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APRESENTAÇÃO  

O Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu aponta os princípios norteadores, os objetivos, o perfil profissional e as áreas 

de atuação do profissional egresso. Assim como ressalta aspectos envolvendo o corpo 

docente, as estratégias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem e estrutura 

curricular flexibilizada oferecida aos acadêmicos, bem como o levantamento dos 

recursos humanos e materiais disponíveis para a formação dos futuros profissionais.  

A construção deste Projeto Pedagógico do Curso � PPC segue as 

recomendações contidas no parecer nº CNE/CES 1300/01, aprovado em CNE/CES nº 

3, de 07 de novembro de 2001, o qual aponta as Diretrizes Curriculares do Conselho 

Federal de Enfermagem e as avaliações referentes ao curso, realizadas em reunião de 

Colegiado do curso de graduação em Enfermagem do centro Universitário Vale do 

Iguaçu, em consonância com o PDI � Plano de Desenvolvimento Institucional e com o 

PPI � Plano Pedagógico Institucional, embasados nos Regimentos Internos da 

Instituição.  

O Projeto prevê a formação de um profissional de saúde com ênfase na 

criatividade, no raciocínio lógico e na interdisciplinaridade, garantindo a integração 

entre formação profissional e mercado de trabalho.  O curso de Enfermagem Do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu tem como objetivos, a otimização das possibilidades do 

ensino superior através da disponibilização de um currículo que atenda às 

necessidades da sociedade e ao mesmo tempo permita a ampliação do campo de 

atuação do profissional sendo imperativo formar um profissional proativo.  A elaboração 

deste PPC contou com a participação do corpo discente, docente e Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e técnico administrativo, objetivando a construção de um projeto 

sólido que propicie a formação do Enfermeiro Generalista com característica de um 

indivíduo reflexivo, competente, ético e comprometido com o desenvolvimento social, 

da saúde e humanista, com ênfase na essência do cuidado, no domínio de 

competências e habilidades, na interdisciplinaridade, garantindo a integração entre a 

formação profissional e o mercado de trabalho, devendo ser flexível o suficiente para 

acompanhar a constante transformação da sociedade.  
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Após várias discussões, visitas in loco, atendimentos de diligências, foram 

credenciadas, em agosto de 2001, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União 

da Vitória e a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória. As 

atividades tiveram início no segundo semestre daquele ano, com os cursos de 

graduação em Administração com habilitação em Administração Pública, Agronegócios 

e Marketing, além do curso de graduação em Sistemas de Informação. No início do 

ano de 2002, foi credenciada a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União 

da Vitória, e então autorizados os cursos de Nutrição, Educação Física, Enfermagem. 

No mesmo ano foi autorizado o curso de Fisioterapia. Com edição do decreto 

3860/2001, tornou-se necessário a introdução como parte integrante do Projeto 

Institucional das Instituições de Ensino Superior, o seu planejamento estratégico, 

sintetizado no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI. Assim, a Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas e a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União 

da Vitória, tiveram desenvolvidos seus PDIs, e os mesmos foram anexados, no sistema 

SAPIEns, em 16/04/2002.  

A partir deste planejamento e compromissos assumidos, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, definiu sua política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em 

interface permanente com o mercado global.  

Entendendo que é papel de uma boa educação, preparar indivíduos para 

compreender os impactos das novas tecnologias na cultura através da concepção de 

sociedade como um processo complexo e inacabado, onde valores e paradigmas estão 

sendo permanentemente questionados, a instituição promove uma política de 

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

sociedade e de educação.  

Tomando como base o ensino de qualidade e os projetos desenvolvidos junto à 

comunidade mais carente da região, procura-se promover a criação e a execução de 

atividades acadêmicas, onde os conhecimentos e as atitudes essenciais à formação 

humana e profissional fossem considerados. Os projetos pedagógicos da Instituição 

são configurados num conjunto de princípios que expressam a missão de servir como 

elemento de desenvolvimento e construção do saber, criando alternativas de soluções 

para os problemas postos pela sociedade.  
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Essas diretrizes norteadoras requerem ações que atendam as expectativas da 

sociedade e sejam adaptadas às realidades regionais. Diante disto, a UNIDADE DE 

ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU, quando da elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Institucional referente a Faculdade de Ciências Biológicas e da 

Saúde de União da Vitória, período de 2002 a 2006, definiu em seu quadro de 

expansão a criação dos cursos de graduação de Farmácia, Serviço Social (autorizados 

no final de ano de 2003), e Odontologia para 2005. O Plano de Desenvolvimento 

Institucional referente a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória, 

período de 2002 a 2006, definiu a criação do curso de Bacharelado em Direito para 

2004. Após receber a visita da comissão de avaliadores para o curso de Direito e 

atender todas as diligencias e complementos do PDI, a instituição aguardou 

pronunciamento do CNE, que se manifestou favorável a autorização do curso de 

graduação de Direito, fato que ocorreu em fevereiro de 2005.   

