexada na Base de dados LILACS ISSN 

0104-1894, Qualis B3, destinada à divulgação de trabalhos originais desenvolvidos 

por docentes, discentes e por profissionais de instituições de saúde. 

O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para cursar o 

TC. A matrícula nas disciplinas Projeto Técnico-Científico Interdisciplinar e Produção 

Técnico-Científica Interdisciplinar, para estudantes em regime de progressão 

tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o Regimento da IES. 

 

4.10. Apoio ao Discente 

4.10.1. Apoio Pedagógico aos Discentes 

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso de Enfermagem será 

realizado de diferentes maneiras: 

• Visitas às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão 

se desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, eventos, 

etc.; 

• reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro 

acadêmico; 

• Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do 

Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.; 

• Entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as 

informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas, 

processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da Unidade. 

Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponíveis para o 

atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em 

relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas para o 

atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador para cada 

curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o 
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atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-

pedagógicas. 

A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades 

extracurriculares constantes e diversificadas, como: semanas de estudo, seminários, 

congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos 

oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a 

formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade. 

4.10.2. Acompanhamento Psicopedagógico 

O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP implantado na 

IES atuará no ensino, desenvolvendo programas com alunos, professores e 

coordenadores, visando à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, à 

formação global e à realização profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar a 

integração à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer um feedback entre as 

necessidades do aluno e as possibilidades da IES, proporcionando por meio do 

planejamento a expansão dos programas de acompanhamento que visem à 

adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. Com 

relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e externa, 

oferecendo programas especiais que promovam a saúde mental, o enriquecimento 

da qualidade de vida e o sucesso acadêmico. 

A orientação acadêmica (psicopedagógica) realizar-se-á através das 

seguintes ações: 

• Atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão 

escrita, de falta de concentração, com transtorno do espectro autista etc.; 

• Esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a diminuição das 

dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos; 

• Trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da 

repetência; 

• Realização de pesquisas de satisfação para subsidiar o 

redimensionamento das atividades, periodicamente ou quando necessário; 

• Orientação para a reopção de curso quando necessária. 
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4.10.3. Mecanismo de Nivelamento 

Os mecanismos de acompanhamento aos discentes emergem das reuniões 

pedagógicas entre o corpo docente, Coordenação de Curso e Colegiado de Curso, 

os quais, em conjunto, definem estratégias de trabalho, como a autorização de aulas 

extras para nivelamento, após verificação das deficiências das turmas recém 

ingressas, com o objetivo de permitir melhor rendimento do corpo discente em 

relação ao cumprimento dos conteúdos técnicos, administrados ao longo do primeiro 

ano letivo do curso. 

Também são oferecidas aos estudantes ingressantes disciplinas de ajustes e 

nivelamento, de conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, a fim 

de suprir algum tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais 

disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam crédito, apenas tem o 

intuito de contribuir para a aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas 

regulares. 

4.10.4. Atendimento Extraclasse 

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de 

Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial, 

com jornada semanal específica para essa finalidade. 

4.10.5. Acompanhamento dos Egressos 

A FAPAL manterá esforços administrativos no sentido de institucionalizar o 

Programa de Acompanhamento de Egressos, por meio do cadastro de ex-alunos, a 

fim de definir seu perfil profissiográfico e mantê-los informados sobre eventos 

científicos, como congressos, palestras e outros, promovendo a atualização de sua 

formação. Ao mesmo tempo, os egressos poderão, por meio do Questionário de 

Autoavaliação Institucional, expressar as possíveis carências ou qualidades nos 

vários setores da infraestrutura da Instituição, o que muito contribuirá para a 

expansão de seu ensino. 

4.10.6. Informações Acadêmicas 

Em cumprimento à Portaria Normativa nº 40 de 12 de 12 de 2007, a FAPAL 

disponibilizará na página eletrônica do curso o Projeto Pedagógico atualizado. Além 
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disso, constarão também informações da Faculdade, tais como Missão, Histórico e 

Objetivos. 

O usuário terá acesso às informações do curso avaliado no endereço 

eletrônico da FAPAL, onde terá acesso a todas as informações pertinentes ao curso, 

incluindo o Projeto Pedagógico do Curso. 

Além disso, existe o “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário 

Escolar” que é entregue a todos os alunos no início do ano letivo, e que também 

está disponível no sitio da FAPAL na INTERNET, com as principais informações 

extraídas do Regimento e outras informações relevantes à vida acadêmica do 

discente. 

4.11. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa 

As ações e processos de avaliação para este curso permitem mudanças e 

melhorias voltadas ao aprimoramento do curso assim como ao desenvolvimento 

profissional de nossos estudantes. A auto avaliação ou avaliação interna é um 

processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre 

sua própria realidade e busca compreender os significados do conjunto de suas 

atividades, a fim de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 

social.  

Para tanto, a instituição sistematiza informações, analisa coletivamente os 

significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e 

ação, identifica pontos fracos, pontos fortes ou potencialidades e estabelece 

estratégias de superação de problemas. A avaliação interna é, portanto, um 

processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das 

dimensões que definem a instituição.  

O desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação é um dos 

procedimentos utilizados para o monitoramento de informações e assegura que a 

qualidade do ensino fornecido por elas atendam aos padrões recomendados. Na IES 

cultiva-se a reflexão sistemática sobre a qualidade da educação através da 

avaliação. Os instrumentos utilizados são: (i) reuniões entre CPA e NDE; (ii) 

reuniões entre NDE, colegiado, coordenação e corpo docente; (iii) questionários de 

avaliação da instituição.  

Quanto à avaliação externa, o ENADE oferece uma direção do grau de 

dificuldade encontrada nos alunos em relação ao conteúdo, os resultados dos 
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exames trienalmente geram reuniões do NDE – Núcleo Docente estruturante para 

melhoria de qualidade. 

4.11.1. Sistema de Avaliação do Projeto de Curso 

4.11.1.1. Avaliação do Curso Superior de Enfermagem 

A avaliação do Curso Superior de Enfermagem será feita regularmente, 

através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao 

atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado 

de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será 

realizada em dois níveis: o Interno e o Externo. 

Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão 

encaminhados ao Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer e 

propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas. 

4.11.1.2. Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso 

4.11.1.2.1. Avaliação de Curso 

A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de elementos: 

• Condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo; 

infraestrutura; perspectiva utilizada na definição e organização do 

currículo; perfil profissional e as perspectivas do mercado de trabalho; 

estágios; efetiva participação de estudantes em atividades de Iniciação 

Científica, extensão e monitoria; atratividade do curso e interação com 

área científica, técnica e profissional e com a sociedade em geral; 

• Processos: interdisciplinaridade; formação interdisciplinar; 

institucionalização; qualidade do corpo docente e sua adequação aos 

cursos de Graduação e Tecnológicos (domínio dos conteúdos, 

planejamento, comunicação, compromisso com o ensino, pesquisa, 

extensão, orientação/supervisão); avaliação da aprendizagem (critérios 

claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados, variedade de 

instrumentos, prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação 

IES/sociedade; 
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• Resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer 

funções profissionais (executar atividades-tarefa típicas da profissão, 

aperfeiçoar-se continuamente); qualidade do curso (necessidades do 

mercado do trabalho, atualidade e relevância técnico-científica dos 

conteúdos, desempenho em Pós-graduação/cursos típicos da carreira, 

adequação do currículo às necessidades futuras); análise comparativa 

(cursos da mesma área em outras instituições, outros cursos da mesma 

instituição). 

4.11.1.2.2. Avaliação de Disciplina 

A organização do trabalho pedagógico será avaliada de modo a abranger os 

seguintes tópicos: 

• Objetivos da disciplina, plano de ensino, fontes de consulta/bibliografia, 

procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação, conteúdo das 

avaliações, atividades práticas, condições técnicas (recursos humanos e 

infraestrutura disponíveis para o desenvolvimento das disciplinas); 

• Desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação, 

perspectivas divergentes, importância, inter-relação e domínio dos 

conteúdos, questionamento, síntese soluções alternativas; 

• Desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de 

objetivos, à integração de conteúdos, aos procedimentos e materiais 

didáticos e bibliografia; e aspectos atitudinais e filosóficos (aspectos 

éticos, clima livre de tensão orientação, atitudes e valores); pontualidade 

do professor e exigência de pontualidade dos alunos; 

• Desempenho discente, expressado pela participação em aula e atividades, 

informação ética, realização de tarefas, interesse e presença integral; 

• Desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação individual 

dos funcionários; e 

• Desempenho gerencial da FAPAL. 
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4.11.1.2.3. Autoavaliação do Curso Superior de Enfermagem 

Nesse nível, a avaliação considerará o desenvolvimento das atividades no 

Curso Superior de Enfermagem. O resultado desse diagnóstico, das variáveis e 

indicadores considerados emergentes face à especificidade do curso, após a sua 

sistematização, serão trabalhados pelo Curso em diferentes etapas, detalhadas a 

seguir: 

• Reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de 

autoavaliação do curso para o ano letivo correspondente; 

• Participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do curso nos 

Painéis promovidos pela CPA para conhecimento das informações e dos 

dados colhidos sobre a realidade do curso;  

• Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos 

dados apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos 

fortes e pontos fracos (incluem-se aqui dados e informações coletados 

pelo próprio curso, pela CPA; 

• Reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e indicadores 

contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do 

curso; 

• Reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores 

específicos, que porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação 

Institucional; 

• Aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio Curso e 

não contemplados pelo processo de avaliação institucional e pela 

avaliação externa. Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que 

abordam as dimensões específicas do Curso; 

• Reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de Trabalho 

com base nos resultados da avaliação institucional, da avaliação externa e 

da autoavaliação promovida pelo próprio Curso (componentes curriculares 

que caracterizam a especificidade do curso); 

• Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho para a 

melhoria permanente do curso e sua capacidade de inovação e de 

reflexão crítica; e 
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• Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a 

equipe de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma 

atitude crítica e autorreflexiva, à avaliação do processo de autoavaliação 

empregado pelo curso no período letivo correspondente. 

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão 

realizadas no transcorrer do semestre letivo. Neste, busca-se imprimir uma 

metodologia de trabalho que contemple uma unidade e segmento de tempo concreto 

em relação ao qual se distinguem três fases para um paradigma que resulte num 

processo de autoavaliação global: (a) avaliação inicial (condições existentes, 

fundamentação e necessidades); (b) avaliação de processo (variáveis que envolvem 

todo o processo de desenvolvimento curricular nos contextos político-administrativo, 

de gestão e de realização); (c) avaliação de resultados (ponderação dos resultados 

definidos no projeto pedagógico do curso). 

O projeto de autoavaliação empregado caracteriza-se, assim, como um ciclo 

que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa 

implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização 

didático-pedagógica do curso. 

4.11.1.2.4. Avaliação Externa 

Nesse nível, a avaliação externa considerará o desempenho do Curso em 

relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do ENADE e da Avaliação 

das Condições de Ensino). 

A avaliação externa abrangerá, ainda: 

• Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso 

desenvolve suas atividades, para verificar a adequação dessas atividades 

e o grau de satisfação dos mesmos. 

• Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverá os egressos do 

Curso, para verificar o grau de satisfação da comunidade externa em 

relação ao desempenho dos mesmos. 
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• Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos ex-

alunos em relação às condições que o Curso lhes ofereceu e vem lhes 

oferecer (formação continuada). 

4.11.2. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

A FAPAL, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns 

pontos a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, ano a 

ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, tendo como 

embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação, juntamente 

com a CPA, com a missão de conduzir a implementação das propostas formuladas e 

avaliar periodicamente a sua eficácia; a reestruturação do corpo docente; a 

conscientização, por meio de palestras, da importância dos resultados do ENADE 

para o corpo discente, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho. 

4.12. Atividades de tutoria 

O objetivo da tutoria é proporcionar aos/às estudantes um acompanhamento 

personalizado e permanente do seu percurso escolar, num esforço de definição de 

procedimentos que viabilizem um processo de ensino/aprendizagem de excelência.  

A relação de Tutoria apoia-se no desenvolvimento de um clima de 

proximidade, confiança e respeito mútuo, com vista à identificação e concretização 

dos objetivos acadêmicos do estudante, numa perspectiva de autonomia. O papel do 

tutor é essencialmente de mediação, e não se pode esperar que este assuma 

responsabilidade pessoal pela resolução dos problemas dos estudantes.  

Deste modo, não se deve esperar do tutor aconselhamento psicológico, nem 

o esclarecimento de dúvidas sobre matéria lecionada, nem que se pronuncie sobre 

avaliações e avaliadores.  

São atribuições do tutor:  

1. Auxiliar na integração dos estudantes, promovendo as relações 

interpessoais e de grupo, mediando atividades a serem desenvolvidas;  

2. Encorajar e motivar, por meio do reconhecimento das dificuldades 

inerentes à integração na IES, do apoio do ponto de vista acadêmico, e do reforço 

positivo face aos resultados alcançados;  
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3. Orientar, aconselhando na definição dos planos de estudo e opções de 

avaliação;  

4. Diagnosticar potencialidades e dificuldades, identificando os "pontos fortes" 

e os "pontos fracos" do estudante;  

5. Monitorizar o percurso acadêmico, fornecendo um feedback apropriado ao 

estudante para que possa melhorar o seu desempenho, numa lógica de 

responsabilização; e promovendo, por sua iniciativa, reuniões regulares com os seus 

tutorandos, sendo recomendável que o faça pelo menos duas vezes em cada ano 

letivo, (uma reunião no início de cada semestre).  

6. Informar a Coordenação do Curso sobre eventuais problemas detectados 

no exercício da atividade de tutoria. 

4.13. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de 

tutoria 

O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha 

suas funções, em conjunto com o corpo docente, articulado pelas diretrizes 

originadas na Coordenação do Curso e o corpo docente. Logo, o tutor participa da 

construção e da gestão do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. Sua 

ocupação primordial é a mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o 

entendimento e a interação entre o estudante e a IES.  

As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria 

são:  

• Destreza para mediar as discussões entre o docente e o estudante por 

meio dos fóruns, chats e telefone.  

• Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das 

atividades obrigatórias ao longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os 

conteúdos.  

• Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos 

parâmetros e exigências da IES.  

• Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico 

científico e sua aplicação prática.  

• Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso.  
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• Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira, 

acolhendo adequadamente as regionalidades.  

• Ter competências comunicacionais e fluidez no relacionamento 

interpessoal.  

• Dominar as TIC´s disponibilizadas. 

4.14. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

Toda a infraestrutura tecnológica utilizada pela Faculdade de Palmas - FAPAL 

está consolidada em conceitos de comunicação, baseada em bancos de conteúdos 

distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não. A fundamentação 

técnico-teórica para isso está nos conceitos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), em que todos os recursos tecnológicos estão organizados em 

estruturas computacionais gerenciadas por bancos de dados, assegurando que os 

conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos sejam distribuídos de forma 

sistêmica e controlada. 

Com base nisso, é necessária a organização desses conteúdos, informações 

e dados numa base informatizada que garanta a produção e a distribuição do 

conhecimento em um ambiente monitorado e acompanhado por professores e 

tutores de forma interativa. Tradicionalmente, o banco de dados era o repositório de 

informações, tendo atualmente evoluído para o controle das mídias textuais e 

audiovisuais, transformando-se de fato em um banco de conteúdos multimídia. 

As modernas técnicas de BI (Business Intelligence, ou inteligência em 

negócios) asseguram que esse sistema de base de conteúdos possa ser 

acompanhado, medido e controlado, possibilitando à instituição o monitoramento 

dos processos de interatividade e dialogicidade dos corpos docente e discente no 

modelo pedagógico proposto para cada um dos formatos.  

As tecnologias de informação e comunicação disponíveis podem ser divididas 

em três grupos, de acordo com sua destinação:  

a) para suporte às aulas presenciais, estão disponíveis recursos de imagem e 

som com projetores multimídia (Datashow) e equipamentos de áudio. Estes 

equipamentos são alocados nas salas de aula segundo a demanda ou fixos em 

salas especiais.  
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b) quatro Laboratórios de informática com acesso à INTERNET.  

c) em um ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis diversos 

objetos de aprendizado para nivelamento, disciplinas à distância e aprofundamento 

do conteúdo ministrado.  

Como ambiente virtual de aprendizagem, utiliza-se o AVA (Convênio com a 

Universidade Paulista – UNIP), uma ferramenta que gerencia informações textuais e 

produtos multimídia que, associados a exercícios, ajudam na aquisição do 

conhecimento proposto. O Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de 

conteúdos em diferentes suportes, tais como: textos, teleaulas, vídeos (entre os 

principais), integrando recursos de interação entre professores, tutores e alunos. 

Através desse ambiente, disponibilizam-se, ainda, duas bibliotecas virtuais.  

Para o controle acadêmico, a FAPAL utiliza o Lyceum. 

4.15. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de 

recursos de interação para o acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação. 

Nesse projeto pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD, que originam 

demandas de interação entre os implicados no processo. Para tanto, detalha-se 

abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes.  

A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele 

conta com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de 

aprendizagem e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação, 

disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas 

funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e 

comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação do material de 

estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e a 

geração de relatórios.  

No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material 

pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que 

permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de tutoria.  

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela 

no AVA, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros 

presenciais. A publicação de material, módulo a módulo, pelo professor, facilita o 

acompanhamento do aluno no ambiente. 
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4.16. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem 

4.16.1. Rendimento Escolar 

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as 

atividades curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento. 

Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais 

atividades programadas para cada disciplina. 

Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para 

as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média Semestral 

(MS) de cada disciplina. Assim: 

𝑀𝑆 =
𝑁𝑃1 + 𝑁𝑃2

2
 

4.16.2. Critérios de Promoção 

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o 

aproveitamento escolar, são os seguintes: 

1. Se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele 

estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão considerados os 

resultados das avaliações realizadas de acordo com o previsto no 

parágrafo anterior. 

2. Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno 

estará aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final igual à 

MS. 

3. Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame, 

quando lhe será atribuída a nota EX. 

4. Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética 

simples entre MS e EX. Assim:  

𝑀𝐹 =
𝑀𝑆 + 𝐸𝑋

2
 

5. Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na 

disciplina. 
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6. Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado na disciplina 

ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser submetido a uma 

avaliação especial. 

7. Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação especial, 

se concedida, o aluno ficará sujeito ao regime de dependência na 

disciplina. 

8. O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do 

Coordenador de curso, substituí-la por nova prova ou pelo exame. 

9. Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou 

Antecipação e nas disciplinas optativas ou eletivas serão considerados os 

mesmos critérios das disciplinas regulares para o cálculo da MF. 

10. O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre 

seguinte deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação do 

curso. 

11. Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando 

for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações de aprendizagem, 

podendo realizar, em qualquer momento do curso, Avaliação Geral de 

Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será designada 

por AG, passará a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e 

NP2), a média semestral (MS) de cada disciplina, da seguinte forma:  

𝑀𝑆 =
3 × 𝑁𝑃1 + 3 × 𝑁𝑃2 + 4 × 𝐴𝐺

10
 

12. Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG) 

será utilizada para compor a média semestral de todas e somente das 

disciplinas do período em que o aluno está matriculado, não sendo 

utilizada para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em 

regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de disciplinas 

optativas ou eletivas. 

13. Todos os alunos terão que realizar Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), que constarão de atividades de biblioteca 

(frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios 

(relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo 

determinados pelo professor, trabalhos de iniciação científica, resolução 
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de exercícios do Portal ou de listas, programadas para serem 

supervisionadas pelos professores em suas aulas. 

14. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de 

APS, definida para o respectivo período letivo de seu curso. A 

comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita 

mediante a entrega do trabalho. Será atribuído um conceito semestral 

(Aprovado ou Reprovado) às APS, o qual deverá ser lançado no sistema 

Acadêmico ou, em caso de DP e/ou AD, em mapa emitido pela Secretaria 

até a data-limite de entrega das notas, conforme Calendário Escolar. 

15. O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

com aproximação de até 0,5 (cinco décimos); a MS será arredondada 

para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seis-vírgula-sete) e 

menor que 7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0 (cinco), quando for 

maior ou igual a 4,75 (quatro-vírgula-setenta e cinco) e menor que 5,0 

(cinco). 

16. A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina, e 

poderá, inclusive, estender-se por um semestre ou mais, a critério do 

Conselho Acadêmico. 

17. O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles do 

antepenúltimo e último período (semestre) letivo, a critério do Conselho 

Acadêmico, poderão ser realizados em épocas especiais, após 

recuperação. 

18. O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a Coordenação do curso, 

poderá ser autorizado a realizar o exame e/ou a avaliação especial em 

períodos distintos daquele determinado para os alunos de sua turma. 

19. A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às normas 

vigentes o conceito de aproveitamento médio global do semestre, que é 

determinado pela média aritmética das médias semestrais das disciplinas 

cursadas no semestre regular, excetuando-se adaptações, dependências 

ou tutorias. 

20. Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior ou igual a 

7,0, o aluno poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser dispensado de 

fazer o exame também nas disciplinas em que obteve média semestral 

maior ou igual a 5,0. 
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21. O lançamento da nota de aproveitamento médio global obedecerá ao 

critério de arredondamento do valor obtido para o meio ou inteiro 

imediatamente superior. 

22. Os casos omissos serão analisados por uma comissão especialmente 

indicada pelo Conselho Acadêmico. 

4.16.3. Regime de Dependência 

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período 

subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência. 

O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação 

para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido: 

• Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite; 

• Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas; 

• Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o antepenúltimo: 

5 disciplinas; 

• Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e 

• Para o penúltimo e o último período letivo do curso não serão aceitas 

matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em 

qualquer disciplina de períodos letivos anteriores. 

O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de 

progressão tutelada, que foi instituído visando oferecer orientação acadêmica 

diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho acadêmico irregular no 

decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho acadêmico 

irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação, em 

número maior que o permitido conforme citado no parágrafo anterior. 

O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do 

interesse manifesto do aluno. 

Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou 

para até o antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que tenham 

ultrapassado o limite de disciplinas em regime de dependência, conforme citado 

anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de matrícula. 
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Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior 

poderão optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de renovação 

da matrícula fixado no Calendário Escolar da Instituição. 

O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo 

regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação diferenciada sobre 

a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive sobre a distribuição das 

disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e estágios incompletos. A 

orientação definirá como e quando o aluno poderá cumpri-los. 

Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do 

aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão 

acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz curricular para uma 

formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros). 

Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo 

regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como, 

quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as 

medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares 

ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o 

período mínimo de integralização curricular. 

Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção 

pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de 

seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do Curso 

serão homologados, segundo normas fixadas pelo Conselho Acadêmico. 

Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo 

regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu 

curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do Curso serão 

homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores. 

Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a 

cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso 

e referendado pelo Conselho Acadêmico. 

O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer 

quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela 

instância competente da Instituição e decidido/homologado pelo Conselho 

Acadêmico. 
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4.16.4. Revisão de Provas e Verificação das Notas 

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o 

aluno, no “Período de Revisão de Notas”, em horário de aula da disciplina, ocasião 

em que ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do critério adotado para a 

correção inicial. Toda prova realizada, com exceção dos exames, deve ser mantida 

com o professor até o final do semestre letivo. Os exames finais devem ser 

entregues na Secretaria da Instituição e as fichas das APS na Coordenação local do 

curso e posteriormente entregues na Secretaria da Instituição para serem 

arquivadas no prontuário do aluno. 