Com a emissão da Portaria nº 7 de 19 de março de 2004, que dispõe sobre o 

Aditamento de PDI, a Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, de acordo com o 

Artigo 1º da referida Portaria e tendo em vista o cumprimento dos compromissos 

assumidos junto ao MEC até então, promoveu modificações, considerando a inclusão 

e exclusão de cursos. Desta forma, a solicitação do curso de graduação de Odontologia 

foi substituída, em Aditamento de PDI, pela solicitação do curso de graduação em 

Medicina Veterinária e o curso de Agronomia foi acrescentado, em PDI, à proposta de 

expansão da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas (até então sem PDI 

aprovado).  

Em maio do ano de 2005, a instituição recebeu a visita de comissão de 

especialistas no MEC para a verificação das condições existentes para a implantação 

dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, exigindo, naquele momento, algumas 

providências para que os cursos fossem implantados. Essas providências foram 

tomadas de forma satisfatória e, em setembro de 2005, a comissão manifestou-se 

favoravelmente à oferta desses cursos.  

A autorização dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia ocorreu no final 

do ano de 2005. Além desses cursos, também foram solicitadas as autorizações para 

os cursos de Biomedicina e de Educação Física (Bacharelado). O aditamento de PDI 
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não foi realizado, conforme dispõe a portaria normativa nº 40, de 12 de dezembro de 

2007. Os dois cursos foram autorizados no mês de dezembro de 2008.  

Em 28 de agosto de 2009, foi solicitada a unificação das três faculdades 

mantidas;  

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas de União da Vitória (1793), 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de União da Vitória (1795) e Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória (1927). A unificação se deu em 24 

de dezembro de 2009, com a edição da portaria 1746, com o nome de Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu, mantendo o código INEP 1927. Por ocasião da 

solicitação dessa unificação, foi anexado ao sistema SAPIEns (sistema vigente à época 

para processos de unificação de mantidas) um Plano de Desenvolvimento Institucional 

para o período 2009/2013. Como o processo tramitou paralelamente ao sistema e-MEC 

(que na época não dispunha de ferramenta para unificação de mantidas), tal PDI não 

foi vinculado a esse sistema. A que se considerar ainda, que uma das faculdades 

unificadas, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, código 

INEP 1927, tinha processo de recredenciamento tramitando no sistema eMEC 

protocolado em 30 de outubro de 2007, com Conceito Institucional CI igual 4, não 

concluído à época da unificação. Por entendimento da IES, esse processo também se 

aplicaria à nova faculdade, já que a unificação se daria nessa faculdade, extinguindo-

se as demais (1793 e 1795). Entretanto, não foi este o entendimento da relatora do 

processo no CNE, que deu parecer favorável ao recredenciamento da Faculdade de 

Ciências Biológicas e da Saúde de União da Vitória, apenas, ignorando essa 

unificação. Após nota técnica da Secretaria de Educação Superior, a qual concluiu 

equivocadamente que a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de União da 

Vitória havia sido extinta pela referida portaria de unificação das mantidas, o processo 

de recredenciamento foi encaminhado ao CNE para reexame e, finalmente, foi 

arquivado. A conclusão desse processo é que as Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu são uma nova IES, credenciada em 2009. Sendo assim, em 2012, conforme 

legislação em vigor deve-se, então, solicitar o recredenciamento da mesma, o que 

exige a elaboração de um novo PDI, objeto deste documento, para o período 

2012/2016.  



20  

  

Conforme PDI inserido no sistema SAPIEns, a nova instituição (unificada) 

deveria ter solicitado a autorização de 3 novos cursos: Psicologia em 2009, Engenharia 

de Produção em 2010 e Medicina em 2011. Embora essas solicitações estivessem 

previstas para esses anos, por questões de reavaliação de investimentos da 

mantenedora, dificuldades na aquisição de espaços destinados aos novos cursos, 

entre outras, a solicitação dos cursos de Psicologia e Engenharia de Produção ocorreu 

apenas em 2011. Dadas as dificuldades inerentes à autorização do curso de Medicina 

e após a realização de estudos envolvendo o corpo docente e técnico-administrativo, 

visando a elaboração do planejamento estratégico da instituição (em 2010), optou-se 

por não solicitar o mesmo, substituindo-se pela solicitação dos cursos de Engenharia 

Civil e Engenharia Mecânica, constituindo uma nova área de atuação da IES, suprindo 

a demanda por esses profissionais na região. Não houve aditamento do PDI, 

comunicando essa mudança, dado o fato de tal ferramenta não estar disponível em 

nenhum sistema eletrônico do MEC. Tais processos foram finalizados em 2013 com as 

portarias de autorização sendo divulgadas em DOU, iniciando os cursos no mesmo 

ano e optando-se pela abertura do curso de Engenharia de Produção no ano seguinte 

de 2014, assim como Psicologia.   

Com o recredenciamento da IES sendo protocolado em 2012, foram previstas 

as ofertas dos cursos de Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, sendo estes 

autorizados e iniciados no ano de 2015, e também a previsão do curso de Medicina, 

ainda com as dificuldades inerentes à autorização do curso em atendimentos aos 

editais próprios/específicos para tal, onde a região não fora enquadrada ainda dentro 

dos requisitos, optou-se pela substituição do curso por Odontologia, processo iniciado 

ao final de 2017 e previsto para visita in loco no ano de 2018, porém, houve 

movimentação desde o final do ano de 2016 de uma equipe de trabalho para que 

pudessem pensar no planejamento pedagógico do curso junto aos mantenedores e 

direção da IES.  