As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente 

matriculados, após o término do semestre letivo, com exceção das avaliações 

realizadas On-line, no Laboratório de Informática. 

O aluno pode requerer, no site da FAPAL, clicando em Secretaria On-line, a 

revisão dos exames e das APS, definidos no Calendário Escolar. O aluno deve 

fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a questão que ele considera 

que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada. Do contrário, o 

pedido não será aceito. 

Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é de 1 

(um) dia após o prazo de entrega de notas. A revisão dos exames será feita no 

período estipulado no Calendário Escolar (“Período de Revisão de Notas”) e apenas 

se o aluno estiver presente no período das aulas em que o professor ministra a 

disciplina, ocasião na qual ele estará de plantão. O aluno deverá levar consigo o 

protocolo do pedido da revisão de Exame. 

4.17. Número de vagas 

O Curso de Graduação em Enfermagem oferece 100 vagas. O 

dimensionamento das turmas atende o processo ensino-aprendizagem com 50 

alunos nas aulas teóricas, enquanto que nas aulas com atividades práticas, as 

turmas são dimensionadas com no máximo 25 alunos. Consultar manual do 

candidato. 
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4.18. Corpo Técnico-Administrativo 

O corpo técnico-administrativo que presta serviços para a FAPAL é 

constituído por profissionais qualificados para as funções exercidas e recebem 

orientações em reuniões com as Chefias de seus setores, Diretoria e Gerência de 

Campus, e Coordenação Geral de Campus. O processo de recrutamento e seleção 

é atribuição do Departamento de Recursos Humanos da Entidade Mantenedora e 

tem por objetivo atender às solicitações de numerosos setores de atividades 

técnicas e administrativas da Instituição.  

Os funcionários que exercem funções técnicas na Secretaria, em Laboratórios 

e Bibliotecas recebem treinamento na sede antes de serem encaminhados aos seus 

postos de trabalho. As informações relativas ao corpo técnico-administrativo, bem 

como seu plano de carreira estão disponíveis no PDI (p. 93). 

4.18.1. Contratação e Regime de Trabalho 

São consideradas atividades próprias do pessoal técnico-administrativo o 

conjunto de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades fim da 

FAPAL, incluindo aquelas relacionadas com a administração de pessoal, material, 

patrimonial, finanças, atividades complementares e com a vida escolar.  

A contratação de pessoal técnico-administrativo é realizada nos termos da 

legislação trabalhista em vigor, assegurando-se aos profissionais todos os direitos e 

vantagens inerentes às funções a serem desempenhadas.  

A admissão será precedida de entrevista ou processo seletivo elaborado pelo 

setor competente, pelo qual serão avaliadas as reais condições, sua qualificação 

profissional, experiência para o exercício da função.  

O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo:  

I. Regime de tempo integral, com 44 horas semanais de trabalho, ou  

II. Regime de tempo parcial, com 33 horas semanais de trabalho. 

A frequência diária desse pessoal técnico-administrativo será controlada pelo 

setor responsável, preferencialmente por meio eletrônico, aplicando-se, quanto às 

ausências e impedimentos, as normas constantes na legislação trabalhista em vigor. 



91 
 

Além daquelas previstas na legislação trabalhista vigente e em normas 

emanadas de convenção coletiva de trabalho, o pessoal técnico-administrativo fará 

jus às seguintes vantagens:  

I. promoção por tempo de serviço a cada três anos efetivo exercido na 

função, após a primeira promoção que somente ocorrerá a partir do décimo 

ano de efetivo exercício no cargo;  

II. promoção por merecimento, segundo critérios fixados pela Mantenedora, 

após manifestação do superior imediato.  

Serão oferecidos como incentivos bolsas de estudos, auxílio para participação 

em congressos, seminários, simpósios e eventos similares em sua área de atuação, 

oferta de cursos de atualização profissional. 

V. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

5.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Enfermagem é composto por 

professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela 

implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos da legislação 

vigente. 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

• Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico 

do curso; 

• Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

• Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras 

para o curso; 

• Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas; 

• Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas 

propostas de alterações do projeto pedagógico; 

• Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as 

características e peculiaridades regionais da comunidade local. 
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Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados 

às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio e 

monografia; acompanhamento de atividades complementares; orientação de 

pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do próprio 

Projeto Pedagógico. 

5.1.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE do Curso de Enfermagem é constituído por 5 docentes, integrado pelo 

Coordenador de Curso, seu presidente, e por mais 4 (quatro) professores, 

correspondendo a 50% do corpo docente, e seus componentes se caracterizam 

pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; b) preferencialmente 

pelo porte de título de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de 

trabalho diferenciado do modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes 

permite construir uma história institucional. 

5.2. Equipe Multidisciplinar 

Desde fevereiro de 2007, a ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, 

mantenedora da Faculdade de Palmas – FAPAL e da Universidade Paulista – UNIP, 

instituição devidamente credenciada e autorizada a ofertar cursos a distância em 

todo território nacional, firmaram convênio para a oferta de EAD até o limite de 20%, 

de acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016. Dessa forma, 

considera-se que a equipe Multidisciplinar, constituída por profissionais de diferentes 

áreas está apta para concepção, produção, e disseminação de tecnologias e 

recursos para educação a distância. 

5.3. Atuação do Coordenador 

A Coordenação do curso de Enfermagem da FAPAL é exercida, desde o 1º 

semestre de 2018, pela Profa. Sylla Figueredo da Silva, graduada em Enfermagem, 

e Mestre em PPG Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Tocantins – 

UFT. 

A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino 

ofertado pela FAPAL, tendo como atribuições, sob a supervisão do Coordenador 

Pedagógico: 
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• Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do 

profissional a ser formado pelo curso; 

• Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em 

projetos de natureza pedagógica; 

• Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de 

disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do profissional 

a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério 

da Educação; 

• Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos programáticos 

das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à integração do corpo 

docente aos objetivos do curso; 

• Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de 

ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso; 

• Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios 

curriculares e extracurriculares; 

• Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação 

institucional; 

• Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e substituição 

de professores; 

• Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de 

interesse do curso; 

• Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do 

aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em normas do Conselho 

Acadêmico; 

• Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais 

relativos ao ensino; 

• Estimular o programa de monitoria; 

• Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática; 

• Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva 

autonomia intelectual e profissional do estudante; 

• Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e 

competências adquiridas fora do ambiente escolar; 
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• Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios 

para a organização do Calendário Escolar; 

• Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

• Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos 

programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais 

projetos; 

• Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de 

adaptações de curso; 

• Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e 

• Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por normas 

complementares emanadas do Conselho Acadêmico. 

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante 

como presidente nato tendo as seguintes competências: 

• Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de 

qualidade; 

• Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

• Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

• Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as 

atas; 

• Indicar coordenadores para cada área do saber; 

• Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição. 

5.4. Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

O Coordenador dedica, sem exclusividade, tempo integral ao curso, com um 

total de 40 horas semanais. 

5.5. Corpo docente do curso 

Os membros do Corpo Docente do Curso de Enfermagem da FAPAL são 

selecionados de acordo com as atribuições estabelecidas na Resolução nº 01/2008, 

constante no PDI (pag. 124) da Faculdade de Palmas, nos termos da legislação 
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trabalhista em vigor e estão distribuídos de acordo com as seguintes categorias 

funcionais:  

a) Professor Assistente: o ingresso nesta categoria exige escolaridade 

correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso 

de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com todos os créditos concluídos.  

b) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional exige 

escolaridade correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou 

equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) concluído e 

aprovado em Universidade reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato, 

titulação de Mestre na área correspondente ou em área afim.  

c) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessária 

escolaridade correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou 

equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) concluído e 

aprovado em Universidade reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato, titula 

de Doutor na área em que irá atuar ou em área afim.  

O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de 

progressão e está intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência 

profissional no magistério e fora dele, e à produção intelectual, conforme descritos 

detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022, pag. 127. O reenquadramento 

acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.  

Especificamente no Curso de Enfermagem é desejável que o docente tenha 

experiência no magistério superior e qualificação profissional nas disciplinas 

ministradas. Deve atender as exigências do plano de ensino quanto ao processo 

ensino-aprendizagem; à orientação das atividades práticas de investigação, de 

produção científica e de extensão; às supervisões dos estágios curriculares 

obrigatórios; à promoção da apresentação dos trabalhos dos alunos em eventos 

científicos; à participação na organização dos eventos do curso; ao cumprimento das 

normas e funcionamento administrativo-pedagógicos da IES.  

O professor do Curso de Enfermagem deve apresentar, também, em seu 

perfil as seguintes características:  

• Ser capaz de assumir o compromisso, de promover a integração do ensino 

com a pesquisa e a extensão.  
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• Estar atento à formação de alunos autônomos, responsáveis e 

profissionalmente competentes para responder aos desafios da realidade 

atual.  

• Ter consciência de sua função social na educação e na formação de 

cidadãos.  

• Possuir uma visão global do processo educacional, assumindo sempre 

que possível a postura interdisciplinar.  

• Contemplar em suas aulas a dimensão humana, a dimensão teórico-

técnica, a dimensão ética e a dimensão político-social.  

5.5.1. São atribuições do corpo docente: 

I. ministrar o ensino das disciplinas e assegurar a execução da totalidade do 

programa aprovado, de acordo com horário pré-estabelecido; 

II. registrar a matéria lecionada e controlar a frequência dos alunos; 

III. elaborar, para cada período letivo, os planos de ensino de sua disciplina e 

submetê-los à Coordenação do curso; 

IV. responder pela ordem nas salas de aula, pelo uso do material e pela sua 

conservação; 

V. cumprir e fazer cumprir as disposições referentes à verificação do 

aproveitamento escolar dos alunos; 

VI. fornecer à Secretaria as notas correspondentes aos trabalhos, provas e 

exames, dentro dos prazos fixados pelo órgão competente; 

VII. comparecer às reuniões dos colegiados aos quais pertence; e 

VIII. propor à Coordenação do curso medidas para assegurar a eficácia do 

ensino e da pesquisa. 

5.6. Condições de Trabalho 

5.6.1. Regime de Trabalho 

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do 

docente com os valores e princípios educacionais da FAPAL foi sinalizada pela 

elaboração e implantação do Plano de Carreira Docente constante no PDI. 
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O artigo 8º do Plano de Carreira Docente prevê que o professor integrante da 

carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes de trabalho, incluídas as horas-aula 

que ministra: 

I – regime de Tempo Integral – TI, com obrigação de prestar 40 horas 

semanais de trabalho, sendo, pelo menos, 20 horas em estudos, pesquisas, 

extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação; 

II – regime de Tempo Parcial – TP, com obrigação de prestar de 12 até 39 

horas semanais de trabalho, sendo, pelo menos, um quarto da carga horária em 

estudos, pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e 

avaliação; ou 

III – regime Horista – RH, para os que não se enquadram nos critérios I e II. 

Parágrafo único. A distribuição do número de horas destinadas ao ensino, 

estudo, pesquisa, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e 

avaliação e à administração acadêmica, será definida pelo Coordenador de Curso, 

com aprovação do Diretor da Instituição, nos termos da legislação e do respectivo 

contrato. 

5.6.2. Plano de Carreira Docente 

O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de 

progressão e está intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência 

profissional no magistério e fora dele, e à produção intelectual, conforme descritos 

detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022, pag. 127. O reenquadramento 

acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.  

No mencionado Plano de Carreira Docente, encontram-se as atividades 

atribuídas aos seus integrantes, o regime de trabalho, o quadro de carreira, as 

categorias funcionais, as formas de ingresso e promoção e a remuneração. 

No Artigo 5º, a carreira de Professor de Ensino Superior é constituída por três 

categorias funcionais, cada uma subdividida em dois níveis, assim denominadas: 

I – professor Titular, subdividida nos níveis I e II; 

II – professor Adjunto, subdividida nos níveis I e II; e 

III – professor Assistente, também subdividida nos níveis I e II. 

Em seu Artigo 6º, estabelece queo ingresso na carreira de Professor de 

Ensino Superior dar-se-á preferencialmente no nível inicial da respectiva categoria 

funcional, por meio de processo seletivo, exigindo-se, além do diploma de curso 
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superior na área de conhecimento em que irá atuar, ou em área afim, os seguintes 

requisitos: 

I – para Professor Titular: título de Doutor na área em que irá atuar ou emárea 

afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei; 

II – para Professor Adjunto: título de Mestre na área correspondente ouem 

área afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei; e 

III – para Professor Assistente: título de Especialista, obtido nos moldesda 

legislação específica. 

O corpo docente do Curso de Enfermagem da Faculdade de Palmas – FAPAL 

está compreendido em três diferentes regimes de dedicação: Integral, Parcial e 

Horista. Esta subdivisão permeia as ações previstas no Projeto Pedagógico do 

Curso, possibilitando a dedicação dos nossos docentes na realização das atividades 

didáticas com os estudantes. 

Atualmente nosso corpo docente está estruturado da seguinte forma: 

• docentes em Regime Integral 

• docentes em Regime Parcial 

• docentes em Regime Horista 

 

5.6.3. Experiência Profissional do Docente 

O Corpo Docente do curso de Enfermagem da FAPAL é composto de 

professores que apresentam experiência profissional na área de Farmacologia, e em 

áreas afins para permitir a possibilidade da interdisciplinaridade, refletindo um 

contingente de professores com experiência profissional da abordagem teórica e 

técnica das disciplinas da matriz curricular contextualizadas com as práticas das 

teorias ministradas. 

5.6.4. Experiência no Exercício da Docência Superior 

A experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente do curso 

de Enfermagem da FAPAL pressupõe uma capacidade de utilização da linguagem 

adequada, elaboração e aplicação de uma metodologia de ensino que permita a 

identificação de dificuldades e outros aspectos do aluno para otimizar o aprendizado. 
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5.6.5. Experiência no Exercício da Docência na Educação à Distância 

A coordenação do curso está apta a fornecer o suporte necessário aos 

discentes que apresentarem dificuldades, promovendo atividades que promovam a 

aprendizagem. 

5.6.6. Experiência no Exercício da Tutoria na Educação à Distância 

O corpo de tutores é formado por profissionais que possuem experiência em 

EAD e fornecem o suporte necessário aos docentes e discentes no processo de 

ensino aprendizagem. 

5.6.7. Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de 

natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente 

constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos. 

O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes que 

ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em 

questão e por um representante do corpo discente. 

Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente pelo 

Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de seus 

pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente 

matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares. 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

• Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas 

ementas e respectivos programas; 

• Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes 

curriculares emanadas pelo Poder Público; 

• Promover a avaliação do curso; 

• Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

• Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 
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• Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem 

delegadas pelos demais órgãos colegiados. 

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se 

ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado 

pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços 

dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos 

a serem tratados. 

5.6.8. Formação Acadêmica e Profissional do Corpo Docente 

Os critérios adotados para contratação de docentes pelo Coordenador do 

Curso de Enfermagem são a titulação acadêmica (Doutor, Mestre ou Especialista), 

experiência no magistério superior e profissional, especialização na disciplina que 

vai ministrar, qualificação didática para o desenvolvimento de competências, e a 

disponibilidade para atender a carga horária prevista na matriz curricular e no regime 

de trabalho contratado, cumprindo assim as diretrizes do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Para além da capacitação profissional espera-se dos membros do corpo 

docente, dedicação e compromisso com o aprender a aprender, o aprender a saber, 

o aprender a fazer, e o aprender a ser, que concretiza a formação integral do aluno, 

desafios propostos pela LDB de 1996. 

De forma sistemática nos meses de junho e novembro, os Coordenadores de 

Curso da FAPAL, encaminham à Coordenação Pedagógica e Direção a relação de 

vacâncias previstas para o período letivo subsequente, bem como a relação dos 

professores a serem desligados com a respectiva justificativa. De posse dessas 

relações, a Coordenação Pedagógica autoriza os Coordenadores a iniciar o 

processo de seleção de professores por meio de consulta aos currículos de 

candidatos à docência ou pela indicação dos professores do curso. 

Os Coordenadores encaminham à Coordenação Pedagógica a relação de 

nomes sugeridos para contratação com o currículo Lattes do candidato e uma breve 

apreciação. Após parecer positivo da Coordenação Pedagógica, o Coordenador do 

curso marca uma entrevista e uma aula teste com o candidato, que se aprovado 

deve entregar toda a documentação trabalhista e profissional exigida para a sua 
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contratação, assim como toda a documentação comprobatória da formação e 

titulação. 

Cabe ao Coordenador do Curso orientar e informar os professores recém-

contratados sobre documentação necessária e prazos, encaminhá-lo para o DP 

local, providenciar a sua integração na FAPAL em relação a normas e 

procedimentos regimentais, aos planos de ensino e outros assuntos pertinentes. O 

Coordenador tem um papel fundamental no acompanhamento do corpo docente, 

desde a seleção e contratação adequadas até as orientações necessárias à 

realização desse Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem. 

5.6.9. Titulação do Corpo Docente do Curso 

O corpo docente do Curso de Enfermagem da FAPAL é constituído por 

docentes com formação específica e titulação compatível aos conteúdos 

ministrados, à natureza das atividades acadêmicas que desenvolve, às 

características do contexto da região e à concepção do curso, devendo no mínimo 

apresentar o título de especialista em curso autorizado por IES com 360 horas. 

5.6.10. Atuação nas Atividades Acadêmicas 

Os professores do Curso de Enfermagem participam ativamente com o 

Coordenador e com o Núcleo Docente Estruturante, professores que são 

responsáveis pela atualização do conteúdo programático e da bibliografia, de uma 

constante troca de informações e orientações para que se mantenha a integração do 

corpo decente, das disciplinas e o pleno desenvolvimento das estratégias de 

trabalho constantes nos planos de ensino. Tal comunicação permite a qualidade da 

formação do aluno e está expressa nos princípios e compromissos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Enfermagem, inseridos neste PPC. 

No início de cada semestre letivo, por determinação da Coordenação 

Pedagógica, cada Coordenação do Curso convoca reuniões que têm o objetivo de 

discutir com os professores das disciplinas sob sua responsabilidade, as ementas, 

objetivos e conteúdos programáticos das disciplinas, assim como os critérios de 

inserção da referida disciplina nos eixos estruturantes e ênfases do Curso. A 

finalidade é contribuir na preparação do planejamento das aulas e do material 

didático, na elaboração de provas, exames e no desenvolvimento dos trabalhos, no 

levantamento dos materiais necessários para uma melhor execução dos planos de 



102 
 

ensino, levando em consideração o desempenho dos alunos. Nessas reuniões, os 

professores são chamados a contribuir com o encaminhamento de sugestões para 

os planos de ensino em todos os seus aspectos e com questões e exercícios para o 

Banco de Dados de cada disciplina que vão alimentar a Autoavaliação e as DPs 

online. 

5.6.11. Interação entre tutores a distância, docentes e coordenadores de 
curso a distância 

A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos 

Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância, de 

acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.  

A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista dentro 

das ações das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico do Curso e no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da IES. Todas as ações são devidamente 

documentadas.  

5.6.12. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica  

No que concerne a Políticas de Pesquisa, muito embora a legislação não 

obrigue as faculdades e Centros Universitários a realizarem pesquisa, a FAPAL tem 

incentivado atividades nesse sentido, com trabalhos em grupos e apresentação de 

artigos. As autoavaliações referidas são realizadas pela CPA (Comissão Própria de 

Avaliação), a qual fornece para a coordenação de curso as informações 

consolidadas mostrando o panorama para que possam ser tomadas novas ações de 

melhorias. 

VI. INFRAESTRUTURA 

6.1. Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

A Faculdade de Palmas – FAPAL, disponibiliza aos Professores de Tempo 

Integral e dedicação parcial, 06 espaços de trabalho para desenvolvimento de suas 

atividades. Tal ambiente é climatizado e dotado de todo o mobiliário necessário. 

Além deste ambiente, os professores Sylla Figueredo da Silva e  Adilson Pinheiro 

Lima em função dos cargos de coordenação que ocupam, tem a sua disposição 

gabinetes de trabalho individualizados. 
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6.2. Espaço de trabalho para o coordenador. 

A FAPAL disponibiliza aos Coordenadores de Curso, um gabinete de trabalho 

com, aproximadamente, 10m2 de área, climatizado, devidamente mobiliado e com 

acesso à internet. Neste ambiente, o Coordenador realiza suas atividades 

acadêmicas, inclusive atendimentos individualizados aos acadêmicos do curso. 

6.3. Sala coletiva de professores 

A Sala coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de 

45m2, possui iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às condições 

de salubridade e é dotada de instalações sanitárias masculina e feminina. Conta, 

ainda, com computadores ligados à rede local e à Internet e uma secretária que os 

auxilia. 

6.4. Salas de aula 

Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente, dotadas de 

isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e aparelhagem específica, 

atendendo a todas as condições de salubridade. São 32 salas com 56,28m2; 04 com 

68,15m2; 04 com 43,15m2 e 06 salas com 51,56m2. 

6.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

A FAPAL disponibiliza, para acesso dos alunos e aulas de informática, 04 

laboratórios com 25 computadores cada, com acesso à internet. Há também acesso 

a rede sem fio. Os laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo que no período 

noturno estes podem ser usados também para aulas. Há também 4 computadores 

para livre acesso nas dependências da biblioteca. 

6.1.1. Relação Equipamento/Aluno/Curso 

O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da 

FAPAL é suficiente para o atendimento do curso de Administração e dos cursos em 

funcionamento. 
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A FAPAL, em função da demanda apresentada neste ano, elaborará projeto 

de expansão dos equipamentos, visando sempre a melhoria no desenvolvimento do 

processo ensino-aprendizagem, com a proporcionalidade de 25 alunos por terminal. 

6.6. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC). 

• O acervo da bibliografia básica contém pelo menos três títulos por unidade 

curricular sendo que, a somatória dos exemplares de cada bibliografia 

atinge no mínimo a proporção de 01 exemplar para cada 10 alunos, além 

de apresentar títulos em duas bibliotecas virtuais. 

6.7. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

As bibliografias complementares possuem no mínimo 03 títulos com 02 

exemplares cada, além de apresentar títulos em duas bibliotecas virtuais. 

6.8. Laboratórios didáticos de formação básica. 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o 

perfil descrito, a Faculdade de Palmas – FAPAL conta, a nível de formação básica, 

com laboratórios de Informática que oferecem máquinas e softwares necessários, 

apoio técnico especializado para os alunos, atendendo às necessidades 

metodológicas dos docentes e auxiliando a confecção de trabalhos acadêmicos dos 

acadêmicos. São 04 laboratórios de Informática, 01 com 23 e três de 25 máquinas e 

estão instalados no prédio principal com 56,28m2 cada um. 

6.8.1. Laboratórios Especializados 

6.8.1.1. Quantidade 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o 

perfil descrito, a FAPAL conta com a infraestrutura que, de fato, possibilita o 

desenvolvimento das atividades propostas no Projeto do Curso. Diante disso, 

destacam-se: 

• Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos 

softwares necessários, o apoio técnico especializado para os alunos, tanto 



105 
 

em horários de aula como em horários “livres”. Todas as máquinas estão 

interligadas em rede, com acesso à “Internet”. 

• Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores 

multimídia, retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc. 

6.8.1.2. Qualidade 

Os laboratórios atendem as exigências do padrão de qualidade do MEC. 

Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para 

docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo 

a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes.  

Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura disponível para o estudante, 

os professores e técnicos sempre estarão presentes durante as atividades para que 

o estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensino-

aprendizagem. Todos os laboratórios estão adequados à proposta do curso, 

atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no plano de ensino proposto 

pelos docentes com qualidade. 

Os serviços de manutenção dos equipamentos do Laboratório serão 

realizados por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos 

contratados por meio de convênio com empresas da região. 

A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma 

análise constante pelo pessoal técnico de apoio com o auxílio do pessoal da 

manutenção, os quais verificarão a necessidade de se adquirir novos equipamentos 

e/ou atualizar os existentes. 

6.8.1.3. Serviços 

Os laboratórios não são para prestação de serviços. Eles são utilizados 

apenas para Atividades Práticas nas disciplinas da matriz e para e atendimento a 

possíveis necessidades dos alunos em Atividades Práticas Supervisionadas e 

Atividades Complementares. 

O laboratório de informática utilizado pelo curso possui instalações, mobiliário 

e equipamentos adequados aos trabalhos que são desenvolvidos. Tem como 

objetivo dar suporte às pesquisas, trabalhos, e projetos desenvolvidos pelos alunos, 

atendendo: 
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• Às aulas práticas do curso; 

• Ao aluno interessado na prática dos conceitos apresentados em sala de 

aula, no horário que desejar; 

• Aos componentes curriculares específicos; 

• Ao desenvolvimento de estratégias de nivelamento em informática pela 

IES; e 

• Às atividades complementares vinculadas ao ensino, à pesquisa, e à 

extensão. 

Os computadores possuem configuração adequada a aplicações voltadas 

para a área e tecnologias atualizadas. São disponibilizados programas adequados 

ao Curso e todos os equipamentos estão interligados em rede e com acesso à 

Internet. 
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ANEXO 1 – EMENTÁRIO 

 

Disciplina: BIOSSEGURANÇA E ERGONOMIA 

Ementa 
Esta disciplina  visa conhecer e analisar a prevenção de riscos gerados pelos agentes 
químicos, físicos associados ao risco biológico presente nos diversos espaços de atenção à 
comunidade, bem como estudar as formas adaptativas dos instrumentos, condições e 
ambientes de trabalho relacionados às capacidades psicofisiológicas, antropométricas e 
biomecânicas do homem. Análise dos fatores de risco do meio ambiente. 

Bibliografia Básica 
HIRATA, M; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. São Paulo: Manole; 2012. +  
MINHA BIBLIOTECA e BIBLIOTECA VIRTUAL 
MASTROENI, M. Biossegurança: aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 2 ed. São 
Paulo: Atheneu; 2010.  
ROCHA, GERALDO CELSO. Trabalho, saúde e ergonomia: relação entre aspectos legais e 
médicos. São Paulo: Juruá, 2007.  

Bibliografia complementar 
SALIBA, TUFFI, MESSIAS. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 2 ed. São 
Paulo: LTR; 2010.  Disponível em: < http://www.ltr.com.br/loja/folheie/4883.pdf>. Acesso em: 
02 ago. 2018. 
 
BRILHANTE, O. M.; CALDAS, L. Q. Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental.  Rio 
de Janeiro: Fiocruz, 2000. Disponível em: 
<http://static.scielo.org/scielobooks/ffk9n/pdf/brilhante-9788575412411.pdf>. Acesso em: 02 
ago. 2018. (Disponível também  na MINHA BIBLIOTECA) 
SILVA, J. V. da. Biossegurança no contexto da saúde. São Paulo: Iátria, 2013.  
SZNELWAR, LAERTE IDAL; ABRAHÃO, JULIA; SILVINO, ALEXANDRE. Introdução à 
ergonomia: da prática à teoria. São Paulo: Edgard Blucher, 2009. 
WEERDMEESTER, BERNARD e JAN, DUL. Ergonomia prática. 3 ed. São Paulo: Edgard 
Blucher, 2012. 
Sites recomendados: 
www.riscobiologico.org 
www.anbio.org.br 
www.anvisa.gov.br - link: http://www.anvisa.gov.br/divulga/public/boletim/58_05.pdf 
www.cve.sp.gov.br 

 

Disciplina: BIOLOGIA, HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Ementa 
Durante o curso de Biologia, Histologia e Embriologia, o aluno deverá adquirir subsídios 
básicos para o reconhecimento das diferenças entre células eucariontes e procariontes, as 
principais organelas e suas funções. Principais variedades de tecidos que compõe o corpo 
humano, bem como entender a distribuição destes tecidos nos principais órgãos. Serão 
fornecidas também noções de embriologia e genética humana. 

Bibliografia Básica 
DE ROBERT´S, E. M; HIBS, J. De Robertis. Bases da biologia celular e molecular. Ed. 
Guanabara Koogan. 16 ed. 2014. 
JUNQUEIRA, L.C., CARNEIRO, J. Histologia básica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. +  MINHA BIBLIOTECA 
MOORE, K.L., PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012. 
 

Bibliografia complementar 
ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTIS, K.; WATSON, J.D. Biologia 

http://www.riscobiológico.org/
http://www.anbio.org.br/
http://www.anisa.gov.br/
http://www.cve.sp.gov.br/
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molecular da célula. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
JUNQUEIRA LC, CARNEIRO J. Biologia celular e molecular. 9 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. +  MINHA BIBLIOTECA 
SADLER, TW. Langman embriologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. + MINHA BIBLIOTECA 
TORTORA, GERARD J. Corpo humano, fundamentos de anatomia e fisiologia, Editora 
Artmed. 12ed. 2013. + MINHA BIBLIOTECA 

 
Disciplina: ESTUDOS DISCIPLINARES – 40HS  

Ementa 
Os Estudos Disciplinares são um Complemento de conteúdos para aprofundamento de 
conhecimentos na formação do enfermeiro por meio de exercícios em sala de aula. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à 
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre 
 

Bibliografia complementar 
A bibliografia complementar indicada para a realização dos Estudos Disciplinares 
corresponde à bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre. 

 

Disciplina: FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE ENFERMAGEM 

Ementa 
A Disciplina Fundamentos Históricos da Enfermagem busca fornecer elementos para a 
construção da identidade profissional mediante as discussões sobre a prática e o contexto 
profissional da Enfermagem. Nessa trajetória, traz conteúdos relativos ao Processo de 
Enfermagem, enfocando as diferentes teorias e metodologias de trabalho existentes. 

Bibliografia Básica 
ALFARO-LEFREVE, R. Aplicação do processo de enfermagem: um guia passo a passo. 
Porto Alegre: Artmed, 2005. 
ATKINSON, L. D., MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo 
de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.  
GEOVANINI, T., MOREIRA, A.,DORNELLES, S., MACHADO, W. C. A.História da 
enfermagem: versões e interpretações. 3 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.  
 

Bibliografia complementar 
KAWAMOTO, E. E., FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 2 ed. SãoPaulo: EPU, 
2005. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 
CIANCIARULLO, T. I. Sistema de assistência de enfermagem: evolução e tendências. 4 ed. 
São Paulo : Ícone, 2008.  
OGUISSO, T.; SCHIMIDT, M. J. O exercício da enfermagem: uma abordagemético-legal. 2 
ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2013. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 
POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 5 ed. Rio deJaneiro: Elsevier, 
2013. 
 

 

Disciplina: INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Ementa 

Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. 
Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 
Bibliografia Básica 
FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2006. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes 
universitários. 13. ed.  Petrópolis: Vozes, 2008.  
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KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2007. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 
 FARACO, Carlos Alberto e TEZZA, Cristovão. Prática de texto para estudantes 
universitários. 13. ed.  Petrópolis: Vozes, 2008. 

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2007. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

Bibliografia complementar 
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos 
superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 

BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo:  Ática, 2006. (Disponível 
também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FIORIN, José Luiz e PLATÃO, Francisco. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 2006. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

FIORIN, J. L.; PLATÂO, F.Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 
2007. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

KOCH, I. V.;ELIAS, V. M.Lere escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: 
Contexto, 2009. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

SAUTCHUK, Inez. Perca o medo de escrever: da frase ao texto. São Paulo: Saraiva, 2011. 
(Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 

 

Disciplina: NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM 

Ementa 

A disciplina de Nutrição aplicada à Enfermagem estuda a nutrição, dietética 
e dietoterapia aplicada ao processo de cuidado nutricional, em sua interface 
com a prestação de assistência de enfermagem ao paciente. 

Bibliografia Básica 
. MAHAN LK. et al. Krause alimentos, nutrição e dietoterapia. 11 ed. São Paulo: Roca, 2005. 
SANTOS TEHH. Nutrição em enfermagem. 2 ed. São Paulo: Tecmedd, 2004. 
TIRAPEGUI, J. Nutrição: fundamentos e aspectos atuais. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

Bibliografia complementar 
AUGUSTO ALP. et al. Terapia nutricional. São Paulo: Atheneu, 2002.   

DOVERA TMD da S. Nutrição aplicada ao curso de Enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 
DUTRA de OLIVEIRA JE. Ciências nutricionais. 2 ed. São Paulo: Sarvier, 2008.  
SILVA SMCS. da.Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. São Paulo: Roca, 2007. 
EVANGELISTA J. Alimentos um estudo abrangente. São Paulo: Atheneu, 2007. 

 

Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM 

Ementa 

Descrição e caracterização dos principais fenômenos e processos de desenvolvimento 
humano: do período pré-natal até a morte em diferentes contextos sócio-culturais. 

Bibliografia Básica 
Cória-Sabini, MA. Psicologia do desenvolvimento. 2.ed. São Paulo: Ática, 2012. (Disponível 
também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 
Griffa, MC. Chaves para a psicologia do desenvolvimento. TOMO Dois, São Paulo: Paulinas, 
2011. 

Papalia, ED; Olds, SW. Desenvolvimento humano. 8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
(Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 

Bibliografia complementar 
Kovács, MJ. Educação para a morte: temas e reflexões. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=1266546&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=64378&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=794469&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=9002602&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=SAUTCHUK,+INEZ&modo_busca=A
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2012. 

Kovács, MJ. A morte e o desenvolvimento humano. 5ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 
2010. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL) 
Rappaport, C. et al. Psicologia do desenvolvimento. São Paulo: EPU, c1981. (4 Volumes). 
Schultz, DP; Schultz SH. História da Psicologia Moderna. 10 ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 

 

Disciplina: PRÁTICAS EDUCATIVAS EM SAÚDE 

Ementa 

A disciplina aborda conceitos do processo ensino-aprendizagem 

contemplando a relação homem/mundo/educação, em um exercício de prática 

reflexiva que  privilegia os elementos que podem diferenciar o futuro profissional 

educador em saúde. 

Bibliografia Básica 
CARVALHO ICM. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 6 ed. São Paulo: 
Cortez, 2012. 
FREIRE P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 44ed. São 
Paulo: Paz e Terra; 2013. BIBLIOTECA VIRTUAL 
ALVES R. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Papirus, 2000. (Disponível 
apenas na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

 

Bibliografia complementar 
BRASIL, Ministério da Saúde: http://www.saúde.gov.br/bvs. Oficina de Educação em Saúde 
e Comunicação: Fundação Nacional da Saúde, 2001. Diponível em: 
http://mosquito.saude.es.gov.br/Media/dengue/Arquivos/Oficinas_Educacao.pdf. Acesso: em 
02 ago. 2018. 
FREIRE P. Pedagogia do oprimido. 50ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 

GADOTTI M. História das ideias pedagógicas. São Paulo: Ática; 2001. (Disponível também 
na BIBLIOTECA VIRTUAL) 

LEFÈVRE F, LEFÈVRE AMC. Promoção de saúde: a negação da negação. São Paulo: Ed. 
Barba Ruiva; 2007. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/physis/v17n1/v17n1a02.pdf>. 
Acesso em: 02 ago. 2018. 

 

Disciplina: POLÍTICAS DE SAÚDE 

Ementa 

A disciplina de Políticas de Saúde estuda as políticas norteadoras do sistema de 
saúde por meio da análise histórica até os tempos atuais e discute a organização, a 
ampliação e a dinamização do setor saúde a partir do Sistema Único de Saúde – 
SUS – trabalhando com o enfoque integral, e abordando a promoção, prevenção e 
recuperação da saúde.  

 

Bibliografia Básica 
COHN, A.; ELIAS, P.E.; MANGEON, E. Saúde no Brasil: políticas e organização de 
serviços. 5ª. ed. São Paulo: Cortez; 2003.  
GIOVANELLA, L (org.). Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 
2008. 
RODRIGUES, P.H.; SANTOS, I.S. Saúde e Cidadania: uma visão histórica e comparada do 
SUS. São Paulo: Atheneu, 2008. 

Bibliografia complementar 

http://www.saúde.gov.br/bvs
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ROCHA, J.S.Y. Manual de Saúde Pública e Saúde Coletiva no Brasil. São Paulo: Atheneu, 
2012. 
CORDOBA, E. SUS e ESF - Sistema Único de Saúde e Estratégia Saúde da Família. São 
Paulo: Editora Rideel, 2013. 
FINKELMAN, J. Caminhos da saúde pública no Brasil. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2002. 
Disponível em: < http://books.scielo.org/id/sd/pdf/finkelman-9788575412848.pdf>. Acesso 
em 03 ago. 2018. 
PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira - contribuição para a compreensão e crítica. 2ª 
reimpressão. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2013. Disponível em: < 
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/10376/1/5555555555.pdf>. Acesso em 04 ago. 2018. 
SILVEIRA, M.M. Política nacional de saúde pública - a trindade desvelada: economia saúde 
população. Rio de Janeiro: Revan, 2005. 
Periódicos e Documentos 
BRASIL. Ministério da Saúde. A Política de Saúde no Brasil nos anos 90: Avanços e Limites. 
Brasília, DF, 2002. Disponível em: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/popup/03_0019.htm. Acesso em 
01/02/2010. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: IMESP; 1988. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Projeto Promoção da 
Saúde. Promoção da Saúde: Declaração de Alma-Ata, Carta de Otawa, Declaração de 
Adelaide, Declaração de Sundsvall, Declaração de Santafé de Bogotá, Declaração de 
Jacarta, Rede de Megapaíses e Declaração do México. Brasília; 2001  

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS 15 anos de implementação – Desafios e propostas para 
sua consolidação. Brasília – DF; 2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs> 

BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo saúde nos municípios. Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. 3ª edição. Brasília: 
Editora do Ministério da Saúde, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde – CONASS. O desenvolvimento 
do SUS: avanços, desafios e reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Brasília – DF; 
2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs> 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. Para entender a gestão do SUS. 
Brasília; Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS; 2003. 

BRASIL. Secretaria de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Programa de 
Saúde da Família. Rev. Saúde Pública, 34(3), 2000. Disponível 
em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
89102000000300018&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 01/02/2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Evolução e desafios da regulação do setor de saúde 
suplementar. Brasília – DF; 2003. Disponível em <URL: http://www.saude.gov.br/bvs> 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Integração do setor 
de saúde suplementar ao sistema de saúde brasileiro. Rio de Janeiro: ANS, 2001. 

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, Secretaria da Reforma 
do Estado. Organizações Sociais. Secretaria da Reforma do Estado. Brasília, 1997. 

CARNEIRO, JUNIOR N; ELIAS P. E. A reforma do estado no Brasil: as organizações sociais 

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/popup/03_0019.htm.%20Acesso%20em%2001/02/2010
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/popup/03_0019.htm.%20Acesso%20em%2001/02/2010
http://www.saude.gov.br/bvs
http://www.saude.gov.br/bvs
http://www.saude.gov.br/bvs
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de saúde. Rev. Adm. Pública, 37(2):201-26, 2003. 

DIMITROV, P. Chegamos a 2000 d.C. e a saúde para onde vai? O Mundo da Saúde, 24(1) 
19-30, 2000. 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Municípios, Cidades e Comunidades 
Saudáveis: recomendações sobre avaliação para formuladores de políticas nas Américas. 
Washington, D.C: OPAS, 2005. Disponível em: 
http://www.paho.org/Portuguese/AD/SDE/HS/MCS_Recomendacoes.pdf. Acesso em 
01/02/2010. 

WESTPHAL, M. F. O Movimento cidades/municípios saudáveis: um compromisso com a 
qualidade de vida. Ciênc.saúdecoletiva, 5(1):39-51, 2000. 

 

Disciplina: SAÚDE AMBIENTAL E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Ementa 
A disciplina propõe discussões acerca da estrutura e da dinâmica do meio ambiente e suas 
relações com o processo saúde-doença, bem como os principais fatores que alteram o 
equilíbrio e os efeitos decorrentes destas modificações sobre o homem, tendo em vista a 
melhoria da qualidade de vida. Analisa os instrumentos técnicos usados para o controle, a 
prevenção e a recuperação do ambiente. 

Bibliografia Básica 
CAPRA, F. STONE, M. K.; BARLOW, Z. Alfabetização ecológica: a educação das crianças 
para um mundo sustentável. São Paulo: Cultrix, 2013.  
MORIN, E. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método de 
aprendizagem pelo erro e incerteza humana. São Paulo: Cortez, 2003. Disponível em: 
<http://www.uesb.br/labtece/artigos/Edgar%20Morin%20%20Educar%20na%20Era%20plan
et%C3%A1ria.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
 

Bibliografia complementar 
MORIN, E., ALMEIDA, M. da. C. de, CARCALHO, E. de A. (orgs) Educação e complexidade: 
os sete saberes e outros ensaios. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2013. Disponível em: < 
http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2015/04/Educa%C3%A7%C3%A3o-e-
complexidade.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2018. 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do Município de São Paulo.  
Instituto de Pesquisas tecnológicas do Estado. GEO Cidade de São Paulo: panorama do 
Meio Ambiente Urbano de São Paulo. Brasília: PNUMA, 2004. Disponível em:< 
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/2004GEOSaoPaulo.pdf>. Acesso em: 02 ago. 2018. 
Brasil. Lei nº 4281 de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei 9.795, de 27 de abril de 
1999, que institui a Política de Educação Ambiental e da outrasprovidências. Diário Oficial 
da União; Brasília 26 de junho de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm. Acesso em: 03 ago. 2018. 
Brasil. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos 
hídricos, cria o Sistema nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Diário Oficial da 
União. Brasília, 9 de janeiro de 1977. Disponível em:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm. Acesso em: 03 ago. 2018. 

 

Disciplina: SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

Ementa 

A disciplina de Suporte Básico de Vida estuda as situações de emergências 
com o objetivo deproporcionar à vítima, os primeiros atendimentos desde o 
momento em que ocorre a emergência, até a chegada de um serviço de 
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emergência médica, habilitando os profissionais da área da saúde na 
realização das manobras de resgate destas vítimas em diversos ambientes 
de assistência. 

Bibliografia Básica 
Paola A, Barbosa MM, Guimarães JI. Livro de texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
Barueri, SP: Manole; 2012. 
Quilici A P, Timerman S. BLS Suporte Básico de Vida - Primeiro atendimento na emergência 
para profissionais da saúde. Barueri, SP: Manole; 2011. (Disponível apenas na MINHA 
BIBLIOTECA E BIBLIOTECA VIRTUAL). 
Fortes, P.A.C. Ética e Saúde- questões éticas deontológicas e legais: tomada de decisões e 
autonomia e direitos do paciente. São Paulo. EPU, 2002. 
Pires, M T B; Starling, S V. Manual de urgências em pronto socorro. Guanabara Koogan. 8 
ed. 2002. 

Bibliografia complementar 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e 
cuidados cardiovasculares de emergência da sociedade brasileira de 
cardiologia. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Volume 101, Nº 2, Supl. 3, Agosto 2013. 
Disponível em: < http://www.heart.org/idc/groups/heart-
public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdfhttp://www.heart.org/idc/grou
ps/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf>. 
Martins H S, Damasceno M C T, Awada S B. Pronto-socorro: medicina de emergência. 
Barueri, SP: Manole; 2012. (Disponível apenas na BIBLIOTECA VIRTUAL). 
Goldman I; Bennett J C; Plum F C. Tratado de Medicina Interna. Guanabara Koogan. 2ed, 
2004. 
Fortes J I. Enfermagem em Emergências - Noções Básicas de Atendimento Pré-
Hospitalar. Guanabara Koogan. 2 ed. 2008. 

 
Disciplina:  ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

EMENTA 
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em formato 
acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto Multidisciplinar do 
curso. 

Bibliografia Básica 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 

Bibliografia complementar 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 

 
Disciplina:  ANATOMIA DOS SISTEMAS 

EMENTA 
A disciplina de Anatomia dos Sistemas é composta pelo estudo da anatomia humana, à sua 
Terminologia Anatômica e ao estudo indutivo macroscópico, estruturais e funcionais dos 
diversos sistemas (orgânicos). Assim sendo, envolve os seguintes sistemas e aparelhos, do 
ponto de vista da anatomia sistêmica, o sistema digestório, o aparelho neuroendócrino, o 
aparelho urogenital e o aparelho reprodutor. Abrange o estudo morfofuncional do sistema 
digestório, do sistema nervoso, dos órgãos endócrinos, do sistema urinário, do sistema 
genital masculino, do sistema genital feminino e do sistema tegumentar. 

Bibliografia Básica 
DANGELO. J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 
2011.  
 
WOLF-HEIDEGGER, G. W. Wolf-Heidegger: atlas de anatomia. 5 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2003. V. 1,2. 
 
SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 21 ed. Rio de Janeiro: 

http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdfhttp:/www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdfhttp:/www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdfhttp:/www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf
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Guanabara Koogan, 2000. 3 volumes. 

Bibliografia complementar 
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 5 ed. São Paulo: Artmed/Elservier, 2011.  
SPENCE, A. P. Anatomia humana básica. 2 ed. Barueri: Manole, 1991. (Disponível também 
na MINHA BIBLIOTECA). 
GARDNER, E.; GRAY, D. J.; O’RAHILLY, R.  Anatomia: estudo regional do corpo. 4 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.  
ROHEN JW, YOKOCHI C. Atlas Fotográfico de Anatomia Sistêmica e Regional. 7 ed. 
Barueri, Manole, 2010. 
GRAAFF V. Anatomia Humana. 6 ed. Barueri: Manole, 2005.(Disponível apenas na MINHA 
BIBLIOTECA e na BIBLIOTECA VIRTUAL). 

 

Disciplina:  AVALIAÇÃO CLÍNICA E PSICOSSOCIAL EM ENFERMAGEM 

EMENTA 
A disciplina Avaliação Clínica e Psicossocial em Enfermagem tem como proposta subsidiar a 
construção do conhecimento acerca da avaliação do ser humano em seus aspectos clínicos 
e psicossociais.  

Bibliografia Básica 

Barros, ALBL, organizadora. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 
enfermagem no adulto. Porto Alegre: Artmed, 2. Ed; 2010. (Disponível também na MINHA 
BIBLIOTECA) 

Potter PA, Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004. 

Springhouse, organizador. As melhores práticas de enfermagem: procedimentos baseados 
em evidências. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2010.  