Em Paralelo aos processos de recredenciamento com transformação de 

organização acadêmica de Faculdade para Centro Universitário, foram abertos os 

processos de reconhecimentos para os cursos de Engenharia de Produção e 

Psicologia, a partir da conclusão de 50% e antes do atingimento de 75% da carga 
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horária mínima de cada curso. Foram reconhecidos 16 dos 24 cursos oferecidos pelo 

Centro Universitário Vale do Iguaçu.  

Visando sempre o melhor do ensino superior e o compromisso com a sociedade, 

a Uniguaçu consolidou-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa 

e extensão, participando ativamente do processo de desenvolvimento regional e se 

transformou em Centro Universitário. O Ministério da Educação (MEC) publicou no dia 

25 de março, a portaria nº 660, de 22 de março de 2019, credenciando as Faculdades 

Integradas do Vale do Iguaçu como Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

A visita da comissão avaliadora do MEC ocorreu em julho de 2018 e a Instituição 

obteve um parecer favorável com nota 4 (em uma escala de 1 a 5). A partir de então, 

os trâmites normais que o Ministério da Educação propõe foram seguidos. A avaliação 

veio após visitas criteriosas e esta mudança dá mais autonomia para a Instituição. 

Agora, a Uniguaçu pode implantar novos cursos e lançar programas de pesquisa, sem 

a necessidade da avaliação do MEC.  

Este é mais um acontecimento com a marca Uniguaçu, o qual ficará marcado 

na história de Porto União da Vitória e será um impulsionador econômico da região, 

visando sempre o compromisso da Instituição com o Ensino pra Valer. 

Como se sabe, inicialmente, todas as instituições de ensino superior são 

cadastradas como faculdades, podem, posteriormente, solicitar o credenciamento 

como centro universitário. Para ocorrer a transformação de Faculdade para Centro 

Universitário alguns itens foram avaliados de forma criteriosa dentro dos seguintes 

critérios: corpo docente e outras funções; organização didático-pedagógica; pesquisa 

e extensão; mínimo de oito cursos reconhecidos; avaliações com notas 4 e 5; ofertar 

cursos em todas as áreas de ensino: ciências exatas, humanas, jurídicas e saúde; 

instalações físicas. 

Com a mudança, além de implantar novos cursos e ter mais autonomia, a 

Instituição necessita ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores. 

Por isso, a Uniguaçu continua constantemente se aperfeiçoando e buscando 

excelência em todos os serviços prestados em seus mais diversos setores junto à 

comunidade e aos mais de 4.500 acadêmicos de circulam pela Instituição diariamente. 

Há dezessete anos, surgia a marca de uma instituição que cresceu juntamente 

com a cidade de União da Vitória, trazendo, em sua essência, os traços da região que 
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abrigou a sua sede, avizinhada ao majestoso Rio Iguaçu e permeada de montanhas, 

assim forjou-se uma marca!  

A representação das montanhas sobrepostas ao rio em formato de ferradura, 

abraçam suavemente a estrela que marca a posição exata da nossa Uniguaçu, eis 

constituição de nossa marca.  

Hoje, as Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu dão lugar ao Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), os contornos das montanhas ganharam 

robustez de um azul harmônico tracejado sutilmente, refletindo-se na tonalidade do rio 

que junto à montanha amparam a Instituição, representada pela estrela ainda mais 

brilhante, reforjou-se a marca Uniguaçu! 

                     

O quadro a seguir resume a situação atual (maio de 2018) de cada curso:  

 CURSO  AUTORIZAÇÃO  RECONHECIMENTO  

Administração  1.701 de 

01/08/2001  

Portaria nº 270 de 

03/04/2017,  DOU 04/04/2017   

Agronomia  4.166 de 

02/12/2005  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  

Arquitetura e 

Urbanismo  

603 de 

29/10/2014  

Pedido a ser realizado 

em 2018  

Biomedicina  1.020 de 

04/12/2008  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  

Direito  543 de 

22/02/2005  

Portaria nº 270 de 

03/04/2017,  DOU 04/04/2017  

Educação Física 

Bacharelado  

1.019 de 

04/12/2008  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  
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Educação Física 

Licenciatura  

13 de 

04/01/2002  

Portaria nº 1.094 de 

24/12/2015,  DOU 28/12/2015  

Enfermagem  12 de 

04/01/2002  

Portaria nº 315 de 

02/08/2011,  DOU 03/08/2011  

Engenharia Civil  180 de 

08/05/2013  

Portaria nº 1.012 de 

25/09/2017,  DOU 27/09/2017  

Engenharia 

Elétrica  

536 de 

25/08/2014  

Pedido a ser realizado 

em 2018  

Engenharia de 

Produção  

152 de 

02/04/2013  

Em trâmite no E-MEC 

Protocolo 201714276  

Engenharia 

Mecânica  

278 de 

19/12/2012  

Portaria nº 577 de 

09/06/2017,  DOU 12/06/2017  

Farmácia  3.769 de 

19/12/2003  

01 de 06/01/2012  

Fisioterapia  2.540 de 

06/09/2002  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  

Medicina 

Veterinária  

3.920 de 

14/11/2005  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  

Nutrição  14 de 

04/01/2002  

Portaria nº135 de 

01/03/2018,  DOU 02/03/2018  

Psicologia  632 de 

28/11/2013  

Em trâmite no E-MEC 

Protocolo 201714278  

Serviço Social  3.770 de 

12/12/2003  

42 de 05/02/2014  

Sistemas de 

Informação  

1.679 de 

01/08/2001  

Portaria nº794 de 

14/12/2016  

Recredenciamento  0257 de 

18/04/2016  

 

Credenciamento 

em Centro Universitário  

Protocolo 

201713918  
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1.3.1 Missão  

 

Ser referência de ensino no Sul do estado do Paraná e Norte de Santa Catarina, 

assumindo o compromisso de promover o desenvolvimento educacional e social da 

região por meio de um ensino de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, 

integrando a pesquisa à extensão, valorizando, sobretudo, o compromisso social.  

 

1.3.2 Visão  

 

Consolidar-se como centro de referência e excelência de ensino, pesquisa e 

extensão, participando ativamente, do processo de desenvolvimento regional, 

transformando-se em Centro Universitário.  

 

1.3.3 Valores  

 

Autonomia, cidadania, comprometimento social, ética e respeito à diversidade.  

 

1.4 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS GERAIS DA INSTITUIÇÃO  
 

O Centro Universitário Vale do Iguaçu elegeu como eixo central de suas 

diretrizes pedagógicas a aprendizagem em sua relação dialética com o ensino e que 

se orienta no desenvolvimento de valores humanistas, princípios éticos, de uma visão 

crítica da sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na 

integralidade das relações. Assim concepções pedagógicas estão alicerçadas na 

valorização da pessoa e na busca e manutenção da excelência do ensino, da iniciação 

à pesquisa, da extensão e da inovação.  

Além disso, o Centro Universitário Vale do Iguaçu concebe que sua pedagogia 

e suas ações educativas estão parametrizadas pela educação por competências, com 

as quais se procura desenvolver, junto aos acadêmicos e docentes, o conhecimento e 

a atuação na complexidade de possíveis resoluções para problemas a serem 

analisados.  

A proposta de ensino valoriza a prática docente reflexiva com a compreensão 

ampla e consistente da organização, do trabalho pedagógico, desde o planejamento, 
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organização curricular, execução e avaliação. Nesse sentido, o educador articula 

ensino, iniciação à pesquisa e extensão na produção do conhecimento e na prática 

educativa para atuar de forma ética, profissional e com responsabilidade social.  

O conteúdo a ser progressivamente dominado pelo aluno é aquele socialmente 

considerado necessário para a vida cidadã e para a atuação profissional numa 

determinada época, numa determinada sociedade. Inserido neste conteúdo está a 

prática de iniciação científica, conduzida pela orientação docente, e voltada à 

complementação do conhecimento teórico de sala de aula. Trata-se, portanto, de um 

conteúdo em constante transformação e que não se resume a simples informações, 

mas antes demanda uma postura aberta, crítica e reflexiva. É importante ressaltar que, 

muito além de gerar os saberes necessários para a inserção no mundo atual, o acesso 

ao conhecimento é uma possibilidade de favorecer o desenvolvimento integral do 

indivíduo, mantendo-o, inclusive, em constante contato com as inovações diárias da 

profissão escolhida.  

Entende-se o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, capaz de, numa 

ação autônoma e consciente, buscar o domínio dos conteúdos necessários à vida 

cidadã e à profissionalização. Para isso, a ação pedagógica visa aproximar o aluno dos 

conteúdos necessários à sua formação através de professores capacitados em 

articular ensino, iniciação à pesquisa e extensão, além de fornecer acesso à tecnologia 

e equipamentos que facilitem a aprendizagem, por considerar-se que o estudante 

deverá aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e 

criadora, em lugar de dominar enorme massa de conteúdos, sem reflexão sobre eles.  

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento, a 

prática necessita ser reconhecida como atividade a partir da qual se identifica, 

questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano. Lida-se com a 

realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens.  

A concepção educacional ainda contempla como pressupostos:  

a) O estabelecimento de vínculo permanente entre teoria e prática, 

através, principalmente, de atividades práticas, extensionistas e de iniciação 

científica;  
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b) O desenvolvimento de práticas educativas interdisciplinares que 

possibilitem aos educandos referenciais que promovam o conhecimento 

integrado e significativo, por meio de ações específicas dos cursos, disciplinas 

integradas, atividades extensionistas e de iniciação científica;  

c) A preparação de profissionais capacitados para interpretar 

criticamente o  

mundo do trabalho e enfrentar as suas novas relações oriundas das novas 

tecnologias, considerando o estudo de conteúdos que propiciem uma visão crítica e o 

fomento à participação de atividades práticas, extensionistas e complementares;  

d) O  desenvolvimento  de  padrões  novos de gestão, 

que contemplem a participação e o compromisso social;  

e) A valorização do saber acumulado através da experiência de vida 

de cada educando, conhecendo-o e tornando-o referência para as diretrizes da 

IES, além da busca de referenciais em vários campos do conhecimento.  

f) O conhecimento que valorize a redução das diferenças, da 

discriminação, da exclusão social, da pobreza, da violência, do analfabetismo, 

da fome, da desigualdade de gênero e propicie a inclusão.  

g) Processo de formação em múltiplos cenários de aprendizagem 

com a diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação.  