Bibliografia complementar 

Silva MJP. Comunicação tem remédio. 12ª ed, São Paulo: Loyola; 2002.  

Bickley LS. Bates, propedêutica médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
2010.Taylor PL.  (Disponível apenas na MINHA BILIOTECA). 

Borges EL, Saar SRC, Lima ULAN, Gomes FSL, Magalhães MBB. Feridas: como tratar. 2 
ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2008. 

Cesaretti IUR, Paula MAB, Paula PR. Estomaterapia: temas básicos em estomas. 2 ed. 
Taubaté: Cabral Editora e Livraria Universitária; 2014. (Disponível apenas na BILIOTECA 
VIRTUAL). 

Lynn P. Habilidades de enfermagem clínica de Taylor: uma abordagem ao processo de 
enfermagem. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2009. (Disponível apenas na MINHA 
BILIOTECA). 

Outras indicações: 

Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio 
de Janeiro: Guanabara-Koogan; 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde; ANVISA; FIOCRUZ. Anexo 01: Protocolo para a prática de 
higiene das mãos em serviços de saúde. Protocolo integrante do Programa Nacional de 
Segurança do Paciente. 09 jul. 2013. Disponível em: < 
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/higiene-das-
maos>. Acesso em: 03 ago. 2018. 

 

Disciplina:  BASES DIAGNÓSTICAS 

EMENTA 
Estudo dos principais diagnósticos clínicos na área da saúde e sua aplicabilidade 
associativa nos princípios do processo saúde doença. A disciplina apresenta conceitos dos 
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métodos de monitorização, exames laboratoriais e diagnósticos por imagem. 

Bibliografia Básica 
HENRY, J. B.; Mc PHERSON, R. A.; PINCUS, M. R. Diagnósticos clínicos e tratamento por 
métodos laboratoriais de Henry. 20 ed. Barueri: Manole, 2008. Disponível também na 
BIBLIOTECA VIRTUAL e MINHA BIBLIOTECA). 
 
FISCHBACH, F., DUNNING, M. B. Manual de enfermagem: Exames laboratoriais e 
diagnósticos. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Disponível também na 
MINHA BIBLIOTECA). 
 
SZEJNFELD, J.; ABDALA, N. Diagnóstico por imagem. Barueri: Manole, 2008. (Guias de 
medicina ambulatorial e hospitalar) (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
 
 
 

Bibliografia complementar 
ZAGO, M. A., FALCÃO, R. P., PASQUINI R. Hematologia: Fundamentos e Prática. São 
Paulo: Atheneu, 2004. 
AZEVEDO, M. R. A. de. Hematologia Básica. 5 ed. São Paulo: Revinter, 2014.  
BEVILACQUA, F et al.. Manual do exame clínico.  São Paulo: Cultura Médica, 2003. 
NISCHIMURA, L. Y. Enfermagem nas unidades de diagnóstico por imagem: aspectos 
fundamentais. São Paulo: Atheneu, 1999. 
LIMA, O. P. S. C. Leitura e Interpretação de Exames em Enfermagem.  3 ed. Goiás: AB 
Editora, 2008. 
Outra fonte: 
Ministério da Saúde. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 8 ed., 2010. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf 
 

 

Disciplina: ESTUDOS DISCIPLINARES – 40HS  

Ementa 
Os Estudos Disciplinares são um Complemento de conteúdos para aprofundamento de 
conhecimentos na formação do enfermeiro por meio de exercícios em sala de aula. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à 
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre 
 

Bibliografia complementar 
A bibliografia complementar indicada para a realização dos Estudos Disciplinares 
corresponde à bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre. 

 
Disciplina: Epidemiologia 

Ementa 
Estudo dos fundamentos teóricos, métodos e técnicas relacionados à epidemiologia e sua 
importância para o desenvolvimento das atividades do profissional de saúde, enfatizando a 
necessidade do uso do conhecimento do perfil epidemiológico da população e dos principais 
determinantes do processo saúde-doença, com o enfoque de risco, para a adequação da 
assistência à saúde. 

Bibliografia Básica 
MEDRONHO, A. R. Epidemiologia - história e fundamentos. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 
2008. (2 vol). 
PEREIRA M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_infecciosas_parasitaria_guia_bolso.pdf
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ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. Epidemiologia e saúde. 5 ed. Rio de Janeiro: 
MEDBOOK, 1999. 
 
 

Bibliografia complementar 
ALMEIDA FILHO, N. de; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à epidemiologia. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA).  
BELLUSCI, S. M. Epidemiologia. 8 ed. São Paulo: Senac, 1995.  
FLETCHER, S. W.; WAGNER, E. H.; FLETCHER, R. H. Epidemiologia clínica: elementos 
essenciais. 5 ed. São Paulo. Artmed, 2014. 
FORATTINI, O. P. Epidemiologia geral. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.  
LESER, W.; BARBOSA, V.; BARUZZI, R. G.; RIBEIRO, M. B. D.; FRANCO, L. J. Elementos 
de epidemiologia geral. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.  
 

 
Disciplina: FISIOLOGIA DO SISTEMA REGULADOR 

Ementa 
Estudo da Fisiologia do Sistema Nervoso e sua inter-relação com outros sistemas; 
ampliando conceitos e funcionamento desses sistemas na regulação geral do organismo 
humano. 

Bibliografia Básica 
GANONG, W. F. Fisiologia médica. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. (Disponível também 
na MINHA BIBLIOTECA). 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Fisiologia humana. 19 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2000. 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 10. ed. São Paulo: Elsevier, 2002. 

Bibliografia complementar 
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro. Guanabara-Koogan, 2012. (Disponível 
também na MINHA BIBLIOTECA). 
BERNE, R M; LEVY, M N. Fisiologia. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
CONSTANZO, L. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
DOUGLAS, C. Tratado de fisiologia aplicada às ciências da saúde. 5 ed. São Paulo: Robe, 
2000.  (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Fisiologia humana e mecanismo das doenças. 6. ed.Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  

 

Disciplina: HOMEM E SOCIEDADE 

Ementa 
Esta disciplina trata do conceito antropológico de cultura. Parte das explicações sobre a 
origem humana, considerando a base biológica e cultural de nossa espécie e enfatiza a 
complexidade do conceito antropológico de cultura como seu uso pelo senso comum em 
comparação com o científico; demonstra a importância da diversidade cultural e como lidar 
com as relações étnicas raciais, inclusão social e fronteiras nacionais. . 

Bibliografia Básica 
GOMES, M. P. Antropologia – ciência do homem, filosofia da cultura. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2014.  
LARAIA, R. de B. Cultura - um conceito antropológico. Rio de Janeiro: 15. ed. Jorge 
Zahar, 2002. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2011. 

Bibliografia complementar 
CASTRO, C. (org.). Franz Boas - Antropologia Cultural, Zahar, 3 ed. Rio de Janeiro: 2013. 
(Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
GUERRIERO, S. (org.)  Antropos e Psique. O outro e sua subjetividade.  10. ed. São 
Paulo: Ed. Olho D’água, 2012. 
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LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. 10 ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
SANTOS, J. L. O Que é Cultura, 16. ed.SP: Brasiliense, 2006 
MUNANGA, K. (org.). Superando o Racismo na escola. 2. ed. rev. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf 
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=
103321>.  

 

Disciplina: MÉTODOS DE REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS 
HOSPITALARES 

Ementa 
Aquisição de conhecimentos e habilidades necessárias para o preparo de artigos 
hospitalares críticos, semi-críticos e não-críticos, através dos processos de limpeza, 
descontaminação, desinfecção e esterilização. 

Bibliografia Básica 
Padoveze MC, Graziano KU Limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em serviços de 
saúde. São Paulo: APECIH – Associação Paulista de estudos e Controle de Infecção 
Hospitalar, 2010. 
 
POSSARI, J. F. Centro de material e esterilização: planejamento, organização e gestão. 4 
ed. São Paulo: Iátria, 2014.  
 
Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-anestésica e 
Centro de Material Esterilizado: Práticas recomendadas: SOBECC 5ª edição. São Paulo, 
2013. http://www.sobecc.org.br/texto/7  
 

Bibliografia complementar 
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consulta Pública no. 34, de 3 de junho 
de 2009. Resolução da Diretoria Colegiada – Dispõe sobre o funcionamento de serviços que 
realizam processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP[26720-3-0].PDF. 
 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR ISSO 14937: Esterilização de 
Produtos para saúde: requisitos gerais de caracterização do agente esterilizante e 
desenvolvimento, validação e controle de rotina de processo de esterilização de produtos 
para saúde. Rio de Janeiro: 2008. Disponível em: http://osteos.com.br/arquivos/manuais/NBR-

ISO-14937.pdf 
 
Kavanagh C M G. Elaboração do manual de procedimentos em central de materiais e 
esterilização. São Paulo: Atheneu; 2007. 
 
Graziano K U, Silva A, Psaltikidis E M, organizadoras. Enfermagem em centro de material e 
esterilização. Barueri, SP: Manole; 2011. (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
 

 

Disciplina:  CUIDADOS À PESSOA / FAMÍLIA NA SAÚDE MENTAL E 
PSIQUIÁTRICA 

Ementa 
A disciplina de Enfermagem Psiquiátrica compreende o estudo das diversas manifestações 
de comportamento do cliente portador de transtorno mental, particularidades dos serviços de 
saúde para atendimento, política de saúde mental e cuidados necessários aos indivíduos 
portadores de transtornos mentais com uma perspectiva de trabalho preventivo, 
preservando potenciais com vistas à reabilitação e reinserção social.   

Bibliografia Básica 
TOWNSED, M. C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos e cuidados. 3. ed. Rio de Janeiro: 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf
http://www.sobecc.org.br/texto/7
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Guanabara Koogan, 2012. 
STEFANELLI MC. Comunicação nos diferentes contextos da enfermagem. São Paulo: 
Manole, 2012.  
CARVALHO B de. Psiquiatria para a enfermagem. São Paulo: Rideel, 2012. (Disponível 
apenas na BIBLIOTECA VIRTUAL). 

Bibliografia complementar 
SILVA, M. J. P. da. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações interpessoais 
em saúde. São Paulo: Loyola, 2002. 
STEFANELLI, MC.; FUKUDA, I M K.; ARANTES, E C. Enfermagem psiquiátrica em suas 
dimensões assistenciais. Barueri, SP. Manole, 2008. 
MARCOLAN, JF. Técnica terapêutica da contenção física.1.ed.. São Paulo: Roca,2013. 
SOARES, MH, BUENO, S M V. Saúde Mental novas perspectivas. São Caetano do Sul: 
Yendis, 2011. 
SÁ, A C de. O cuidado do emocional em saúde. 3ª ed. rev. e ampl. Atheneu,2010  
 
Acesso via WEB: 
BRASIL.Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 06 Abr. 2001. 
Disponível em :<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm>. Acesso em: 
03 ago. 2018Portaria GM/MS nº 336, de 19 de fevereiro de 2002 
Estabelece as modalidades de serviço CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi e CAPSad para os 
Centros de Atenção Psicossocial e define a forma de financiamento dos procedimentos 
realizados. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria  nº 336, de 19 de fevereiro de 2002. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF,Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html>. Acesso em 
03 ago. 2018. 
 
www.portaldasaude.gov.br-Ministério Saúde Lei 10.216, 06/04/2001. Organização Mundial 
da Saúde (OMS); Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) - Saúde Mental: Nova 
Concepção, Nova Esperança. Relatório sobre a Saúde no Mundo, 2001.Resolução 
n°272/2002 do Cofen. Disponível em htttp://site.portalcofen.gov.br.node/4309 
http://www.cofen.gov.br/cofen-nao-aceita-o-retrocesso-na-saude-mental_59609.html 
 
Legislação sobre Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental Portaria nº 106/MS, 
de 11 de fevereiro de 2000.Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003: Institui o auxílio 
reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 
internações. Instituição da Rede de Atenção Psicossocial: Portaria nº 3.088, de 23 de 
dezembro de 2011 – Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento 
ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
CADERNO DE ATENÇÃO BÁSICA Nº34 SAÚDE MENTAL- BRASILIA-DF 2013  
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011.html 
 
Política de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, 2004. Disponível em 
www.portalsaude.gov 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2004/prt2197_14_10_2004.html 
 

 
 

Disciplina:  CIÊNCIAS SOCIAIS 

Ementa 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt0336_19_02_2002.html
http://www.cofen.gov.br/cofen-nao-aceita-o-retrocesso-na-saude-mental_59609.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3090_23_12_2011.html
http://www.portalsaude.gov/
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Introdução às Ciências Sociais. O pensamento sociológico clássico. Capitalismo no Brasil. 
Globalização. Transformações no Trabalho. Política. Questões Urbanas. Movimentos 
Sociais. 

Bibliografia Básica 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 
mundo do trabalho. 15. Ed. – São Paulo: Cortez; Campinas: UNICAMP, 2013. (Disponível 
também na MINHA BIBLIOTECA). 
BARBOSA, Alexandre F. O mundo globalizado: política, sociedade e economia. São Paulo, 
5. ed. São Paulo: Contexto, 2015. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade.  4. Ed.- São Paulo: 
Ed. Moderna, 2010. 
Bibliografia complementar 
FERREIRA, Delson. - Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade de informação. 2. 
ed. – Ed. Atlas, 2015. 
MARTINS, Carlos B. -  O que é Sociologia. -  Brasiliense, 2013. 
TOMAZI, Nelson D. (org). - Iniciação à Sociologia. Ed. Atual, 2000. 
VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. 11. ed. – Ed. Record, 2012. 
VITA, Álvaro de. - Sociologia da Sociedade Brasileira. 9. Ed. – Ed. Ática, 2002. 

 

Disciplina:  ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO 

Ementa 
Administração da assistência de enfermagem, a partir de uma reflexão teórica, prestada ao 
individuo nas dimensões biológica, psicológica e social, envolvendo os cuidados realizados 
direta e indiretamente, no ambiente cirúrgico nos tempos pré, intra e pós-operatório. 

Bibliografia Básica 
Carvalho R; Bianchi ERF et al. Enfermagem em centro cirúrgico e recuperação anestésica. 2 
ed São Paulo: Manole, 2016. 
Possari, J.F Assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica. São Paulo: Iatria, 
2003. 
Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-anestésica e 
Centro de Material Esterilizado: Práticas recomendadas: SOBECC 5 ed. São Paulo, 2009. 

Bibliografia complementar 
Possari JF. Centro Cirúrgico: planejamento, organização e gestão. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
Rothrock JCA. Cuidados de Enfermagem ao paciente Cirúrgico. 13 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2007. 
Potter PA; Perry AG. Grande Tratamento de Enfermagem. Prática clínica e Hospitalar. 6 ed. 
São Paulo: Livraria Santos, 2004. 
Santos NCM. Centro Cirúrgico e Cuidados de Enfermagem. São Paulo: Iátria Editoria, 2003. 
Silva, MDAA; Rodrigues AL; Cesaretti IUR. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico: 
nova edição revista e ampliada. São Paulo: EPU Editora, 2000. 

 

Disciplina: ESTUDOS DISCIPLINARES – 40HS  

Ementa 
Os Estudos Disciplinares são um Complemento de conteúdos para aprofundamento de 
conhecimentos na formação do enfermeiro por meio de exercícios em sala de aula. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à 
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre 
 

Bibliografia complementar 
A bibliografia complementar indicada para a realização dos Estudos Disciplinares 
corresponde à bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre. 

 

http://www.livrariagalileu.com.br/home/pesquisa.asp?str_pesq=SILVA%20,%20MARIA%20D%20APPARECIDA%20ANDRADE&cmb_pesq=Autor&origem=detalhe
http://www.livrariagalileu.com.br/home/pesquisa.asp?str_pesq=RODRIGUES%20,%20APARECIDA%20LAURECI&cmb_pesq=Autor&origem=detalhe
http://www.livrariagalileu.com.br/home/pesquisa.asp?str_pesq=CESARETTI%20,%20ISABEL%20UMBELINA%20RIBEIRO&cmb_pesq=Autor&origem=detalhe
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Disciplina: ENFERMAGEM DO IDOSO 

Ementa 
Visa desenvolver a assistência de enfermagem de forma global a pacientes idosos e suas 
famílias, no contexto do tratamento e da reabilitação, instrumentalizando o aluno para 
realização da avaliação, do julgamento clínico, planejamento e desenvolvimento de ações 
de cuidar; priorizando o caráter político-social, cultural, ético e moral.  

Bibliografia Básica 
ELIOPOULOS C. Enfermagem gerontológica. 7 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. (Disponível 
também na MINHA BIBLIOTECA). 
FISCHBACH F. Manual de enfermagem: exames laboratoriais e diagnósticos. 8 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
FREITAS EV. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 3. Ed.Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

Bibliografia complementar 
BRASILEIRO M. Enfermagem na saúde do idoso. Goiânia: AB, 2005. 
 
GUYTON AC, HALL JE. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.  
LUECKENOTTE A. Avaliação em gerontologia: enfermagem pediátrica. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Reichmann e Affonso Autores, 2002. 
RUIPEREZ I, LLORENTE P. Geriatria: guia prático de enfermagem. Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2002. 
GOMES AM. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3 ed. São Paulo: EPU, 2008.  

 

Disciplina: FARMACOLOGIA 

Ementa 
A Farmacologia propõe noções dos fatores modificadores da cinética e da dinâmica dos 
medicamentos de uso clínico, e oferecerá aos alunos noções sobre os principais grupos de 
medicamentos prescritos nas diferentes especialidades clínicas. 

Bibliografia Básica 
GOODMAN; GILMAN. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12a edição Rio de Janeiro: 
Mc Graw Hill, 2012. 
HARVEY, R.A.; CHAMPE, P.C. Farmacologia ilustrada. 5a edição, Artmed, 2013. 
RANG, H.P.; DALE, M. M.: RITTER, J. M. Farmacologia. 7a edição, Elsevier, 2012. 

Bibliografia complementar 
WELLS, B.G., DIPIRO, J.D., SCHWINGHAMMER, T.L. E DIPIRO, C.V. Manual de 
Farmacoterapia. 9ª. edição, Artmed, 2016. 
CRAIG, C.R.; STITZEL, R. E. Farmacologia Moderna. 6ª. edição. Rio de Janeiro Guanabara 
Koogan, 2005. 
FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica-Fundamentos da Terapêutica 
Racional. 4a edição. Editora EGK, 2010. 
KATZUN B. G. Farmacologia Básica e Clínica. 12ª. edição, McGraw-Hill, 2013SILVA, P. 
Farmacologia. 8a edição editora EGK, 2010.  

 

Disciplina: POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO 

Ementa 
A disciplina Políticas de Atenção à Saúde do adulto tem como proposta a compreensão das 
dinâmicas político-assistenciais no âmbito da saúde pública e da saúde mental, bem como o 
desenvolvimento da assistência de enfermagem fundamentada na epidemiologia e nas 
ações de promoção e prevenção em saúde. 

Bibliografia Básica 
CARVALHO ML et al. Vigilância sanitária: teoria e prática. São Carlos: Rima, 2006.  
FIGUEIREDO NMA de. Ensinando a cuidar em saúde pública. São Caetano do Sul: Yendis, 
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2008.  
GIOVANELLA L (org.) Políticas e Sistemas de Saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ, 2008. 

Bibliografia complementar 
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Referência rápida aos critérios diagnósticos: 
DSM-IV-TR. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.  
FUKUDA IMK. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões. São Paulo: Manole, 2008. 
COHN A; Elias PE; Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. São 
Paulo; Cortez; 1996 
DANIEL LF. Atitudes interpessoais em enfermagem. São Paulo: EPU, 2000.  
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Classificação de transtornos mentais e de 
comportamento da CID-1O. Porto Alegre: Artmed, 1993.  
Outros acessos: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e 
ao Diabetes mellitus: manual de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Brasília – DF; 2001. 
Disponível em <URL: http//hiperdia.datasus.gov.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção Básica. Brasília – DF. 
Disponível em <URL: http://www.datasus.gov.br 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 
Hipertensos e Diabéticos. Brasília – DF. Disponível em: http//hiperdia.datasus.gov.br. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde. Notícias, 
produtos e serviços, dados sobre a saúde do Brasil. Brasília – DF. Disponível em <URL: 
http://www.datasus.gov.br. 

 

Disciplina: PATOLOGIA DOS SISTEMAS 

Ementa 
A disciplina de Patologia dos Sistemas estuda os conceitos básicos dos principais processos 

patológicos presentes nos diferentes tipos de doença, avaliando a evolução e o 

reconhecimento da sua etiopatogenia e das morfologias macro e microscópica, além do 

enfoque em mecanismos gerais de defesa e adaptação do organismo frente a essas 

patologias, bem como os principais processos celulares envolvidos. 

Bibliografia Básica 
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2006. 

KUMAR V., ABBAS, A. K., FAUSTO, N. e MITCHELL, R. N. Robbins. Patologia básica. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

SILBERNAGL, S e LANG, F. Fisiopatologia: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed. 2006. 

Bibliografia complementar 
BECKER, P. F. L. Patologia geral. São Paulo: Savier, 1997. 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

COTRAN; KUMAR e COLLINS. Patologia estrutural e funcional, 5. ed.. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1994. 

MENDES, M. R.; CAPARICA FILHO, N.U.; BRANDÃO, J.P.L. Manual da patologia clínica. 

São Paulo: Imperial Novomilênio, 2008. 

MONTENEGRO, M. R. et al. Patologia: processos gerais. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 1992. 

 

Disciplina: PROPEDÊUTICA E PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO 
ADULTO 

Ementa 
A propedêutica da saúde do adulto tem como proposta o embasamento teórico e prático 
para a avaliação clínica, o desenvolvimento do raciocínio crítico e do julgamento clínico. No 
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processo de cuidar do adulto é contemplado o desenvolvimento da assistência de 
enfermagem de forma globalizada a pacientes adultos e idosos, incluindo suas famílias e 
primando pelo caráter político-social, cultural, ético e moral nos diferentes cenários do 
cuidado. 

Bibliografia Básica 
NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 
2015-2017, 10 ed, Artmed. 
CIANCIARULLO TI. Instrumentos básicos para o cuidar: um desafio para a qualidade de 
assistência. São Paulo: Atheneu, 2000.  
SMELTZER SC; BARE BG. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 2 v.  
 

Bibliografia complementar 
ATKINSON LD; MURRAY ME. Fundamentos de enfermagem: introdução ao processo de 
enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1989.  
PORTO CC. Exame clínico. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  
SILVA MJP. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações interpessoais em 
saúde. 7 ed. São Paulo: Gente, 2002.  
POTTER PA; PERRY AG. Grande tratado de enfermagem prática: clínica e prática 
hospitalar. São Paulo, Santos Editora, 2002.  
EPSTEIN O; PERKIN GD; COOKSON J. et al. Exame clínico. Rio de Janeiro: Elsevier, 3 ed., 
2004. 

 

Disciplina:  ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

EMENTA 
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em formato 
acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto Multidisciplinar do 
curso. 

Bibliografia Básica 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 

Bibliografia complementar 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 

 
 

Disciplina:  RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO-DESCENDÊNCIA 
(OPTATIVA) 

Ementa 
A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para uma prática 
educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais no Brasil, 
abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações raciais no 
Brasil (o mito da democracia racial); história da afrodescêndencia no Brasil; imagens, 
representações e estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença, interação e 
diversidade nas relações étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade 
racial. 