A aquisição e construção coletiva do conhecimento se dão através da mediação, 

que não ocorre só na sala de aula, mas tem neste espaço seu locus privilegiado. 

Compreende-se, assim, que o papel do professor é justamente o de mediar, 

intencionalmente, a relação entre os aprendizes e o objeto a ser apreendido. O perfil 

do educador deve ser caracterizado pela competência pedagógica e ética, que consiste 

na capacidade e na condição de construir e realizar a gestão de experiências 

significativas de aprendizagem, a partir de uma pedagogia interdisciplinar e 

proposições didáticas problematizadoras e investigativas acerca da realidade.  

Tem, portanto, uma especificidade a ser respeitada: trata-se de um profissional 

a serviço da orientação e condução do processo de aprendizagem, a partir de uma 

metodologia que favoreça a construção de sujeitos autônomos. Sua ação implica na 

compreensão de que a aprendizagem não se esgota no domínio de conteúdos a partir 
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da estrita racionalidade, mas numa educação baseada /orientada nas necessidades 

práticas da vida em comunidade.  

A construção coletiva do conhecimento é um movimento que leva o pensamento 

a transitar continuamente entre a prática social e as teorias que a explicam. É um 

movimento de ascensão do senso comum e das primeiras e precárias percepções 

sobre o real, à uma compreensão da rica e complexa teia que compõe.  

O processo de ensino e de aprendizagem inicia-se pelo planejamento reflexivo 

referenciado pelo Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), dos referenciais e objetivos 

doCentro Universitário, da Legislação do MEC e do PDI. Nesse processo, visa-se 

contemplar as habilidades e competências necessárias à formação de um profissional 

capaz de intervir na realidade, ser competente e conectado ao mundo presente, 

alicerçado no passado e com vistas a prospectar um futuro mais humano e sustentável. 

A formulação do planejamento é sistematizada e materializada nos Planos de Ensino.  

Com o objetivo de aprimorar e inovar os espaços de ensino com tecnologias que 

contribuam para a construção do conhecimento, são disponibilizados aos acadêmicos 

e docentes ferramentas digitais, wireless em todos os espaços institucionais, projetor 

multimídia e telas nas salas de aula, recursos audiovisuais além de equipamentos para 

videoconferências, sala Smart, espaço Garage, Sala de Simulação Gerencial, Sala da 

Lousa Digital. Também é disponibilizado o portal do aluno através do sistema 

acadêmico, bem como as ferramentas Google acadêmico e convênios com a Microsoft, 

Plataforma Smart e Biblioteca Virtual.  

Nesse movimento, a iniciação à pesquisa e elaboração pessoal também são 

essenciais e devem orientar a aprendizagem estabelecendo relação com a prática 

social e balizada pelas discussões coletivas orientadas pelo docente durante as aulas. 

A ação extensionista necessita ir além da prestação de serviços, da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências e 

simpósios). Deve estar voltada aos problemas sociais e procura encontrar soluções 

que também realimentem o processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade.  

Outro aspecto importante da aprendizagem é que uma relação dinâmica e 

reflexiva, ela deve ser respaldada por uma concepção de avaliação que a tome não 

como um momento final de verificação de resultados, mas como um dos elementos 
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constitutivos do processo ensino-aprendizagem. A avaliação se situará como um 

instrumento fundamental para fornecer informações sobre como está se realizando o 

processo ensino-aprendizagem como um todo. Assim, é concebida como ferramenta e 

via para a construção do conhecimento e das competências em foco, é realizada de 

forma gradativa e processual, com o objetivo de contribuir para o processo de 

aprendizagem. Ocorre como um processo contínuo, sendo realizada através de 

instrumentos diversificados. Os dados por ela coletados servirão como elementos de 

reflexão para os professores, alunos e instituição. Trata-se de uma estratégia a favor 

da constante melhoria do processo ensino/aprendizagem.  

Portanto, as diretrizes pedagógicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

encerram as seguintes premissas fundamentais:  

A IES deve garantir a aprendizagem mais adequada aos alunos;  

a) A aprendizagem implica, ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais e no desenvolvimento de 

competências e habilidades;  

b) Educação baseada/orientada nas necessidades práticas da 

vida em comunidade;  

c) A avaliação se inscreve como momento de aprendizagem, 

se baseia na  

expectativa qualitativa e se realiza mediante processos abertos, transparentes 

e abrangentes;  

d) A educação deve abranger a inclusão das pessoas com 

deficiência, a educação ambiental e em direitos humanos e as relações 

étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

africana e indígena.  

A formação dos profissionais deve envolver não apenas competência técnica, 

mas também, princípios filosóficos e éticos. É a ética, a reflexão filosófica, o senso de 

justiça e responsabilidade social que concede o caráter humano a práxis, ao trabalho 

e ao agir profissional.  