Bibliografia Básica 
DAMATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007. 

SANTOS, H. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. São 
Paulo: Editora SENAC, 2001. 

Bibliografia complementar 
CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 
discriminação na educação infantil. 6ª. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  
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CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Selo Negro, 2000. 

DE PAULA, M. HERINGER, R. (orgs.) Estado e Sociedade na Superação das 
Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll, ActionAid, 2009. 

SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

Disciplina:  RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO-DESCENDÊNCIA 
(OPTATIVA) 

Ementa 
A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para uma prática 
educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais no Brasil, 
abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e relações raciais no 
Brasil (o mito da democracia racial); história da afrodescêndencia no Brasil; imagens, 
representações e estereótipos dos negros no Brasil; identidade, diferença, interação e 
diversidade nas relações étnico-raciais; escola e currículo para a promoção da igualdade 
racial. 

Bibliografia Básica 
DAMATTA, R. O que faz o Brasil, Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 1986. 

DIWAN, P. Raça Pura. São Paulo: Contexto, 2007. 

SANTOS, H. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso. São 
Paulo: Editora SENAC, 2001. 

Bibliografia complementar 
CAVALLEIRO, E. dos S. Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 
discriminação na educação infantil. 6ª. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  

CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Selo Negro, 2000. 

DE PAULA, M. HERINGER, R. (orgs.) Estado e Sociedade na Superação das 
Desigualdades Raciais no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Boll, ActionAid, 2009. 

SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001. 

 

Disciplina:  EDUCAÇÃO AMBIENTAL (OPTATIVA) 

Ementa 
Promover o desenvolvimento profissional dos alunos através de propostas educacionais que 
valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade técnica, e sim em novos 
conhecimentos para a teoria e prática de ensinar. Fornecer a compreensão de que a 
atividade docente desta disciplina está associada a uma valorização humanitária, crítica, 
cultural e reflexiva, de acordo com as exigências do mundo contemporâneo. Propor a 
discussão do ensino da educação ambiental baseado na formação de um sujeito ecológico, 
portador de valores éticos, atitudes e comportamentos ecologicamente orientados, que 
incidem sobre o plano individual e coletivo. 

Bibliografia Básica 
ALVES, N. Formação de professores: pensar e fazer. 8. ed/11.ed.. São Paulo: Cortez, 
2004/2011.    
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2006.    
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. 8. ed. São Paulo: Gaia, 2003.   

Bibliografia complementar 
ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: 
Artmed, 2002.  
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança da 
agenda 21. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2005. 
CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo: Gaia, 2010. 
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FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.    
PHILIPPI JÚNIOR, A.; PELICIONE, M. C. F. Educação ambiental e sustentabilidade. São 
Paulo: Manole, 2005.    
WALTER, H. Vegetação e zonas climáticas: tratado de ecologia global. São Paulo: EPU, 
1986.   
SÃO PAULO. Secretaria de Meio Ambiente. Conceitos para se fazer educação ambiental. 
São Paulo: COEA/SEMA, 1999. Disponível em:  
www.uff.br/cienciaambiental/biblioteca/conceitos.pdf. 
 

 

Disciplina:  MARKETING PESSOAL (OPTATIVA) 

Ementa 
Abordagem sobre as técnicas de marketing aplicadas a pessoa, como forma de valorizar a 
imagem pessoal e fortalecer relacionamentos pessoais e profissionais. Desenvolve a 
habilidade de ressaltar características próprias de uma pessoa, valorizando, construindo e 
expondo diferenciais de ordem pessoal e profissional, de forma ética e convincente.  O 
conjunto de estratégias e técnicas éticas que ajudam a desenvolver importantes habilidades 
de percepção, convívio social e profissional, liderança e carisma como ferramenta de 
trabalho e de negócios. 
 

Bibliografia Básica 
BRANCO, ROBERTO ALVAREZ DEL. VOCÊ - Marca Pessoal. São Paulo: Saraiva Editora, 
2014. 
BENDER, ARTHUR. Personal branding - construindo sua marca pessoal. São Paulo: 
INTEGRARE EDITORA, 2014. 
CIAMPA, AMÁBILE DE LOURDES; MELE, CARLA; MELE DE MELLO PEIXOTO, ANDREA 
e MELO, PAULO. Marketing Pessoal e Empregabilidade - Do Planejamento de Carreira 
ao Networking. São Paulo: ERICA Editora, 2014. 
 

Bibliografia complementar 
DUHIGG, Charles. O Poder do Hábito. São Paulo: Editora OBJETIVA, 2012. 
LUCINDA, MARCO. PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PESSOAL – As Ferramentas e 
Estratégias da Administração. 2ª ed. São Paulo: Revolução EBook, 2014. 
ORTIZ, FELIPE CHIBAS. MARKETING PESSOALCOM. São Paulo: Editora Atlas, 2015. 
PALMEIRA, ROBERTO. Etiqueta Empresarial e Marketing Pessoal. São Paulo: Alta 
Books, 2014. 
RESENDE, Valdo et all. Um Profissional para 2020. São Paulo: Editora B4, 2012. 

 

Disciplina:  DIREITOS HUMANOS (OPTATIVA) 

Ementa 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos Direitos Humanos, 
promovendo uma postura ética e de responsabilidade social. A disciplina promoverá 
diálogos e debates que conduzam ao desenvolvimento do pensamento crítico e da 
análise sistêmica sobre o futuro da humanidade em prol da justiça econômica e 
social. Incentiva o entendimento das implicações morais e políticas dos Direitos 
Humanos para que a sociedade, os grupos e os indivíduos tenham consciência de 
que são protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos aceita pela 
maioria das nações.  
Bibliografia Básica 

CASTILHO, Ricardo. Direitos humanos. 2.ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. 201 p.  
DIMENSTEIN, G. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil. 
Schwarcz. 2012. ISBN 85-7164-489-6. 
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos. 1. ed. Juruá Editora. 2007. ISBN 85-362-
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1152-0. 
Bibliografia complementar 

GUERRA, Sidney. Direitos humanos & cidadania. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 169 
p. ISBN 9788522473601 (broch.). 
GUERRA, Sidney. Direitos humanos: curso elementar: Saraiva, 2013. 406p. 
HERKENHOFF, João Baptista. Direitos humanos: a construção universal de uma 
utopia: a dialética dos direitos humanos. 3. ed. Aparecida, SP: Santuário, 2002. 
217 p. ISBN 8572004556 (broch.) 
MONDAINI, Marco. Direitos humanos. São Paulo, SP: Contexto, 2008. ISBN 
9788572443425. 
NAÇÕES UNIDAS. Diretos Humanos: a carta universal dos direitos humanos. 
Nº 2. Rev. 1. 1995-2004. Disponível em: < 
http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Ficha_Informativa_2.pdf> 
 

 

Disciplina: ESTUDOS DISCIPLINARES – 40HS  

Ementa 
Os Estudos Disciplinares são um Complemento de conteúdos para aprofundamento de 
conhecimentos na formação do enfermeiro por meio de exercícios em sala de aula. 

Bibliografia Básica 
A bibliografia indicada para a realização dos Estudos Disciplinares corresponde à 
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre 
 

Bibliografia complementar 
A bibliografia complementar indicada para a realização dos Estudos Disciplinares 
corresponde à bibliografia do Plano de Ensino da disciplina do semestre. 

 
 

Disciplina: ENFERMAGEM DA FAMÍLIA 

Ementa 
A disciplina Enfermagem de Família trata dos princípios teóricos para atuação colaborativa 
do enfermeiro junto à família nas situações de tomadas de decisões familiares. 

Bibliografia Básica 
CARTER B; MCGOLDRICK M. As mudanças no ciclo de vida familiar: uma estrutura para a 
terapia familiar. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
 
MELLO FILHO J de; BURD M (Org.). Doença e família. 2 ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2010. ((Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
WRIGHT LM; MAUREEN L. Enfermeiras e famílias: um guia para avaliação e intervenção na 
família. 5 ed. São Paulo: Rocca, 2012.  
 

Bibliografia complementar 
KLUBER-ROSS E. Sobre a Morte e o Morrer. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria Executiva, Núcleo Técnico da Política Nacional 
de Humanização. Humaniza SUS: Acolhimento nas práticas de produção de saúde. Brasília, DF, 
2004 e 2009. Disponível em: http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-
books/humanizasus_documento_gestores_trabalhadores_sus.pdf 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação da Atenção Básica. Brasília – DF. 
Disponível em: <http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de 

http://direitoshumanos.gddc.pt/pdf/Ficha_Informativa_2.pdf
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Hipertensos e Diabéticos. Brasília – DF. Disponível em: http//hiperdia.datasus.gov.br. 
Disponível em: http://saude.maringa.pr.gov.br/downloads/hiperdia/manualhierdia2.pdf 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde. Notícias, 
produtos e serviços, dados sobre a saúde do Brasil. Brasília – DF. Disponível em 
<URL:http://www.datasus.gov.br 
 

 

Disciplina: FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM 

Ementa 
A disciplina farmacologia aplicada estabelece um elo entre os conhecimentos de 

farmacologia e fisiopatologia, destacando o tratamento de patologias com foco em doses e 

estabelecimento de doses. 

Bibliografia Básica 
CRAIG, C R; STITZEL, R E Farmacologia moderna com aplicações clínicas. 6ª ed. 2014, 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.   
 

RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2011.  
 
SILVA, P. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
Bibliografia complementar 

PAGE, C. Farmacologia integrada. Barueri: Manole, 2004.  
 
FUCHS, FD; WANNMACHER, L. Farmacologia Clínica-Fundamentos da Terapêutica 
Racional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 2010. (Disponível apenas 
na Minha Biblioteca) 
 
KATZUNG, BG.  Farmacologia Básica e Clínica. 12ª ed., Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: 
McGraw-Hill, 2014. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
SILVA, P. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013..  
 
SANTOS, L; TORRIANI, MS; BARROS, E. Medicamentos na Prática da Farmácia Clínica. 
Ed. Artmed, 2013. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

 

Disciplina: METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO 

Ementa 
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 
conceituação de ciência e de seus objetivos. Dar conhecimento da relação da produção 
científica e o contexto histórico social. Fornecer instrumental básico para a realização 
adequada da pesquisa bibliográfica e organização de trabalhos pautados por princípios 
científicos. Fornecer fundamentação teórico-científica para a realização de trabalhos 
acadêmicos.  

Bibliografia Básica 
ALVES R. Filosofia da ciência. 18ª ed. São Paulo: Ars Poética, 2013.  

LAKATOS EM, MARCONI MA. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2009. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA) 

SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2013. 
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Bibliografia complementar 
ANDRADE, MM de. Introdução à metodologia do trabalho científico; elaboração de trabalhos 
na graduação. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

 

BASTOS, LR; PAIXÃO, L; FERNANDES, LM. Manual para a elaboração de projetos e 
relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2008. 

CERVO, AL; Bervian PA. Metodologia científica. São Paulo: Makron Books, 2009. 

CHIZZOTI, A. A pesquisa em ciências humanas e sociais. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 5ª ed. São Paulo, Cortez, 2007. 

 
Disciplina: POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

Ementa 
Fornece elementos para a compreensão do aluno de graduação sobre as diretrizes básicas 
da atenção à saúde da mulher no âmbito nacional, fundamentada na epidemiologia e nas 
ações de promoção e prevenção em saúde, bem como nas desigualdades de gênero, raça e 
etnia. 

Bibliografia Básica 

BARROS, S. M. O. MARIN H de F; ABRÃO, A. C. F de V. (Org.) Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para a prática assistencial. 2 ed. São Paulo: Roca, 
2009. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher: Princípios e Diretrizes. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Brasília, 2004. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência em planejamento familiar. Manual Técnico. 
Secretaria de Políticas de Saúde. Área técnica de Saúde da Mulher. Brasília. 2002. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf 

Bibliografia complementar 
PASSINI, L., BARCHIFONTAINE, C. de P. Problemas atuais de bioética. 11 ed. São Paulo: 
Loyola, 2014. 
 
GALVÃO L; DÍAZ J. Saúde sexual e reprodutiva no Brasil. São Paulo: Hucitec, 1999. 
HALBE, H W TRATADO DE GINECOLOGIA. SÃO PAULO: ROCA, S.D. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência 
sexual contra mulheres e adolescentes. Norma técnica. Secretaria de Políticas de Saúde. 
Área Técnica de Saúde da Mulher. Brasília, 2002. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_mulheres_3
ed.pdf. 
BRASIL. Ministério Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2001. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd04_13.pdf 

 

Disciplina: PRÁTICA CLÍNICA DO PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DO 
ADULTO 

Ementa 

A disciplina Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde do Adulto fundamenta o 
processo de formação profissional por oferecer conteúdo integrativo, com 
embasamento teórico e prático para as ações do cuidar nos âmbitos da assistência 
ao indivíduo, enfatizando a avaliação clínica e a determinação de demandas de 
cuidar, produto da interação com o cliente, equipe interdisciplinar e contexto 
organizacional. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_agravo_violencia_sexual_mulheres_3ed.pdf
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Bibliografia Básica 
Dochterman JMcC; Bulechek GM.; Butcher, H. K. Classificação das intervenções de 
enfermagem (NIC). 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  
NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 
2012-2014. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. (Disponível também em MINHA 
BIBLIOTECA). 
Moorhead S; Johnson M; Maas M. Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 4 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

Bibliografia complementar 
CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. 8 ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 2009. (Disponível também em MINHA BIBLIOTECA). 
CARPENITO-MOYET LJ. Compreensão do processo de enfermagem: mapeamento de 
conceitos e planejamento do cuidado para estudantes. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
GAIDZINSKI RR. Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2008.  
HORTA WA. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2015.  
HUDAK CM; GALLO BM. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem holística. 8ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 
REVISTAS/PERIÓDICOS DA ÁREA DE ENFERMAGEM 

 

Disciplina: PROPEDÊUTICA E PROCESSO DE CUIDAR DA SAÚDE DA 
MULHER 

Ementa 
A disciplina oferece embasamento teórico e prático integrativo de conteúdos anteriores 
visando à instrumentalização do aluno nas avaliações clínicas, biológicas e psicossocial da 
mulher, da gestante e o do recém-nascido, fornecendo elementos para o desenvolvimento 
de ações e reflexões do cuidado de Enfermagem 

Bibliografia Básica 

MONTENEGRO, C. A. B., REZENDE FILHO, J de. Rezende: obstetrícia 
fundamental. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (Disponível também 
na MINHA BIBLIOTECA). 
 
BARROS, S. M. O de. (Org). Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. Barueri: 
Manole, 2006. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
BARROS, S. M. O de, MARIN, H de F., ABRÃO, A. C. F de V. (Org). Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para prática assistencial. 2ª ed. São Paulo: Roca; 
2009. 
Bibliografia complementar 
Neme B. Obstetrícia básica. 3ª ed. São Paulo: Sarvier; 2005. 
 
Fernandes RAQ, Narchi NZ (Org). Enfermagem e saúde da mulher. 2 ed. São Paulo: 
Manole; 2013. 
 

Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2014. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. 2 ed. Brasília: Editora do 
Ministério da Saúde, 2013. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/controle_canceres_colo_utero_2013.pdf. 

Ricci SS. Enfermagem materno-neonatal e saúde da mulher. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2015. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
Outras leituras: 
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Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher. Pré-natal e Puerpério: 
atenção qualificada e humanizada – Manual Técnico. Brasília: Ministério da Saúde; 2006. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf. 

 
 

Disciplina: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA/FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE 
RISCO 

Ementa 
Capacitação do aluno para assistência ao paciente grave nos diferentes setores onde esses 
estão internados, fazendo-o compreender a complexidade do atendimento a essas pessoas 
e a necessidade do aperfeiçoamento técnico científico para a obtenção de uma assistência 
qualificada. 

Bibliografia Básica 
GOMES, A. M. Enfermagem na unidade de terapia intensiva. 3ª ed. São Paulo: EPU, 
2008.  
HUDAK, C. M.; GALLO, B. M. Cuidados intensivos de enfermagem: uma abordagem 
holística. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1997.  
PIRES, M. T. B.; STARLING, S. V. Erazo, Manual de urgências em pronto socorro. 10ª 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

Bibliografia complementar 
AZEVEDO, E. G. Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva. 2ª ed. São Paulo: AB, 
2009.  
CARVALHO, C. R. R.; FERREIRA, J. C.; COSTA, E. L. V. Ventilação mecânica: princípios 
e aplicações. Rio de Janeiro: Atheneu, 2015.  
HUDDLESTON, S. S.; FERGUSSON, S. G. Emergências clínicas: abordagens, 
intervenções e auto-avaliação. 3ª ed. São Paulo: LAB, 2006.  
KNOBEL, E. et. aI. Condutas no paciente grave. 3ª ed. 2 v. São Paulo, Atheneu, 2006.  
REA NETO, A. et al. Monitorização em UTI.  São Paulo: Revinter, 2004.  

 

Disciplina: ENFERMAGEM INTERDISCIPLINAR 

Ementa 
Trabalhar de forma articulada as disciplinas do curso de Enfermagem, capacitando o aluno a 
avaliar as situações sob múltiplos enfoques possibilitados pela interação entre as disciplinas 
e desta forma, construir sistemas conceituais interligados e aptos ao desenvolvimento de 
respostas eficazes, integrando, a partir de então, os conteúdos relativos às particularidades 
do cuidar e da administração da assistência.  

Bibliografia Básica 
BARROS, A. L. B. L. (org.). Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 
enfermagem no adulto. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. (Disponível também na MINHA 
BIBLIOTECA). 
 
BRÊTAS, A.C.P.; GAMBA, M. A. Enfermagem e saúde do adulto. Barueri: Manole, 2006. 
(Disponível apenas na BILIOTECA VIRTUAL e  MINHA BIBLIOTECA). 
 
CAMPOS, G. W. S.; BONFIM, J. R. A.; MINAYO, M. C. S. Tratado de Saúde Coletiva. 2 ed. 
São Paulo: Hucitec, 2014.  

Bibliografia complementar 
AVELAR, A. F. M. Soluções para segurança do paciente. In: PEDREIRA, M. L. G.; 
HARADA, M. J. C. S. (orgs.). Enfermagem dia a dia: segurança do paciente. São Paulo: 
Yendis Editora; 2009.  
CARDELLA, B. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma abordagem 
holística. São Paulo: Atlas, 2015. (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
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GONZALEZ, H. Enfermagem em oncologia.  São Paulo: SENAC, 1994.    
LEAL, A. I. C. et al. Manual de condutas em oncologia. São Paulo: Instituto do Câncer, 
2010.    
TAVARES, J. C. Noções de prevenção e controle de perdas em segurança do trabalho.  
8ª ed. São Paulo: SENAC, 2010.  

 
 

Disciplina: MÉTODOS DE PESQUISA 

Ementa 
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio da 
aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos necessários 
à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, apresentar os instrumentos 
para coleta de dados e propiciar as bases necessárias para a compreensão dos 
fundamentos da metodologia científica. 

Bibliografia Básica 
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 10 ed. São Paulo: 
Loyola, 2010.  
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. 7ª ed. Fundamentos de Metodologia Científica. São 
Paulo: Atlas, 2010. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 30 ed. Petrópolis: Vozes, 
2011. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

Bibliografia complementar 
ANDRADE, M. M.; MARTINS, J. A. A. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Disponível também 
na MINHA BIBLIOTECA). 
 
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. (Disponível 
apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
 
MARTINS, G. A.; THEOPHILO, C. R. Metodologia da Investigação Científica para 
Ciências Sociais Aplicadas. 2ª ed. São Paulo, Atlas, 2009.  
 
MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Cengage, 
2004.  
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002.  

 

Disciplina: POLÍTICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

Ementa 
A disciplina de Políticas de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente estuda e discute 
os programas nacionais do Ministério da Saúde voltados para a assistência a criança e ao 
adolescente, além das leis nacionais que os protegem enquanto indivíduos.      

Bibliografia Básica 
CURY, M. Estatuto da criança e do adolescente comentado: comentários jurídicos e 
sociais. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2013. 
 
HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D. Wong: fundamentos de enfermagem pediátrica. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
SCHMITZ, E. M. et al. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: Atheneu, 
2005.  
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Bibliografia complementar 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretrizes Nacionais para a Intenção integral à saúde 
da criança e do adolescente. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_atencao_saude_adolescen
tes_jovens_promocao_saude.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2018.   
 
BRETAS, J. R. S.; SABATES, A. L.; RIBEIRO, C. A. Manual de exame físico para a 
prática da enfermagem em pediatria. 3 ed. São Paulo: Iátria, 2012.  
 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D.; MARTORELL, G. Desenvolvimento humano. 12ª ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 
 
REGO, J. D. Aleitamento materno.  2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2008.  
 
WONG, D. L. Whaley e Wong: enfermagem pediátrica: elementos essenciais a intervenção 
efetiva. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
 
Outros fontes: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de normas técnicas e rotinas operacionais do 
Programa Nacional de Triagem Neonatal. Departamento de Atenção Especializada. 2ª 
edição. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundo das Nações Unidas para a Infância. Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança: revista atualizada e ampliada para o cuidado integrado: módulo 1: 
histórico e implementação / Fundo das Nações Unidas para a Infância. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Ministério 
da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 
2005. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Marco legal: saúde, um direito de adolescentes. Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área de Saúde do Adolescente e do Jovem. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde Integral de adolescentes e jovens: orientação para a 
organização de serviços de saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 
Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Por uma cultura da paz, a promoção da saúde e a prevenção da violência. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Impacto da violência na saúde das crianças e adolescentes. 
Prevenção de violências e promoção da cultura de paz. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas estratégicas, área técnica de saúde da criança e 
aleitamento materno. Brasília: Editora MS, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. O SUS de A à Z: garantindo saúde nos municípios. Ministério 
da Saúde, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. 3ª ed. Brasília: Editora 
do Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 
Básica. Saúde da Criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação 
complementar. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância do óbito infantil e fetal e do Comitê de 
Prevenção do óbito infantil e fetal. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 
Programáticas. Saúde da Criança e Aleitamento Materno. – Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2009.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Notificação de Maus-
tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na 
cidadania em saúde. Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde – Brasília: 
Ministério da Saúde, 2002. 
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Disciplina: CLÍNICA DO PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DA MULHER, 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Ementa 
A disciplina Prática Clínica do Processo de Cuidar na Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente fundamenta o processo de formação profissional por oferecer embasamento 
prático para a implementação dos cuidados de enfermagem na assistência a mulher e ao 
recém-nascido, a criança, ao adolescente e sua família nos diversos contextos de atuação 
do enfermeiro. 

Bibliografia Básica 

BARROS, S. M. O.; MARIN, H. F.; ABRÃO, A. C. F. V. (Orgs.). Enfermagem 
obstétrica e ginecológica: guia para prática assistencial. 2ª ed. São Paulo: Roca; 
2015. 
 
BRIQUET, R.; GUARIENTO, A. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011. 
 
MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE FILHO, J. Rezende: obstetrícia fundamental. 12ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (Disponível apenas na  MINHA BIBLIOTECA). 
 