Dentro da proposta pedagógica da IES, o processo ensino-aprendizagem se 

ampliará para além do espaço de sala de aula. As atividades formativas deverão se 

articular em uma estrutura flexível e integradora composta de:  
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a) Aulas regulares; inclusão de metodologias ativas e Atividades 

Pedagógicas Supervisionadas (APS). 

b) Práticas investigativas em ambiente social e escolar;  

c) Práticas de laboratório;  

d) Estímulo à iniciação científica; pesquisa e extensão 

e) Biblioteca com acervo bibliográfico físico e virtual consistente;  

f) Estágio supervisionado e visitas técnicas;  

g) Oficinas, seminários e simpósios sobre temas relacionados a cada 

área de formação;  

h) Ações específicas visando a Responsabilidade Social;  

i) Atividades de extensão universitária nas áreas educativas, 

culturais e sociais.  

 

A estrutura administrativa do Centro Universitário Vale do Iguaçu apresenta-se 

de acordo com o organograma a seguir:  
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1.4.1 Aspectos Geopolíticos e Históricos da Região  

 

1.4.1.1 Cenário Regional  

 

Situada na região do médio Iguaçu, entre o segundo e terceiro planaltos, na 

encosta da Serra da Esperança, União da Vitória, cidade na qual o Centro Universitário 

Vale do Iguaçu se localiza, desfruta de uma geografia generosa em belezas naturais: 

montanhas e rios formam mais de 60 quedas e corredeiras.  

Este cenário tão farto em recursos naturais, foi uma das causas que provocou, 

em 1912, a separação do município de Porto União da Vitória em União da Vitória/PR 

e Porto União/SC.  

A localização, demográficas de União da Vitória é apresentada nas figuras a 

seguir:  

  

Fonte: IPARDES (2018).  

  

A estimativa populacional do município de União da Vitória, de acordo com 

IPARDES (2018) é:  

  

Fonte: IPARDES (2018)  
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 Os municípios que fazem limites de União da Vitória, são descritos na figura a 

seguir:  

  

Fonte: IPARDES (2018)  

  

Os municípios que compõem a região Sudeste do Paraná e Norte de Santa 

Catarina são em sua maioria originados, no final do século XIX, pela colonização dos 

tropeiros. Com o crescimento das cidades, houve necessidade de atrair imigrantes 

estrangeiros para a produção de alimentos (poloneses, ucranianos, alemães e russos). 

Estes, além do seu saber na agricultura e pecuária, trouxeram consigo um vasto 

conhecimento no processamento, primeiramente artesanal e depois industrial, de 

madeiras. Dessa forma, a vocação madeireira na região se firmou neste período e a 

atividade, praticada há mais de cem anos, juntamente com a erva- mate e o fumo, 

passaram a mover a economia da região. Atualmente a atividade madeireira é a 

principal nas cidades de União da Vitória e Porto �✁✂✄☎✆ ✝✞✟ ✠✡☛☞✞✟ ✌☎ ✍✠✎✞✏✎✑✒  

Para apresentar as características da cidade e arredores no presente 

documento, utilizou-se das denominações criadas pelo IBGE para congregar diversos 

municípios de uma área geográfica com similaridades econômicas e sociais: 

mesorregião e microrregião. Já o governo do estado do Paraná agrupa vários 

municípios em Núcleos Regionais de Educação (NRE), com o objetivo de desenvolver 
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o ensino fundamental e médio da região. Outra forma de visualizar as influências locais 

é através dos Arranjos Produtivos Locais (APL) que reúnem empresas, fornecedores 

de insumos, prestadores de serviços, cooperativas, associações etc, localizadas numa 

mesma região, com o foco em atividades econômicas correlatas.  

  

1.4.1.2 Mesorregião do Sudeste Paranaense  

 

1.4.1.2.1 Geografia   

O município faz parte da mesorregião do Sudeste Paranaense, uma das dez 

mesorregiões do Paraná. Essa mesorregião é formada pela união de 21 municípios: 

Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, 

Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Mallet, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto 

Vitória, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, São João do Triunfo, São Mateus do Sul, 

Teixeira Soares e União da Vitória. Estes municípios são agrupados em quatro 

microrregiões: Irati, Prudentópolis, São Mateus do Sul e União da Vitória e ocupam 

uma área total de 17.009 km², assentada nas bacias hidrográficas dos rios Iguaçu e 

Tibagi.   

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo 

IBGE em 415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana.  

Dessa forma, somando-se às principais cidades da mesorregião, algumas 

cidades vizinhas do norte catarinense, o Centro Universitário Vale do Iguaçu têm 

abrangência sobre mais de meio milhão de pessoas, conforme ilustrado no quadro a 

seguir:  

Cidades  População  

União da Vitória/PR  57.111  

Antônio Olinto/PR  7.587  

Bituruna/PR  16.627  

Caçador/SC  77.323  

Calmon/SC  3.380  

Canoinhas/SC  54.403  

Clevelândia/PR  17.250  
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Cruz Machado/PR  18.907  

General Carneiro/PR  14.038  

Irati/PR  60.425  

Irineópolis/SC  11.133  

Itaiópolis/SC  21.506  

Major Vieira/SC  8.015  

Mallet/PR  13.738  

Matos Costa/SC  2.614  

Paula Freitas/PR  5.842  

Paulo Frontin/PR  7.360  

Pinhão/PR  32.322  

Porto União/SC  35.207  

Porto Vitória/PR  4.148  

Rebouças/PR  14.981  

Rio Azul/PR  15.125  

São João do Triunfo/PR  14.927  

São Mateus do Sul/PR  45.398  

Três Barras/SC  19.146  

Total População  578.513  

Fonte: IBGE, 2018.  

 

1.4.1.2.2 Economia    

Com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

segmentos representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, a 

mesorregião Sudeste Paranaense é responsável por 4% na participação do total de 

empregos do Estado. O segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense 

congrega em torno de 600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 

empregados que representam 70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na 

região. Ainda no setor madeireiro os três segmentos mais representativos em mão de 

obra são: lâminas e chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira (20%) e 

celulose, papel e papelão (10%).  
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A região tem uma pequena participação no total do Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) estadual, em torno de 2%. Os principais segmentos industriais representativos 

em termos de VAF são: madeireiro (55% do VAF da indústria regional), mineral (25% 

do VAF da indústria regional) e agroindustrial. Estes segmentos podem ser 

subdivididos em: lâminas e chapas de madeira, desdobramento de madeira, celulose, 

papel e papelão, embalagens de papel e papelão, extração xisto e gás natural (14% 

do VAF da indústria regional) e o segmento cerâmico (9% do VAF da indústria 

regional).   

Outrossim, de acordo com dados da prefeitura de Cruz Machado, o município é 

reconhecido nacionalmente como o maior produtor de erva-mate do Brasil. Segundo 

referências da Secretaria Municipal da Agricultura, Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento do Paraná (Seab) e Departamento de Economia Rural (Deral), somente 

em 2014 a área de plantação da erva-mate foi de seis mil hectares e a produção de 75 

mil toneladas. Segundo informações prévias levantados, o valor gerado em 2014 e de 

2015 ultrapassou R$ 200 milhões.   

Cabe registrar que a região também tem destaque na produção estadual de 

arroz. Essa produção abastece as diversas empresas beneficiadoras desses produtos 

na região. A pecuária abastece as agroindústrias da região que produzem embutidos 

(linguiça, o salame, o lombo defumado, a costelinha, o bacon e a linguicinha). Neste 

últimos itens, o município de Prudentópolis é um expoente regional e estadual.  

O segmento cerâmico se destaca com uma unidade de produção de cerâmica 

branca, a INCEPA em São Mateus do Sul, e várias indústrias de cerâmica vermelha 

principalmente em Guamiranga, Imbituva e Prudentópolis, e uma empresa de cerâmica 

refratária, localizada no município de Lapa.  

Nesta região existem ainda alguns fatores que favorecem o florescimento de 

indústrias cerâmicas tais como a abundância de argilas e a produção de gás em São 

Mateus do Sul que é o combustível preferencial da indústria de cerâmica branca. Outro 

fato importante que pode atrair segmentos industriais na região, além do cerâmico, é 

que do processamento do xisto resultam rejeitos com características físico-químicas 

regulares e homogêneos que podem servir de matéria-prima para outros segmentos 

industriais.  
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1.4.1.3 Microrregião de União da Vitória  

 

1.4.1.3.1 Geografia  

De acordo com as estimativas do IBGE (2018), o município de União da Vitória 

possui em torno de 57.111  habitantes,  (52.735 no Censo de 2010) sendo que 94% da 

população vive em área urbana assentada na bacia do Rio Iguaçu. Apresentou em 

2010 um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M de 0,74 (IBGE, 2010)  

e PIB Per Capita de R$ 22.383,30 (IBGE, 2015).  

A primeira influência, econômica e social, do município de União da Vitória é 

sobre os municípios que formam a denominada microrregião de União da Vitória (uma 

das microrregiões da mesorregião do Sudeste Paranaense). A população da 

microrregião de União da Vitória foi estimada em 2009 pelo IBGE em 122 mil habitantes 

e está dividida em sete municípios: Bituruna; Cruz Machado; General Carneiro; Paula 

Freitas; Paulo Frontin; Porto Vitória; União da Vitória.  

A população da Mesorregião do Sudeste Paranaense foi estimada em 2009 pelo 

IBGE em 415 mil habitantes, dos quais 54% na área urbana. Esta Mesorregião conta, 

com aproximadamente 1.300 estabelecimentos industriais, distribuídos em 62 

segmentos representativos que ofertaram em torno de 20.000 postos de trabalho, 

correspondendo a 4% na participação do total de empregos industriais do Estado. O 

segmento madeireiro da Mesorregião do Sudeste Paranaense congrega em torno de 

600 empresas e conta com um efetivo aproximado de 14.000 empregados que 

representam 70% do total da mão-de-obra industrial ocupada na região. Ainda no setor 

madeireiro os três segmentos mais representativos em mão de obra são: lâminas e 

chapas de madeira (30%), desdobramento de madeira (20%) e celulose, papel e 

papelão (10%).  

União da Vitória também tem influência sobre o desenvolvimento das 

microrregiões limítrofes, principalmente sobre os municípios menos desenvolvidos 

situados nas microrregiões de Guarapuava, Irati, Palmas, São Mateus do Sul, Joaçaba 

(SC) e Canoinhas (SC). A influência sobre o estado de SC ocorre principalmente na 

microrregião de Canoinhas, uma das microrregiões mis pobres do Estado de Santa 

Catarina (243.782 habitantes- IBGE 2010). Esta microrregião está dividida em doze 

municípios sendo que os três maiores são:  
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Mafra (52.912 habitantes), Canoinhas (52.765 habitantes) e Porto União (33.493 

habitantes). A economia da microrregião de Canoinhas não possui uma atividade de 

grande valor agregado, as que mais se destacam são: a produção de grãos, o setor 

madeireiro, o setor de serviços e a atividade dos frigoríficos em Itaiópolis, Canoinhas e 

Mafra.  