RODRIGUES, Y. T.; RODRIGUES, P. P. D. Semiologia pediátrica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 

Bibliografia complementar 
CRAVEN, R. F.; HIRNLE, C. J. Fundamentos de enfermagem: saúde e funções humanas. 
4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
LEONE, C. R.; TRONCHIN, D. M. R. Assistência integrada ao recém-nascido. São Paulo: 
Atheneu, 2001. 
 
MELSON, A. K. et al. Enfermagem materno-infantil: planos de cuidados. 3ª ed. Rio de 
Janeiro: Reichmann & Afonso, 2002. 
 
NEME, B. Obstetrícia básica. 3 ed. São Paulo: Sarvier, 2005. 
REZENDE, J. Obstetrícia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 
Outras fontes: 
BRASIL. Ministério Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2001. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção do câncer do colo do útero: manual técnico 
profissional da saúde. Brasília, 2002. 
POLI, M. et al. Ginecologia preventiva. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
SCHMITZ, E. M. R. Enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo: Atheneu, 1995. 
CHAUD MN et al O cuidado da pratica de enfermagem pediátrica.  São Paulo: Atheneu, 
1999. 
SIGAUD CHS, VERISSIMO M de La OR. Org. Enfermagem Pediátrica: o cuidado de 
enfermagem a criança e ao adolescente.  São Paulo: EPU, 1996. 
SCHMITZ EM et al A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. São Paulo: Atheneu.  

 

Disciplina: PROPEDÊUTICA E PROCESSO DE CUIDAR NA SAÚDE DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE 

Ementa 
A disciplina oferece embasamento teórico e prático para a avaliação clínica da criança e do 
adolescente, destacando as especificidades de cada faixa etária. 

Bibliografia Básica 
. MARCONDES, E. et al. Pediatria básica: pediatria clínica geral. 9 ed. t.2. São Paulo: 
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Sarvier, 2003.  
 
MARCONDES, E. et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9ª ed. t.1 São Paulo: 
Sarvier, 2003 
 
SCHMITZ, E. M. et al. A enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo: Atheneu, 
2005.  

Bibliografia complementar 
BOWDEN, V. R.; GREENBERG, C. S. Procedimentos de enfermagem pediátrica. 3ª ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
 
HOCKENBERRY, M. J.; WILSON, D. Wong: fundamentos de enfermagem pediátrica. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
MARCONDES, E et al. Pediatria básica: pediatria clínica especializada. 9ª ed. t.3. São 
Paulo: Sarvier, 2011. 
RODRIGUES, Y. T.; RODRIGUES, P. P. D. Semiologia pediátrica. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. (Disponível apenas na MINHA BIBLIOTECA). 
SIGAUD, C. H. S.; VERISSIMO, M. L. O. R. Enfermagem pediátrica: o cuidado de 
enfermagem a criança e ao adolescente. São Paulo: EPU, 1996.  

 

Disciplina: AUDITORIA/SISTEMA CERTIFICAÇÃO QUALIDADE EM 
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE 

Ementa 
A disciplina oferece subsídios para que o aluno identifique e discute acerca das tendências 
da aplicação de métodos avaliativos nos serviços de saúde e a sua relação com os 
processos de trabalho da enfermagem. 

Bibliografia Básica 
JURAN JM. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da qualidade 
em produtos e serviços. São Paulo: Pioneira, 2002.  

BRASIL. Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Brasília: Secretaria de Assistência à 
Saúde. Ministério da Saúde, 2002. 108p. Disponível em: 
http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/manuais/02_0060_M.pdf 

 
QUINTO NETO A. Processo de acreditação: a busca da qualidade nas organizações de 
saúde. Porto Alegre: Dacasa, 2000.  

Bibliografia complementar 
ROBBINS SP. Administração: mudanças e perspectivas. 3 ed. São Paulo, Editora Saraiva, 
2001. 

CALEMAN G. et al Auditoria, controle e programação de serviços de saúde. 
São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 
1988 (Coleção Saúde e Cidadania). Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_cidadania_volume05.pdf 

 
NAKATANI  et al. Metodologia da assistência de enfermagem: estudo do processo Marquis 
BL. Administração e liderança em Enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

SILVA  et al. Auditoria em enfermagem: implantação e desenvolvimento no hospital 
universitário da universidade de São Paulo. Rev. Esc. Enf. USP, v. 24, n.2, p.199-209, 1990. 
ZANON U. Qualidade da assistência médico-hospitalar: conceito e avaliação de indicadores. 
RAS, vol.2, n.8, p.15-22, jul/set, 2000.  

 

Disciplina: ESTÁGIO CURRICULAR 

Ementa 
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O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de propostas de 
trabalho em Enfermagem, num processo dinâmico de interação entre os conteúdos teóricos 
e práticos vivenciados ao longo dos semestres letivos. 

Bibliografia Básica 
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que integram a matriz Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 

Bibliografia complementar 
 Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que integram a matriz 
Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 

 
 
 

Disciplina: ENFERMAGEM INTEGRADA 

Ementa 
Trabalhar de forma articulada as disciplinas do curso de Enfermagem, capacitando o aluno a 
avaliar as situações sob múltiplos enfoques possibilitados pela interação entre as disciplinas 
e desta forma, construir sistemas conceituais interligados e aptos ao desenvolvimento de 
respostas eficazes, integrando, a partir de então, os conteúdos relativos às particularidades 
do cuidar e da administração da assistência. 

Bibliografia Básica (Adaptar) 
FARIA, Lina. Saúde e política: a Fundação Rockefeller e seus parceiros em São Paulo. São Paulo, 
SP: Fiocruz, 2007. 206p  
 

SILVEIRA, Mário Magalhaes da. Política nacional de saúde pública a trindade 

desvelada: economia, saúde e população. 3.ed. Rio de Janeiro, RJ: Revan, 2012. 380 p. ISBN 85-

7106-328-1. 

  

LACERDA, Nadia Demoliner. Segurança e saúde do trabalhador:: para onde vamos? 1ª edição. 

Bibliografia complementar (Adaptar) 
SMELTZER, Suzanne C. O'Connell. Brunner e Suddarth. Tratado de enfermagem 
médico - cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara, 2014. (Vol. 1 Vol. 1). 
DIWAN, Pietra. Raça pura:: uma história da eugenia no Brasil e no Mundo.. 2ª edição. : 
Contexto, 2013. 156p. ISBN 978-85-7244-372-2. 
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa.; CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; MINAYO, Maria 
Cecília de Souza; AKERMAN, Marco (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. : Hucitec, 
2012 
Brasil. Ministério da Saúde. Documento de referência para o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente / Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz; Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento 
de Apoio à Gestão Participativa. Saúde da população em situação de rua: um direito 
humano / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
   Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 
Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde Integral da 
População Negra: uma política para o SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – 2. ed. – Brasília: 

Editora do Ministério da Saúde, 2013. 

 
 
 

Disciplina: PRÁTICA GERENCIAL EM SAÚDE COLETIVA 

Ementa 
Trabalha de forma integrada as disciplinas do curso de Enfermagem, capacita o aluno na 
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construção de sistemas conceituais interligados e aptos ao desenvolvimento de respostas 
eficazes, integrando, a partir de então, estudos das dimensões epistemológicas e 
metodológicas das práticas em Enfermagem e Saúde; práticas de enfermagem em saúde 
coletiva e práticas em saúde e enfermagem em interfaces com a pesquisa. 

Bibliografia Básica 
BRASIL. Ministério da Saúde. Brasil. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. 
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS -  
 
Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
 
Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem. 4.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2003.  

Bibliografia complementar 
Carbone PP, Brandão HP, Leite JBD, Vilhena RMP. Gestão por Competências e Gestão do 
Conhecimento. 1 ed. São Paulo: editora FGV, 2008. 
Cunha KC. Gestão de pessoas - foco na enfermagem atual.1 ed. São Paulo: Editora: 
Martinari, 2007. 
BRASIL. ParticipaSUS/Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e 
Participativa. 2 ed. Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2009. 
Ruthes RM; Cunha ICKO. Entendendo as competências para aplicação na enfermagem. 
Rev. bras. enferm. [online]. 2008, vol.61, n.1, pp. 109-112. 
 
Trevizan MA, Mendes IAC, Lourenco MR, Shinyashiki GT. Aspectos éticos na ação 
gerencial do enfermeiro. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2002, vol.10, n.1, pp. 85-89. 
  
Disciplina: PROJETO TÉCNICO-CIENTÍFICO INTERDISCIPLINAR 

Ementa 
Fornece instrumentos ao graduando para a realização do Ante-Projeto de Pesquisa, com 
procedimentos teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho científico aplicado à 
Enfermagem. 

Bibliografia Básica 
BREVIDELLI MM et al. Trabalho de conclusão de curso: guia prático para docentes e alunos 
da área de saúde. São Paulo: Iátria. 2009. 
LOBIONDO-WOOD G; HABER J. Pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação crítica e 
utilização. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  
RUIZ JA. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6 ed. São Paulo: Atlas; 
2006. 

Bibliografia complementar 
SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 21 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
ALVES R. Filosofia da ciência. 10 ed. São Paulo: Loyola, 2005.  
DEMO P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
MINAYO MC de S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26 ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2007. (Disponível também na BIBLIOTECA VIRTUAL). 
PEREIRA JCR. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências 
humanas sociais e da saúde. 3 ed. São Paulo: EDUSP, 2004. 

 
DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR 

Ementa 
O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de propostas de 
trabalho em Enfermagem, num processo dinâmico de interação entre os conteúdos teóricos 
e práticos vivenciados ao longo dos semestres letivos. 

Bibliografia Básica 
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que integram a matriz Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 
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Bibliografia complementar 
Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que integram a matriz Curricular. 
Periódicos da área de saúde. 

 
Disciplina: PRÁTICA GERENCIAL EM SAÚDE HOSPITALAR 

Ementa 
A disciplina oferece subsídios para que o aluno identifique o gerenciamento da enfermagem 
da assistência e gerenciamento de recursos humanos e traz as discussões acerca da 
gestão por competências. 

Bibliografia Básica 
Marquis BL, Huston CJ. Administração e liderança em enfermagem. 4.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 6 ed., 2010.  
 
Quinn RE, Thompson M, Faerman SR, MacGrath M. Competências gerenciais: princípios e 
aplicações. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.  
 
Chiavenato I. Administração nos novos tempos. 6 ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2000. (Disponível também na MINHA BIBLIOTECA). 

Bibliografia complementar 
Carbone PP, Brandão HP, Leite JBD, Vilhena RMP. Gestão por Competências e Gestão do 
Conhecimento. 3 ed. São Paulo: editora FGV, 2009. 
Cunha KC. Gestão de pessoas - foco na enfermagem atual. 1 ed. São Paulo: Editora: 
Martinari, 2007. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Participa 
SUS. 2 ed. Brasília:Ministério da Saúde, 2009. 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_estrategica_participasus_2ed.pdf 
Ruthes RM; Cunha ICKO. Entendendo as competências para aplicação na enfermagem. 
Rev. bras. enferm. [online]. 2008, vol.61, n.1, pp. 109-112. 
Drucker, P. O gerente eficaz. São Paulo: LTC, 2010. 
Outra leitura: 
Trevizan MA, Mendes IAC, Lourenco MR, Shinyashiki GT. Aspectos éticos na ação 
gerencial do enfermeiro. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2002, vol.10, n.1, pp. 85-89. 

 
Disciplina: PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA INTERDISCIPLINAR 

Ementa 
Fornece instrumentos ao graduando para a realização da pesquisa, com procedimentos 
teórico-metodológicos para desenvolvimento do trabalho científico aplicado à enfermagem. 

Bibliografia Básica 
BREVIDELLI MM et al. Trabalho de conclusão de curso: guia prático para docentes e alunos 
da área de saúde. São Paulo: Iátria. 2009. 
LOBIONDO-WOOD G; HABER J. Pesquisa em enfermagem: métodos, avaliação crítica e 
utilização. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  
RUIZ J A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 4 ed. São Paulo: Atlas; 
1996.  

Bibliografia complementar 
SEVERINO AJ. Metodologia do trabalho científico. 22 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
ALVES R.  Filosofia da ciência. 10 ed. São Paulo: Loyola, 2005.  
DEMO P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
LUNA SV. de. O falso conflito entre tendências metodológicas. In: FAZENDA, I. Metodologia 
da pesquisa educacional. 11 ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
MINAYO MC. de S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26 ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2007.  
 

Disciplina: TÓPICOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ENFERMAGEM 
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Ementa 
Leitura, interpretação e conhecimento de temas vinculados ao conhecimento geral e 
contemporâneo do egresso.. 

Bibliografia Básica 
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto: para estudantes universitários. 13 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2005. 
 
FORTES, P. A. de C. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais, tomada de 
decisões, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. São Paulo: EPU, 2011. 
 
VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. 4 ed. São Paulo: Campus, 2008.  

Bibliografia complementar 
BASTOS, C L; KELLER, V. Aprendendo lógica. 4 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 
FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática, 2007. (Disponível 
também na BIBLIOTECA VIRTUAL). 
COHN A; Elias PE; Mangeon E. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 4 ed. 
São Paulo; Cortez; 2001. 
MACHADO, N J; CUNHA, M O DA. Lógica e linguagem cotidiana: verdade, coerência, 
comunicação, argumentação. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. (Disponível apenas na 
BIBLIOTECA VIRTUAL). 
CHIAVENATO I. Gestão de pessoas. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.  (Disponível 
também na BIBLIOTECA VIRTUAL). 
 

Disciplina:  ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

EMENTA 
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em formato 
acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto Multidisciplinar do 
curso. 

Bibliografia Básica 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 

Bibliografia complementar 
As obras referenciadas no semestre correspondente. 
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ANEXO 2 – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
– APS 

 

CAPÍTULO I 

DA LEGISLAÇÃO 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades 

Práticas Supervisionadas da FAPAL, obedecendo ao disposto na Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no 

Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES 

nº 3, de 02 de julho de 2007. 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades 

acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e 

realizadas pelos discentes. 

§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se 

vinculam. 

Art. 4º. Para efeitos deste Regulamento, as Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS) constarão de atividades de Biblioteca (frequência e 

utilização), atividades relacionadas aos laboratórios (relatórios de experiências e 

outras), trabalhos individuais ou em grupo determinados pelo professor, trabalhos de 

iniciação científica, resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para 

serem supervisionadas pelos professores. 

§1º Para os cursos de licenciatura, acrescentam-se a essas atividades os 

seminários de práticas e outras atividades inerentes às licenciaturas. 

§2º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais 

se vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar 

o seu desenvolvimento. 
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§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, 

supervisão e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como 

Atividades Complementares. 

§4º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a instruções 

e procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

Art. 5o.Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

Art. 6º. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de 

APS definida para seu curso. 

§1º A comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita 

mediante a entrega do trabalho. 

§2º Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 7º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais 

não ministradas pelos docentes. 

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto 

com a Direção à qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas. 

Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos 

órgãos colegiados superiores da FAPAL. 
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ANEXO 3 – REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES – ED 
 

ESTUDOS DISCIPLINARES 

Justificativa 

Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da 

educação superior, com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir 

da divulgação dos resultados do ENADE 2006, a Instituição vem mobilizando a 

inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da 

Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia 

de ensino e sua proposta didático-pedagógica. 

Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por 

meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das avaliações internas, 

produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e 

SEED. 

Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos 

dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nº. 2 e 3, ambas 

editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última 

fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a carga 

horária dos cursos deve ser contabilizada em horas. 

Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no 

currículo dos cursos de graduação, unidades de estudos diferenciadas que 

contribuam para o desenvolvimento de competências e habilidades 

interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED) 

fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 9.494/96 

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 

sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 

superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o 

caso, do respectivo sistema de ensino; 

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes 

gerais pertinentes;(g.n) 

e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

cursos de graduação postulados nos Pareceres CNE/CES nos. 776/97, 583/2001 e 

67/2003 
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(...) 

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na 

composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, 

assim como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.) 

2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensino-

aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de 

conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, os quais não poderão 

exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.) 

(...) 

4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação 

e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;(g.n) 

5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno;(g.n) 

 

Regulamento dos Estudos Disciplinares 

 

CAPÍTULO I 

DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA E OBJETIVOS 

Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos 

Disciplinares (ED), constituídos por um conjunto específico de unidade de estudos, 

ao abrigo do que dispõe o inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 

1996 (LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Graduação emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos 

do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº. 

583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003. 

Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter 

obrigatório nos cursos de graduação da Instituição, constituindo um eixo estruturante 

de formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. 

Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares é definida no projeto 

pedagógico de cada curso, considerando suas especificidades. 

Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares: 
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a. propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção do conhecimento; 

b. prover o aluno de graduação de competências e habilidades 

específicas para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área 

de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à medida em que ele 

progride em sua formação; 

c. proporcionar, aos estudantes, oportunidades para estabelecer 

conexões entre as diferentes áreas do conhecimento visando a solução de 

problemas; 

d. estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aluno. 

 

CAPÍTULO II 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, indutores do 

desenvolvimento das competências e habilidades para lidar sua área de formação.  

§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à 

medida que o aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são 

progressivamente substituídos por outros de formação específica, de cunho 

interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.  

§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base 

as Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso. 

Art. 6º. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos 

educacionais combinados do ensino presencial e da educação à distância, 

utilizando, entre outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação 

da Instituição. 

 

CAPÍTULO III 

DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO 

Art. 7º. Caberá aos docentes responsáveis pelo ED supervisionar e avaliar o 

desempenho dos alunos. 

Art. 8º. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares 

resultará da combinação do seu aproveitamento nas diferentes atividades. 
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Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o 

caput deste artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas. 

Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da 

apuração combinada da presença nas diferentes atividades. 

Parágrafo Único - Nas atividades à distância, a frequência será controlada por 

meio dos acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da 

Instituição.  

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em 

conjunto com a Coordenação Pedagógica, ouvidas as partes interessadas. 

Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por 

deliberação do Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados 

superiores da Instituição. 

 Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de 

2010, após a sua aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição. 
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

O Regulamento obedece aos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem (Resolução CNE/CES nº 3/2001, com base na Lei n° 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e ao Regimento Geral da 

Universidade.  

 
ARTIGO 1º- O Estágio Curricular no Curso de Enfermagem da FAPAL é obrigatório e ditado 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, e está de 

acordo com a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, configurada a partir da inserção do 

estudante nos espaço social e/ou acadêmico, que interliga a Universidade nas suas 

atividades de ensino e de pesquisa com as necessidades da comunidade acadêmica e com 

as demandas da sociedade civil.  

 

Parágrafo Único: 

O Estágio não obrigatório pode ser desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 

horária regular, seguindo a Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, e seguindo a 

regulamentação institucional sobre a supervisão de estágios extra-curriculares. 

 

I- DA EXIGÊNCIA DOS ESTÁGIOS 

 

ARTIGO 2º- Constitui uma estratégia de pré-profissionalização que visa articular a teoria e a 

prática, além de encorajar o aproveitamento do aprendizado e facilitar o desenvolvimento de 

diferentes competências. 

 

II- DOS OBJETIVOS GERAIS 

 

ARTIGO 3º- Tem por objetivo, servir de meio estimulador à aplicação nos campos práticos 

dos conceitos, princípios e postulados teóricos da área, que fundamentam as ações no 

âmbito da atuação profissional. 

 

III- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ARTIGO 4º- Facilitar a capacitação do discente, quanto ao exercício de atividades, pautado 

em princípios éticos e legais, procurando direcionar a sua atuação em benefício da 

sociedade. 
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ARTIGO 5º- Promover ao discente em formação, a capacidade de traduzir para o campo 

operativo os conhecimentos que a Instituição produz tendo como norte a indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

ARTIGO 6º- Dar condições ao estudante de desenvolver a capacidade intelectual e 

profissional de forma autônoma e permanente. 

 

IV- DA INTEGRALIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA TOTAL 

 

ARTIGO 7º- O Estágio Curricular consta do acompanhamento de atividades de prática 

profissional exercidas em situações reais de trabalho.   

 

ARTIGO 8o - Os Estágios devem contemplar 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso. 

 

V- DA COMISSÃO (COLEGIADO) DE ESTÁGIO 

 

ARTIGO 9º- Os Estágios serão controlados pela Comissão de Estágio constituída pelo 

Coordenador do Curso e pelos Supervisores de Estágios: Docentes e Enfermeiros. 

 

Parágrafo Único: O acadêmico terá um representante junto à Comissão de Estágio. 

 

ARTIGO 10º- Os Docentes Supervisores de Estágio necessitam, para exercer esta 

atividade, estarem em pleno gozo de seus direitos profissionais, indicados pelo 

Coordenador, e para tanto deverão adotar a seguinte conduta: 

I- Os Docentes Supervisores de Estágio deverão, ao início de cada período 

letivo, informar a cada grupo de dez estudantes sobre todos os 

procedimentos relacionados ao cumprimento do estágio, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Comissão de Estágio, além de esclarecer as 

ocasionais dúvidas. 

II- Caberá aos Supervisores de Estágio: Docentes e Enfermeiros acompanhar as 

atividades de estágio dos estudantes por meio de encontros, esclarecer as 
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dúvidas e encaminhar os problemas, quando não resolvidos, aos 

representantes da Comissão de Estágio. 

III- Os Supervisores de Estágio: Docentes e Enfermeiros, a qualquer tempo, 

poderá confirmar a veracidade das informações fornecidas pelo estudante. 

Caso as informações não sejam verídicas a Comissão de Estágio adotará as 

devidas providências. 

ARTIGO 11º- Caberá ao Coordenador de Curso providenciar junto a Instituição concedente 

de Estágios e junto a Diretoria do Instituto de Ciências da Saúde toda a documentação para 

celebração do Estágio. 

 

Parágrafo Único: O seguro contra acidentes pessoais e profissionais, em favor do 

estagiário, é fornecido pela Universidade. 

 

ARTIGO 12º- O Estágio deverá ser planejado, executado, acompanhado e validado em 

conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso. 

 

ARTIGO 13º- A Comissão de Estágio poderá ser convocada por qualquer representante de 

Órgãos Superiores. 

 

Parágrafo único: O estudante com disciplina(s) reprovada(s) não está habilitado para 

cursar o Estágio Curricular, bem como, os alunos transferidos deverão cursar na FAPAL o 

Estágio Curricular, não sendo convalidadas as horas já cumpridas na IES de origem. A 

matrícula na disciplina Estágio Curricular, para estudantes em regime de progressão 

tutelada, ficará condicionada ao plano de estudo conforme o Regimento da Universidade. 

(Anexo E). 

 

VI- DO CORPO DISCENTE 

 

ARTIGO 14º- Os estudantes de graduação, regularmente matriculados, deverão 

obrigatoriamente iniciar as atividades de Estágio de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

ARTIGO 15º - São Direitos dos estudantes; 
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I- Ter um representante na Comissão de Estágios; 

II- Propor, por intermédio do seu representante, atividades de Estágios ligadas aos 

interesses da vida acadêmica. 

 

ARTIGO 16º- São Deveres dos estudantes; 

 

I- Cumprir todas as atividades exigidas pelo curso; 

II- Apresentar-se pontualmente às atividades acadêmicas de estágios indicadas; 

III- Cumprir os prazos previstos para a atividade de estágio selecionada; 

IV- Cooperar ativamente para a manutenção da ordem disciplinar da Universidade; 

V- Abster-se de toda manifestação, propaganda ou prática que importe em 

desrespeito à Lei, às Instituições e às Autoridades; 

VI- Manter conduta condizente com o padrão moral e cultural necessário ao 

universitário; 

VII- Efetuar pontualmente as exigências administrativas, estando impedido de 

participar ou praticar qualquer atividade curricular ou acadêmica, quando não 

observar os prazos fixados pela Vice-Reitoria de Planejamento, Administração e 

Finanças da Universidade, observada a legislação vigente. 

 

VII – DO CAMPO DE ESTÁGIO  

 

ARTIGO 18º- Compete ao Coordenador de Curso aprovar os campos de Estágio dentre as 

seguintes opções: 

 

    1- Na comunidade; 

    2- Nos órgãos públicos dos municípios, do Estado e da União, assim como em empresas 

privadas; 

    3- Em Instituições Filantrópicas e de Assistência Social Hospitalar; 

    4- Em Instituições Educacionais, dentre elas na própria Universidade; 

    5- Em Fundações em Geral; 

    6- Em Organizações não Governamentais; 

    7- Em Ações Comunitárias. 

 



149 
 

Parágrafo Único: Parte dos estágios, durante o 7º e 8º semestres, deve ser realizada na 

Clínica de Enfermagem da Universidade. 

 

VIII- DA DOCUMENTAÇÃO BÁSICA 

 

ARTIGO 19º- Anexo A – Agenda de Estágio; 

 

ARTIGO 20º- Anexo B – Instrumento de Avaliação de Estágio;  

 

ARTIGO 21º- Anexo C – Termo de Compromisso de Estágio;  

 

ARTIGO 22º- Anexo D – Plano de Estágio;  

 

ARTIGO 23º - Anexo E - Reprovação de conteúdos que antecedem o estágio curricular. 

 

Parágrafo Único: Em todos os campos de estágio é obrigatória a apresentação do Acordo 

de Cooperação e Termo de Compromisso, que devem ser intermediado pelo Coordenador e 

pelo Setor de Estágio da Universidade. 

 

IX - DA AVALIAÇÃO 

 

ARTIGO 24º- As atividades de Estágio serão validadas pelos Supervisores de Estágio: 

Docentes e Enfermeiros, acompanhadas pelo Coordenador do Curso por meio de toda 

documentação solicitada (Anexos A, B, C e D). 

 

ARTIGO 25º- Os estudantes amparados por leis específicas, assim como as gestantes e os 

portadores de afecções indicadas em legislação especial, terão as atividades de Estágio 

disciplinadas de acordo com a legislação vigente. 

 

ARTIGO 26º- O estudante só estará aprovado ao final do curso desde que cumpra 

integralmente as atividades de Estágio Curricular. 

 

ARTIGO 27º- As atividades de Estágio executadas serão aprovadas, ou não, após o 

depósito dos documentos e análise detalhada dos Docentes Supervisores e do Coordenador 

do Curso. 
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ARTIGO 28o- O não cumprimento das Normas estabelecidas por este Regulamento 

implicará na reprovação do estudante, impedindo o mesmo de colar grau, cumprindo 

dependência. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

ARTIGO 29º- Este regulamento se aplica aos estudantes do Curso de Enfermagem da 

FAPAL e a sua divulgação será feita pela Comissão de Estágios. 

 

ARTIGO 30º- Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Curso e pela 

Comissão de Estágios.  
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ANEXO A 

AGENDA DE ESTÁGIO 

 
 
 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 
I - INSTRUMENTO DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO-7º E 8º SEMESTRES 
 

Local do estágio:________________________________________________ Professor:_________________________ 
Nome do aluno:____________________________________________ RA  _____ 
Data de início:____/____/____Data de término:____/____/____ 
 

Data Atividade Observações 
do docente 

Ass. 
docente 

Ass. 
aluno 

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 

   

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 

   

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 

   

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 

   

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 

   

 (  ) Elaboração da SAE   (  ) Gerenciamento da assistência   (  ) Consulta de 
Enfermagem (  ) Educação em saúde  (  ) Técnicas de enfermagem  
_______________________________________________________________ 
Outros _________________________________________________________ 
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ANEXO A 

 
 
 
 

Xerox da Carteira de vacinação atualizada para atuação em 

Instituições de Saúde em 2018 
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ANEXO A 
 

FACULDADE DE PALMAS – FAPAL 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DE ESTÁGIO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME: 

RA: 

 
 
 
 
 

Palmas 

2018 

FOTO 
 

DO 
 

ALUNO 
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ANEXO B 
 

 
 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 7º E 8º SEMESTRES 

Local do 
estágio:___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
Professor:_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Nome do aluno:______________________________________________________RA ______ 
Data de início:________/_______/________ Data de término: _______/_______/_______ 

 

Conteúdo avaliado Habilidades e Competências  AVALIAÇÃO 
FINAL 

 
 

Clínica/ 
Assistencial 

(4,0) 

Competências Específicas 
▪ Adquirir raciocínio clínico: 

▪ Desenvolver habilidades para analisar  

▪ Planejar e implementar intervenções  

▪ Saber priorizar diferentes necessidades assistenciais de 

um grupo de pacientes  

▪ Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados 

no cenário da clínica apresentada pelo doente 

▪ Possuir capacidade de associação dos conteúdos 

tecnológicos com os afetivos, sociais, econômicos e 

éticos  

 

 
 
 
 
 
 

Gerencial 
(3,0) 

a) Gerenciamento de Unidade Competências 
Específicas: 

▪ Saber avaliar as condições existentes na unidade a ser 

administrada  

▪ Diagnosticar e realizar proposições pautadas no material 

técnico-científico presente na literatura  

▪ Dimensionar o número de trabalhadores, considerando 

as necessidades clínicas dos pacientes  

▪ Avaliar a adequação e qualidade da assistência prestada 

na unidade  

▪ Instrumentalizar-se para a operacionalização do trabalho 

cotidiano na Enfermagem, utilizando racionalmente os 

instrumentos existentes ou criando nova maneira de 

organizar o atendimento das demandas da unidade  

▪ Desenvolver a capacidade de análise crítica, reflexiva e 
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propositiva, desenvolvendo responsabilidade e 

compromisso com a ciência da profissão  

b) Gerenciamento de Pessoas Competências 
Específicas: 

▪ Possuir habilidades de comunicação  

▪ Familiarizar-se com os conteúdos teóricos do 

gerenciamento de pessoas  

▪ Procurar mecanismos para trabalhar a partir de um 

relacionamento favorável  

▪ Analisar e diagnosticar as dinâmicas de relacionamento e 

comunicação existentes num grupo  

▪ Identificar, sugerir e aplicar dados da literatura 

relacionada com o gerenciamento de pessoas  

▪ Instrumentalizar-se para o gerenciamento de conflitos e 

incertezas em diferentes situações com os membros da 

equipe, com os pacientes e familiares e nas instancias 

administrativas superiores  

▪ Estar apto a explicitar as próprias competências nas 

relações com os demais profissionais da área da saúde  

 
 

 
 

Educacional 
(3,0) 

Competências Específicas: 
▪ Criar dispositivos para perceber e diagnosticar 

necessidades de complementação/atualização técnica-

científica dos diferentes membros da equipe de 

Enfermagem  

▪ Criar dispositivos para perceber e diagnosticar demandas 

de cuidar de um paciente ou grupo de pacientes/ 

comunidade  

▪ Ser capaz de analisar diferentes cenários e propor 

estratégias de enfrentamento de necessidades 

educativas contextualizadas  

▪ Ser capaz de desenvolver projetos educativos contendo: 

Introdução, objetivo, metodologia, desenvolvimento e 

conclusão buscando sanar as necessidades 

diagnosticadas nos membros de uma equipe de 

Enfermagem ou num paciente e/ou comunidade  

▪ Implementar um Projeto Educativo e avaliar sua 

efetividade e eficiência  
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AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ADQUIRIDAS (Peso 
6): 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO (Peso 4): 

CONCEITO FINAL: 
 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES DO DOCENTE SUPERVISOR A RESPEITO DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM PERCORRIDO PELO ALUNO 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 

ANOTAÇÕES DO ALUNO (observações sobre o campo e atividades propostas, 
análise pessoal do seu desempenho e opiniões) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 

 
     
 ____________________, ___________de________________de________. 
 

 
Carga horária do estágio: _______ horas 
 
 
Assinatura do Docente Supervisor: ______________________________ 
 
 
Assinatura do Coordenador do Curso: ___________________________ 
 
 
Assinatura do Aluno: __________________________________________ 
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ANEXO C 
 

(Papel timbrado, carimbo do responsável e carimbo do CNPJ - 3 vias) 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (OBRIGATÓRIO) 

 

                   Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei nº 11.788 

de 25 de setembro de 2008, celebrado entre (Inserir a Razão Social da Concedente), 

inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº (inserir o nº do CNPJ), com sede na Rua/Av. 

__________________, nº _______, Bairro  ________________, Município de 

_____________/_____, CEP ________________, representado(a) por seu (inserir o 

cargo) Sr(a) _______________________________ portador(a) da Cédula de Identidade 

RG nº _____________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ____________, com registro no 

(Sigla do Conselho Profissional se houver) nº (_______) neste ato denominado(a) PARTE 

CONCEDENTE, o(a) Educando(a) (inserir o nome do aluno), neste ato denominado(a) 

ESTAGIÁRIO(A), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. __________________, nº ______, 

Bairro _____________, Município de ____________/_____, CEP ________________, 

regularmente matriculado(a) no _______ semestre do Curso de ________________, da 

Faculdade de Palmas – FAPAL, Instituição de Ensino Superior mantida pela Assupero – 

Ensino Superior Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

06.099.229/0001-01, com sede na Av. Paulista, 900, Bela Vista, São Paulo/SP, com filial na 

Rua/Av. _______________________, nº ______, Bairro _____________, Município 

_____________ / _____, CEP ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº (inserir o 

número do CNPJ da Filial), representada por seu (inserir o cargo) Sr(a) 

___________________, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____________, 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº ____________, com registro no (Sigla do Conselho 

Profissional se houver) nº (_______), neste ato denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

têm entre si justo e contratado o quanto segue: 

 

Cláusula 1ª – O presente estágio, obrigatório, é ato de cunho educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo do(a) educando(a), sem criar vínculo empregatício de qualquer natureza, 

previsto no respectivo Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Cláusula 2ª – O estágio terá início na data de __/__/__ com término em __/__/__, não 

podendo exceder a 2 (dois) anos, podendo ainda ser denunciado a qualquer tempo, 

unilateralmente, mediante comunicação por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, ou 

prorrogado por meio de Termo Aditivo.  

 

Parágrafo único – O horário diário das atividades de estágio será das _____ horas 

às ____ horas, com intervalo das _____ horas às ____ horas, totalizando _____ 

horas diárias, e ____ horas semanais, garantindo-se a(o) Estagiário(a), a frequência 

normal às atividades escolares, ficando a Instituição de Ensino obrigada a comunicar 
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à Parte Concedente, no início de cada período letivo, as datas de realização das 

avaliações escolares ou acadêmicas.   

 

Cláusula 3ª – Caberá à Instituição de Ensino: 

a) Indicar as adequações do presente estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa 

e modalidade da formação escolar do(a) educando(a) e ao horário e calendário 

escolar, através do Plano de Atividades de Estágio, definido em comum acordo que 

acompanha o presente Termo de Compromisso de Estágio; 

b) Avaliar as instalações da Parte Concedente do estágio, bem como sua adequação à 

formação cultural e profissional do(a) educando(a); 

c) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 

responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) Estagiário(a), 

exigindo do(a) Educando(a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 

(seis) meses, de relatório das atividades, podendo elaborar ainda, normas 

complementares e instrumentos de avaliação do presente estágio; 

d) Contratar em favor do(a) estagiário(a) seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 

seja compatível com valores de mercado, contemplada pela Apólice da Companhia 

de Seguros PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS; 

 

Cláusula 4ª – Caberá à Parte Concedente: 

a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando(a) 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural especificadas no Plano de 

Atividades de Estágio anexo; 

b) Designar um Supervisor para o estágio, que seja funcionário de seu quadro de 

pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do(a) estagiário(a) para orientação e supervisão das 

atividades previstas do Plano de Atividades de Estágio; 

c) Concessão do período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado preferencialmente 

durante as férias escolares, no caso do estágio ter a duração igual ou superior a 1 

(um) ano, ou ainda, proporcional nos casos de duração inferior;  

d) Reduzir a jornada de estágio, pelo menos à metade da jornada contratada, no 

período de avaliações previamente informado pela Instituição de Ensino; 

e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório 

de atividades firmado pelo Supervisor de estágio, com vista obrigatória ao 

estagiário(a); 

f) Em caso de desligamento do(a) estagiário(a), entregar termo de realização do 

estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da 

avaliação de desempenho; 
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g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

 

Cláusula 5ª – Caberá a(o) Estagiário(a): 

a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, sempre 

com interesse, zelo e dedicação; 

b) O(a) estagiário(a) obriga-se a cumprir os regulamentos internos da Parte 

Concedente, comprometendo-se a zelar pelos instrumentos, equipamentos, 

materiais e instalações que lhe forem confiados, respondendo por eventuais perdas 

e danos por ele(a) causados, desde que devidamente comprovada a sua autoria;  

c) Apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua situação acadêmica 

à Parte Concedente sempre que solicitado, ficando ainda, obrigado(a) a comunicar 

qualquer alteração após a celebração do presente Termo de Compromisso de 

Estágio; 

d) Preencher e enviar à Instituição de Ensino os relatórios de realização das atividades 

previstas no Plano de Atividades de Estágio, com periodicidade mínima de 6 (seis) 

meses ou em período inferior sempre que solicitado;  

e) O(A) estagiário(a) deverá manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer 

dados, materiais, pormenores, informações, documentos e especificações técnicas 

de produtos da Parte Concedente ou de terceiros, que venha a ter conhecimento ou 

acesso, ou que lhe venham a ser confiados, relacionados ou não com o estágio 

objeto deste Termo, sob pena de responder por perdas e danos causados à Parte 

Concedente em decorrência da violação deste dispositivo; 

 

Cláusula 6ª – O descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas implicará na 

interrupção automática da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, 

independentemente de notificação e ainda nas seguintes hipóteses: 

 

a) pelo término do curso; 

b) por interrupção, trancamento ou abandono do curso pelo Estagiário(a); 

c) por transferência de Instituição de Ensino; 

d) pela ausência do aluno nas atividades do estágio por tempo que comprometa a sua 

conclusão nos moldes do Plano Pedagógico estabelecido; 

 

Cláusula 7ª – Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei 11.788 

de 25 de setembro de 2008, elegendo as partes o Foro da Comarca de Cidade/UF, 

renunciando desde logo, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir 
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conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada sempre a possibilidade de composição 

amigável. 

    Por estarem justas e contratadas, as partes acima identificadas, de 

inteiro e comum acordo com as disposições do presente Termo de Compromisso de Estágio 

e Plano de Atividades de Estágio, o assinam em 3 (três) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas. 

PALMAS, ____ de ________ de 201__. 

 

_________________________________ 

Parte Concedente 

(inserir a Razão Social) 

 

________________________________ 

Instituição de Ensino 

FACULDADE DE PALMAS - FAPAL 

 

___________________________ 

Estagiário(a) 

(inserir o nome completo do aluno) 

TESTEMUNHAS: 

01) ____________________________     02) ___________________________ 

Nome:                                                          Nome:                                                  

RG nº:                                                          RG nº:                                                
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ANEXO D 
 
 
 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 

PLANO DE ESTÁGIO 

 
 
I – Ementa 

 

O Estágio possibilita ao aluno a criação, desenvolvimento e aplicação de propostas de 

trabalho em Enfermagem, num processo dinâmico de interação entre os conteúdos teóricos 

e práticos vivenciados ao longo dos semestres letivos. 

 

II – OBJETIVOS 

 

Desenvolver as competências relacionadas às dimensões de trabalho: Clínica/Assistencial, 

Gerencial, Educacional e a Pesquisa, objetivando proporcionar ao aluno a liberdade e a 

interação necessárias para que este elabore e pratique sua forma de ser e fazer a profissão. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Resgatar os conteúdos teórico-práticos relativos a Coordenação dos Processos de Trabalho 

na Enfermagem nas dimensões: Clínica/Assistencial, Gerencial, Educacional e a Pesquisa; 

Viabilizar a experimentação das atividades compreendidas nestas dimensões. 

Incentivar a análise crítica - reflexiva sobre situações observadas e/ou compartilhadas; 

Desenvolver a capacidade de criação de propostas, fundamentadas cientificamente, que 

busquem solucionar os problemas diagnosticados. 

 

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Está dividido nas Quatro Dimensões de Trabalho na Enfermagem: 

 

1. Dimensão Clínica/Assistencial 

Competências Específicas: 

Adquirir raciocínio clínico.  

Desenvolver habilidades para analisar.  

Planejar e implementar intervenções. 
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Saber priorizar diferentes necessidades assistenciais de um grupo de pacientes.  

Realizar cuidados diretos devidamente contextualizados no cenário da clinica apresentada 

pelo doente. 

Possuir capacidade de associação dos conteúdos tecnológicos com os afetivos, sociais, 

econômicos e éticos. 

 

2. Dimensão Gerencial 

 

Dois aspectos são abordados nesta dimensão: o Gerenciamento de Unidade e o 

Gerenciamento de Pessoas. 

 

a) Gerenciamento de Unidade 

Competências Específicas: 

Saber avaliar as condições existentes na unidade a ser administrada; 

Diagnosticar e realizar proposições pautadas no material técnico-científico presente na 

literatura; 

Dimensionar o número de trabalhadores, considerando as necessidades clínicas dos 

pacientes; 

Avaliar a adequação e qualidade da assistência prestada na unidade; 

Instrumentalizar para a operacionalização do trabalho cotidiano na Enfermagem, utilizando 

racionalmente os instrumentos existentes ou criando nova maneira de organizar o 

atendimento das demandas da unidade; 

Desenvolver a capacidade de analise crítica, reflexiva e prepositiva, desenvolvendo 

responsabilidade e compromisso com a ciência da profissão. 

 

b) Gerenciamento de Pessoas 

Competências Específicas: 

Possuir habilidades de comunicação; 

Familiarizar-se com os conteúdos teóricos do gerenciamento de pessoas; 

Procurar mecanismos para trabalhar a partir de um relacionamento favorável; 

Analisar e diagnosticar as dinâmicas de relacionamento e comunicação existentes num 

grupo; 

Identificar, sugerir e aplicar dados da literatura relacionada com o gerenciamento de 

pessoas; 

Instrumentalizar para o gerenciamento de conflitos e incertezas em diferentes situações com 

os membros da equipe, com os pacientes e familiares e nas instancias administrativas 

superiores; 
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Estar apto a explicitar as próprias competências nas relações com os demais profissionais 

da área da saúde.   

 

3. Dimensão Educativa 

Competências Específicas: 

Criar dispositivos para perceber e diagnosticar necessidades de 

complementação/atualização técnica-científica dos diferentes membros da equipe de 

Enfermagem; 

Criar dispositivos para perceber e diagnosticar demandas de cuidar de um paciente ou 

grupo de pacientes/ comunidade; 

Ser capaz de analisar diferentes cenários e propor estratégias de enfrentamento de 

necessidades educativas contextualizadas; 

Ser capaz de desenvolver projetos educativos contendo: Introdução, objetivo, metodologia, 

desenvolvimento e conclusão buscando sanar as necessidades diagnosticadas nos 

membros de uma equipe de Enfermagem ou num paciente e/ou comunidade; 

Implementar um Projeto Educativo e avaliar sua efetividade e eficiência. 

 

4. Dimensão Investigativa 

Competências Específicas: 

Possuir conhecimentos na área de Metodologia da Pesquisa; 

Desenvolver habilidades para buscar, analisar, selecionar e aplicar dados de literatura 

cientifica; 

Aplicar as habilidades de pesquisa em todas as áreas de atuação na Enfermagem, 

fortalecendo o caráter científico da profissão; 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO - OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Cada aluno será supervisionado por um enfermeiro da unidade concedente de estágio, por 

um docente e um enfermeiro supervisor da instituição de ensino. 

Os alunos deverão cumprir as atividades de estágio nas quatro dimensões da formação, 

além de realizar a discussão de estudos de casos clínicos. 

O processo de escolha das unidades de prestação de serviço de acordo com as 

Especialidades em Enfermagem compreenderá a ordem de inscrição dos candidatos até o 

preenchimento das vagas. O Coordenador Auxiliar do Curso divulgará as Unidades para 

Estágios com as respectivas especialidades de cada clínica ou setor (ex: Clínica Médica, 

Clínica Cirúrgica, Clínica Ginecológica, Ambulatórios, etc).  

 



164 
 

Unidades de Prática 

 

Unidade Básica de Saúde e Atendimento Domiciliário (PSF ou similar) 

Clínica de Enfermagem ou Escola Particular/Pública de Ensino Fundamental e Médio. 

Unidades Hospitalares e/ou Ambulatoriais. 

 

Orientação Didático-Pedagógica para a Realização do Estágio 

 

Aplicação dos Pressupostos Construtivistas no processo ensino-aprendizagem. 

Aplicação dos Princípios da Avaliação Formativa. 

Fidelidade às Competências de Referência estabelecidas para as Dimensões 

Clinica/Assistencial, Gerencial, Educativa e de Investigativa. 

Criação de Instrumentos de Orientação para a realização dos estágios, considerando a 

especificidade de cada unidade e as competências a serem construídas. Este Instrumento 

de Orientação do Estágio deverá subsidiar o aluno, o enfermeiro responsável pelo estágio 

da unidade concedente, o professor e o enfermeiro supervisor na execução de todas as 

etapas que compõem o período de estágio a ser realizado. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 

Os critérios para aprovação são: 

Cumprimento da carga horária 

Entrega de todas as atividades propostas em cada unidade de estágio 

Média de desempenho superior à nota 7,0 nas atividades práticas (peso 6,0) e nas 

avaliações teóricas (4,0). 

 

VII – BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

 

Todas as referências bibliográficas contidas nas disciplinas que formam a Matriz Curricular. 

Periódicos da área de saúde. 
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ANEXO E 

 

 

REPROVAÇÃO DE CONTEÚDOS QUE ANTECEDEM O ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso estudam e propõem 

a dinâmica para os estágios do curso e encaminha propostas à Direção da FAPAL. Cabe 

ressaltar que, o Art. 71 do Regimento da FAPAL, dispõe, como pode ser observado abaixo, 

que: 

“Art. 71. A Direção da Faculdade, em conjunto com a Coordenação 
Pedagógica, elabora e encaminha ao Conselho Acadêmico, para 
aprovação, as normas que definem formas e critérios para: 
I. .... 
II. .... 
III. .... 
IV. .... 
V. estruturação e coordenação de estágios supervisionados;” 

 

Assim, cabe à Direção do Instituto elaborar e encaminhar ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão para aprovação, as normas que definem formas e critérios para 

estruturação e coordenação de estágios supervisionados. Esta prerrogativa foi seguida, 

tendo-se em vista a premente necessidade de se configurar um novo modelo de estágio a 

partir da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2009.  

Os alunos que ingressaram em 2010 foram informados pela coordenação sobre o 

modelo e a obrigatoriedade da realização de Estágios Supervisionados. É certo que tendo o 

ALUNO, reprovação(ões) de disciplina(s) relativa(s) a período(s) letivo(s) anterior(es), não é 

possível a promoção para o penúltimo e último período letivo, conforme disposto no 

Parágrafo Único da Cláusula 11 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: 

“CLÁUSULA 11 - O ALUNO declara estar ciente de que, matriculando-se 
num período, deverá cursar também todas as disciplinas dos períodos 
anteriores, nas quais ainda não obteve aprovação. Declara, também, estar 
ciente de que, após a divulgação dos resultados, caso não tenha 
conseguido o mínimo de aprovações em disciplinas exigidas pelo 
Regimento da FAPAL para sua promoção para o período requerido, esta 
matrícula reverterá automaticamente para período anterior de mesma 
paridade, devendo ele cumprir o currículo vigente do período letivo em que 
for matriculado. 
 
Parágrafo único - O CONTRATANTE e o ALUNO declaram, também, estar 
cientes de que, tendo o ALUNO, reprovação(ões) de disciplina(s) relativa(s) 
a período(s) letivo(s) anterior(es), não é possível a promoção para o 
penúltimo e último período letivo, exceto em casos previstos.” 

 

Ainda, sabe-se que não são aceitas disciplinas em regime de dependência, 

recuperação ou adaptação em qualquer disciplina de períodos letivos anteriores e de 

adaptação para a promoção aos penúltimo e último semestres, a saber, 7º e 8º semestres. 

O aluno que optar pelo regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação 
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diferenciada sobre a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive sobre a 

distribuição das disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e ESTÁGIOS, 

conforme dispõem o Item V e os Parágrafos 1º a 5º do Art. 74 do Regimento: 

“Art. 74 O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de 
adaptação para a promoção ao período letivo subsequente fica assim 
definido: 
 
I. .... 
 
II. .... 
 
III. .... 
 
IV. .... 
 
V. para o penúltimo e o último períodos letivos do curso não serão aceitas 
matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em 
qualquer disciplina de períodos letivos anteriores. 
 
§ 1º O aluno, reprovado ou não em um período letivo, poderá optar pelo 
regime de progressão tutelada, que foi instituído visando, principalmente, a 
oferecer orientação acadêmica diferenciada aos alunos que apresentarem 
desempenho acadêmico irregular no decorrer do seu processo de formação. 
Entende-se por desempenho acadêmico irregular, o acúmulo de disciplinas 
em regime de dependência e/ou adaptação, em número maior que o 
permitido conforme o caput deste artigo. 
 
§ 2º O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do 
interesse manifesto do aluno. 
 
§ 3º Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o 
segundo ou para até o antepenúltimo período de qualquer curso de 
graduação, que tenham ultrapassado o limite de disciplinas em regime de 
dependência, previsto no caput deste artigo, adotarem o regime de 
progressão tutelada de matrícula. 
 
§ 4º Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior 
poderão optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de 
renovação da matrícula fixado no Calendário Escolar da Instituição. 
 
§ 5º O aluno que optar pelo regime de progressão tutelada de matrícula 
receberá orientação diferenciada sobre a reestruturação do seu percurso 
acadêmico, inclusive sobre a distribuição das disciplinas em dependência, 
ou ainda a cursar, atividades e estágios incompletos. A orientação definirá 
como e quando o aluno poderá cumpri-los.” 

 

Por fim, cabe ainda ressaltar que a matrícula na disciplina de estágio, para 

estudantes em regime de progressão tutelada, ficará condicionada ao Plano de Estudo 

conforme o Regimento da Instituição, conforme disposto em Parágrafo Único no Projeto 

Pedagógico do Curso. 
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ANEXO 5 – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do 

Curso de Administração. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do 

aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de 

estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade. 

Art. 3º Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer 

atividade, não compreendida nas práticas pedagógicas previstas no 

desenvolvimento regular das disciplinas e atividades do Curso de Administração. 

 Parágrafo único. O objetivo fundamental deste programa é incentivar o aluno 

na busca do conhecimento e construção do saber desenvolvendo a 

responsabilidade de formar o seu próprio conhecimento independentemente do 

estudo formal. A partir desta perspectiva o programa de Atividades Complementares 

constitui-se em instrumento de capacitação profissional. 

Art. 4º São consideradas Atividades Complementares:  

 Exercício de Monitoria, segundo normas e regulamentos do Programa de 

Monitoria da FAPAL.  

• Participação em Programas de Iniciação Científica para Discentes.  

• Produções bibliográficas técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas (ou 

equivalentes), excluindo Trabalhos de Cursos e Monografias obrigatórias.  

• Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras (ou equivalentes).  

• Visitas técnicas, especialmente as supervisionadas e orientadas.  
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• Presença em simpósios, congressos, seminários, oficinas, cursos, palestras e 

eventos científicos.  

• Apresentação de trabalhos em congressos e eventos científicos.  

• Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de 

cinema.  

• Análises de filmes e documentários.  

• Realização de cursos extracurriculares.  

• Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de extensão 

comunitária. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 

Art. 5º. Os alunos do Curso de Administração deverão cumprir 100 horas de 

Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso. 

Parágrafo único. O cumprimento das 100 horas em Atividades 

Complementares durante o Curso de Administração é um dos requisitos para a 

colação de grau. 

Art. 6º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares é 

feita obedecidos os seguintes critérios:  

   I - Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor 

equivalente em horas. Tal conversão será feita em função da proposta apresentada 

no Projeto Pedagógico do Curso.  

    II - A tabela 1 mostra uma sugestão de conversão de cada tipo de atividade 

descrita no item 4 no seu equivalente em horas. 

 

CAPÍTULO IV 

DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 7º. Para o aproveitamento das Atividades Complementares exige-se a 

documentação correspondente acompanhada de relatório com assinatura do aluno e 

quando for o caso, do professor, ou responsável. 

Art. 8º. O aluno executa registros das Atividades Complementares em ficha 

específica da FAPAL (anexo I), na qual descreve a atividade, a data e o tempo 

utilizado para desenvolvê-la. Nessa ficha, o aluno deve citar o título sintético da 



170 
 

atividade, a data de realização e a atribuição de horas equivalentes, segundo 

critérios específicos de cada curso (baseados ou adaptados das sugestões dos 

anexos II e III). 

Art. 9º. Ao final do oitavo semestre letivo, o aluno deverá entregar a Ficha de 

Atividades Complementares, acompanhada de documentações comprobatórias, 

resumos e/ou relatórios, para análise por parte do Coordenador de Curso e de 

Colaboradores. 

Art. 10º. As horas equivalentes atribuídas a cada atividade (anexo II) e que 

forem de fato validadas pelo Coordenador de Curso serão somadas e, se atingirem 

o valor mínimo a ser cumprido, resultarão em média suficiente na aprovação do 

aluno (média semestral maior ou igual a sete).  

Art. 11º. Com a intenção de fazer com que os alunos diversifiquem as 

atividades desenvolvidas, as Coordenações de Curso podem estabelecer cotas 

máximas (ver sugestão no anexo III), em horas, para cada tipo de atividade. Cada 

atividade descrita pelo aluno na Ficha das Atividades Complementares deverá estar 

acompanhada de documentações comprobatórias, resumos e/ou relatórios. 

 

CAPÍTULO V 

DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 12º. O Supervisor das Atividades Complementares é o Coordenador do 

Curso de Administração que solicita apoio aos Professores para o desenvolvimento 

de eventos.  

Art. 13º. É de competência do Supervisor das Atividades Complementares: 

I - Organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de 

atividades institucionais informando, para divulgação, à Coordenação do Curso e 

aos alunos em cada semestre; 

II - Acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos 

promovidos pela Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades 

Complementares; 

III - apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados 

pelos alunos, que objetivem aproveitamento de ações e eventos externos com 

Atividades Complementares; 

IV - Enviar à secretaria o resultado da avaliação das Atividades 

Complementares de cada aluno, para os registros cabíveis; 
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V –Catalogar as atividades desempenhadas à frente das Atividades 

Complementares desenvolvidas pelos alunos e aceitas, acompanhado dos 

documentos comprobatórios de realização. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 14º. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Acadêmico. 

Art. 15º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado do Curso de Administração. 
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Anexo I 

Modelo da Ficha de Registro das Atividades Complementares 
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Anexo II 

Valores equivalentes em horas 

Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor equivalente 

em horas. 

Sugestões de conversões de atividades nos valores equivalentes em horas. 

Atividade 
Valores equivalentes 

em horas 

Exercício de Monitoria. Até 60 horas 

Participação em Grupos de Estudos. Até 60 horas 

Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. Até 10 horas 

Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. Até 6 horas 

Visitas técnicas. Até 6 horas 

Participação em eventos, palestras ou equivalente. Até 6 horas 

Apresentação de trabalhos em eventos em geral. Até 6 horas 

Leituras: livros e ensaios (ver sugestões no anexo II). Até 4 horas 

Leituras: artigos e atualidades. Até 2 horas 

Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e 
sessões de cinema. 

Até 4 horas 

Análise de filmes e documentários (ver sugestões no anexo 
III). 

Até 4 horas 

Realização de cursos extracurriculares. Até 20 horas 

Participação em projetos e ações sociais. Até 40 horas 

 

Anexo III 

Sugestão de Cotas Máximas 

Atividades Cota Máxima 

Leituras 20 horas 

Filmes 20 horas 

Palestras (ou equivalente) 40 horas 

Exposições (ou equivalente) 30 horas 

Feiras (ou equivalente) 20 horas 

Visitas A Museus (ou equivalente) 20 horas 

Peças Teatrais (ou equivalente) 20 horas 

Visitas Técnicas (ou equivalente) 20 horas 

Trabalhos Assistenciais / Sociais 20 horas 

Cursos Extra-Curriculares 20 horas 
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Anexo IV 

Documentação a ser anexada à Ficha de Atividades Complementares 

Atividade Documentação 

Exercício de Monitoria. 
Fichas de ponto de Monitoria e Relatório de 
Atividades Desenvolvidas. 

Participação em Grupos de Estudos. 
Relatório de Atividades validado pelo 
Responsável pelo Grupo de Estudo. 

Produções técnicas, culturais, 
bibliográficas e artísticas. 

Cópia do trabalho, da monografia e relatório 
(se necessário, com fotos). 

Visitas a museus, exposições, 
centros culturais e feiras. 

Comprovante de comparecimento e relatório 
(se possível, com fotos). 

Visitas técnicas. Comprovante da visita e relatório. 

Presença em eventos técnicos, 
científicos e culturais (ou 
equivalentes). 

Comprovante de comparecimento e relatório. 

Apresentação de trabalhos em 
eventos em geral. 

Cópia do trabalho apresentado. 

Leituras: livros e ensaios. Resumo manuscrito, com apreciações finais. 

Leituras: artigos e atualidades. Resumo manuscrito e cópia do artigo. 

Frequência em peças teatrais, 
mostras cinematográficas e sessões 
de cinema. 

Comprovante de comparecimento e resumo 
manuscrito. 

Análise de filmes e documentários. Resumo manuscrito e análise. 

Realização de cursos 
extracurriculares. 

Comprovante de conclusão/horas cursadas. 

Participação em projetos e ações 
sociais. 

Comprovante de participação e Relatório das 
atividades desenvolvidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 
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FACULDADE DEPALMAS – FAPAL 

 CURSO DE ENFERMAGEM 

 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

MODELO DE FICHA DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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ANEXO 6 - PROGRAMA DE MONITORIA 

 

FACULDADE DEPALMAS – FAPAL 

 CURSO DE ENFERMAGEM 

 

PROGRAMA DE MONITORIA 

 

A FAPAL oferece ao aluno a oportunidade de iniciar-se na função docente através do 

exercício de Monitorias. 

Apenas será considerado monitor o aluno que tiver sido aprovado pelo diretor de seu 

Instituto para exercer a monitoria. As prerrogativas e benefícios da função de monitor têm 

como base a data de sua efetivação na função, isto é, a assinatura do Termo de 

Compromisso de Monitoria junto à Coordenação Geral*. 

A Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica promovendo a integração de 

alunos de períodos mais avançados com os demais, a participação em diversas funções da 

organização e desenvolvimento das disciplinas do curso, além de treinamento em atividades 

didáticas, conforme as normas estabelecidas neste manual. 

Os monitores são escolhidos pela Diretoria do Instituto, em conjunto com a 

coordenação e os professores responsáveis pelas disciplinas, levando-se em conta a 

maturidade intelectual e o rendimento acadêmico, disponibilidade horária e conduta perante 

os colegas, corpo docente e a Universidade. 

 

O MONITOR 

É o estudante de graduação, escolhido para exercer atividades técnico-didáticas 

junto a determinada disciplina. 

O monitor não substitui o professor da disciplina. 

 

SELEÇÃO 

A seleção é realizada semestralmente. O período de inscrições para a monitoria é 

divulgado em Calendário Escolar e/ou em Edital.  

 

PROCEDIMENTOS 

1) Solicitação  

O professor entrega à Coordenação do Curso, formulário próprio devidamente 

preenchido com a justificativa da solicitação de monitoria e especificação da carga horária 

proposta e das atividades a serem desenvolvidas. 
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As solicitações são encaminhadas para a aprovação da Coordenação do Curso e, 

posteriormente, da Diretoria do Instituto. 

 

2) Inscrição  

 As inscrições devem ser efetuadas na Coordenação do Curso, mediante 

preenchimento de requerimento próprio.  

É vedado ao candidato concorrer à monitoria de duas ou mais disciplinas simultaneamente, 

o que implicará na sua eliminação de todos os processos em que estiver participando. 

Não serão aceitos como monitores alunos: 

- em regime de dependência e/ou reprovados; 

- que não estiverem regularmente matriculados; 

- que não tenham cursado na FAPAL a disciplina para a qual estejam se candidatando; 

- que estejam com pendências junto à Universidade (Secretaria, Biblioteca, Tesouraria, etc.) 

e, ainda, aqueles cuja situação escolar encontra-se “sub-judice”, ou com matrícula 

condicional e/ou em caráter excepcional; 

- que tenham sido dispensados, anteriormente, das funções de monitor por não apresentar 

desempenho satisfatório. 

- que tenham sofrido punições disciplinares.  

- que já tenham exercido as funções de monitor por mais de 2 (dois) anos, mesmo que não 

consecutivos.  

Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados pelo professor responsável, segundo 

critérios próprios, levando em conta: 

- avaliação obtida no processo de seleção de monitores, que poderá ser realizado por meio 

de prova dissertativa ou outros meios definidos pelo professor; 

- desempenho obtido durante o curso; 

- disponibilidade horária.  

 

3) Aprovação 

As aprovações dos candidatos deverão ser referendadas pela Diretoria do Instituto.  

 Os candidatos terão conhecimento dos resultados por meio de Editais. 

Os aprovados deverão comparecer à Coordenação Geral* para formalizar a efetivação na 

função dentro do prazo estipulado nos Editais de Convocação. Caso contrário será 

considerado desistente e a vaga será preenchida pelo suplente, se houver. 
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Todos os benefícios e prerrogativas da função de monitor têm como base a data de 

sua efetivação na função, isto é, a assinatura do Termo de Compromisso junto à 

Coordenação Geral*. 

Todos os procedimentos acima citados devem obedecer aos prazos estabelecidos 

no Calendário Escolar do ano corrente. 
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ANEXO 6 – NAAP 
 

Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP 

 

REGULAMENTO 

Art.1º. O Presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do 

Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, da FAPAL. 

Art.2º. São finalidades do NAAP 

I – Orientar e realizar intervenções breves nas dimensões psicopedagógica e 

social para o corpo discente do Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo – FAPAL; 

II – Promover, por meio do apoio Psicopedagógico e social, saúde dos 

relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de 

aprendizagem do aluno; 

III – Zelar pela aplicação da Política de Inclusão e Acessibilidade dos 

acadêmicos da FAPAL, promovendo as condições adequadas para acesso, 

permanência, integração e desenvolvimento pleno das pessoas com deficiências, 

incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista, ao ensino Superior; 

Parágrafo Único. Para os casos em que se fizer necessário um atendimento 

mais especializado, o NAAP deverá sugerir o devido encaminhamento. 

Art.3º. São objetivos específicos do NAAP: 

I - Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário, 

realizando orientações no que se refere a dificuldades no processo ensino-

aprendizagem, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas 

situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais; 

II - Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos, 

relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos, e encaminhar 

relatórios à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de 

intervenção institucional; 

III – Realizar atendimento psicológico emergencial, através de 

aconselhamento, identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes 

dimensões (profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando 

reflexão para um posicionamento pessoal mais adequado na superação dos 
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problemas e realizando encaminhamentos para profissionais e serviços 

especializados, se necessário; 

IV – Assessorar as Coordenações de Cursos e de Ensino, em consonância 

com as políticas de ensino e atenção ao aluno previstas no Plano de 

desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto pedagógico dos Cursos (PPC), 

buscando estratégias psicopedagógicas específicas para cada caso, trabalhando de 

forma interdisciplinar e promovendo a inclusão; 

V –Acompanhar acadêmicos com deficiências e/ou necessidades 

educacionais especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei 

nº 12.764/2012), visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior 

(arquitetônica, comunicacional, pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das 

competências e habilidades previstas no perfil do egresso do curso escolhido em 

igualdade de condições; 

VI –Apoiar e orientar, juntamente com os setores pedagógicos da instituição, 

o corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de 

metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico ao aluno com 

deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, incluindo aqueles com 

Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012). 

Art.4. O atendimento aos discentes poderá ser individual ou em grupo, de 

acordo com a demanda e análise prévia de cada situação problema. 

Art.5º. O atendimento individual será agendado no horário de funcionamento 

do NAAP e comunicado ao interessado. 

Art.6º. Os atendimentos individuais visam: 

I – Atendimento aos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais 

especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 

12.764/2012), desde o momento de sua matricula, visando um diagnóstico para 

apontamento de suas necessidades pedagógicas, metodológicas e de recursos 

materiais; 

II – Atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e 

estudo; 

III – Atendimento a alunos e colaboradores com problemas psicoafetivos que 

atendam a resposta de psicoterapia breve; 

IV – Encaminhando para profissionais e serviços especializados dependendo 

da demanda apresentada; 
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V –Atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do 

acadêmico e do funcionário; 

VI – Atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso, 

coordenação de estágio e Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

VII – Atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação 

profissional; 

Art.7º. Cada acadêmico ou colaborador poderá ser atendido individualmente, 

em até cinco (05) sessões por semestres, de acordo com a disponibilidade do 

NAAP, com exceção dos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais 

especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 

12.764/2012), que devem ser atendidos em suas necessidades, independentemente 

do número de sessões. 

Art.8º. O NAAP utilizará um formulário padrão – Prontuário de atendimento – 

Para registro do atendimento individual (Anexo I). 

Art.9. Os atendimentos em grupo serão oferecidos por meio de oficinas 

agendadas em horários que permitam a participação dos alunos e comunicado aos 

mesmos. 

§1º Os atendimentos em grupo serão realizados para promover um espaço de 

reflexão e enfrentamento de problema cognitivos, relacionais e desenvolvimento de 

habilidades acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional e por 

adesão espontânea do interessado. 

§2º As oficinas para proporcionar os atendimentos em grupo terão um limite 

de participantes, a ser definido pelo coordenador do NAAP, de acordo com o tipo de 

trabalho espontâneo do interessado. 

§3º Os temas para os encontros do atendimento em grupo serão planejados a 

partir das demandas dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo 

NAAP, das solicitações dos colegiados de cursos e/ou da CPA. 

Art.10. Os temas e áreas sugeridos nos atendimentos em grupo envolvem: 

I - Orientação profissional: Reflexão sobre as necessidades, dúvidas e 

enfrentamento de dificuldades relacionadas à escolha profissional ou adaptação 

acadêmica; 

II – Relações humanas: Oficinas de dinâmicas de grupo visando o 

desenvolvimento de competências e interpessoais, liderança, comunicação e 

resolução de conflitos interpessoais; 
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III –Treinamento de Assertividade: Oficinas de dinâmicas de grupo 

diretamente relacionada a alunos que apresentem alto grau de ansiedade presente 

em situações que envolvam apresentações de trabalhos em público ou dificuldade 

relacionadas a relações de trabalhos de equipe; 

IV –Orientação de Estudos; Grupo reflexivo que aborde temas ligados à 

maximização de recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou 

voltados para concursos profissionais e/ou públicos; 

V –Valorização da diversidade e respeito às diferenças: reflexão sobre temas 

como diversidade cultural, direitos humanos, combate ao preconceito e a 

discriminação de qualquer natureza (raça, credo, gênero, orientação sexual, 

deficiência), construindo o respeito no ambiente acadêmico. 

Art.11. O NAAP irá atuar junto às coordenações dos cursos na compreensão 

e resolução de problemas específicos de aprendizagem, relacionais e 

comportamentais, juntamente com a coordenação pedagógica da FAPAL. 

Art.12. O apoio às coordenações de cursos será realizado pelo NAAP através 

de reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas. 

Art.13. O NAAP deverá elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de 

auxiliar na compreensão do perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis 

intervenções. 

Parágrafo Único. No Caso de utilização de dados gerados a partir dos 

atendimentos individuais ou em grupo ou oriundos da CPA, para elaboração de 

pesquisas e relatórios, o NAAP deverá observar o critério de sigilo profissional que 

envolve essas informações. 

Art.14. O NAAP deve participar como colaborador dos projetos institucionais 

que envolvam as dimensões acadêmicas, culturais, semana das profissões, 

atividades extracurriculares, projetos de inclusão para pessoas com deficiência e 

estágios profissionalizantes. 

Art.15. A partir das atividades desenvolvidas pelo NAAP, serão elaborados 

relatórios informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos 

acompanhados, devendo estes serem disponibilizados para a direção e 

coordenação dos cursos. 

Parágrafo Único. Os relatórios previstos neste artigo tratam-se apenas de 

dados referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia 

da demanda ou outras informações que não comprometam o sigilo profissional. 
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Art.16. Os atendimentos e atividades do NAAP, quando executados por 

profissionais da área da psicologia, serão registrados em formulários específicos, 

respeitando nos atendimentos clínicos individuais e grupais o critério de sigilo 

profissional e as normas e resoluções do Conselho Federal de Psicologia – CFP 

(Código de Ética Profissional). 

Art.17. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso 

exclusivo do profissional psicólogo, registrado em livro ATA, e serão arquivados em 

armários com chaves onde apenas o mesmo terá acesso para consulta e registros 

dos casos acompanhados. 

Art.18. Outros profissionais da Instituição não terão acesso às informações 

confidenciais, salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do 

NAAP, que componham a equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por 

menores de idade, de acordo com o Código de Ética Profissional. 

Art.19. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou 

profissionais da área clinica serão adotados ou procedimentos do Art. 15 do Código 

de Ética Profissional/CFP. 

Art. 20. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Acadêmico da FAPAL. 
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Anexo I 
Ficha de Atendimento Individual 

Atendimento Psicopedagógico e Social 
 

Nome do Aluno (a) ___________________________________________________ 

Curso: ________________Período: _________Data ________________________ 

Endereço:___________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Filiação:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Motivo da Procura Pelo Serviço: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Orientação Realizada: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Responsável pelo atendimento: 

___________________________________________ 

 