 

1.4.1.3.2 Economia  

O potencial econômico do município gira em torno da indústria da madeira, 

madeira plástica, celulose, comércio e prestação de serviços. A base da indústria do 

município de União da Vitória é a madeira, com grandes complexos industriais deste 

ramo, tais como a laminação e compensados, serrarias, móveis, esquadrias e papelão, 

além da inovação em tecnologia em reaproveitamento de resíduos industriais, sendo 

modelo no país e fora dele, na produção de madeira plástica.   

O Produto Interno Bruto a preços correntes, em 2015 segundo o IBGE, foi de R$ 

1.259.396.000,00 o que leva ao per capita de R$ 22.383,00.   

Por sua vez, está distribuída nos estabelecimentos que constam no quadro a 

seguir, indicando o número de estabelecimentos e empregos no município.  

Atividades Econômicas  Estabelecimentos  Empregos  

Indústria  219  4212  

Extração de minerais  9  220  

Transformação  208  3833  

Produtos minerais não 

metálicos  

16  74  

Metalúrgica  16  99  

Mecânica  8  46  

Material elétrico e de 

comunicações  

4  65  

Material de transporte  2  15  

Madeira e do mobiliário  78  2211  

Papel, papelão, editorial e 

gráfica  

13  404  
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Cont.  

Borracha, fumo, couros, peles e 

produtos similares e indústria diversa  
12  189  

Química, de produtos 

farmacêuticos, veterinários, de 

perfumaria, sabões, velas e  

matérias plásticas  

20  487  

Têxtil, do vestuário e artefatos 

de tecidos  

5  20  

Calçados  0  0  

Produtos alimentícios, de 

bebida e álcool etílico  
34  223  

Serviços industriais de utilidade 

pública  

2  159  

Construção civil  76  345  

Comércio  668  3593  

Comércio varejista  623  3338  

Comércio atacadista  45  255  

Serviços  539  4644  

Instituições de crédito, seguros 

e de capitalização  
16  116  

Administradoras de imóveis, 

valores imobiliários, serviços técnicos 

profissionais, auxiliar de atividade 

econômica  

144  558  

Transporte e comunicações  87  471  

Serviços de alojamento, 

alimentação, reparo, manutenção, 

radiodifusão e televisão  

174  796  

Serviços médicos, 

odontológicos e veterinários  
90  556  
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Ensino  24  691  

Administração pública direta e 

indireta  

4  1456  

Agropecuária (agricultura, 

silvicultura, criação de animais, 

extração vegetal e pesca)  

86  350  

Atividade não especificada ou 

classificada  

0  0  

Total  1.588  13.144  

                                    Fonte: MTE/RAIS, 2017.  

Sabe-se que a maior parte dos produtos comercializados no comércio de União 

da Vitória e microrregião, assim como em qualquer outro comércio, provém de 

processos industriais. Dessa forma, pode-se dizer que, indiretamente, pelo menos 36% 

da PEA de União da Vitória depende da indústria para sustentar-se.  

Tal fato fica ainda mais evidente quando se compara os índices do VAF (Valor 

Adicionado Fiscal) - indicador econômico - contábil utilizado para calcular o índice de 

participação municipal no repasse de receita do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) aos municípios - dos principais ramos de atividades do município.   

 

1.4.1.3.3 Educação  

A cidade de União da Vitória é um centro educacional de ensino superior, 

atraindo estudantes de vários municípios da região sul do Paraná e norte de Santa 

Catarina, que moram e trabalham em média de até 150 km. Alguns estudantes 

originados de cidades mais distantes passam a morar em União da Vitória.   

No quadro a seguir constam as principais cidades que exportam alunos o Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. O quadro dispõe do período letivo 2018-2:   

  

[Antônio Olinto]    

Enfermagem - ENF2M_139  1  
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Enfermagem - ENF4M_120  1  

Enfermagem � ENF8M _ 93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  3  

[Bituruna]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  1  

Enfermagem - ENF6M_120  2  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  5  

[Canoinhas]    

Enfermagem - ENF10M_93  4  

Enfermagem - ENF4M_120  4  

Enfermagem - ENF6M_120  5  

Enfermagem - ENF8M_93  2  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  15  

[Cruz Machado]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

Enfermagem - ENF2M_139  2  

Enfermagem - ENF6M_120  1  

Enfermagem - ENF8M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  5  

[General Carneiro]    

Enfermagem - ENF2M_139  4  

Enfermagem - ENF6M_120  3  

 

Enfermagem - ENF8M_93  2  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  9  

Enfermagem - ENF2M_139  2  

Enfermagem - ENF4M_120  1  



40  

  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  3  

[Irineópolis]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

Enfermagem - ENF4M_120  3  

Enfermagem - ENF6M_120  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  5  

[Lapa]    

Enfermagem - ENF4M_120  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

[Major Vieira]    

Enfermagem - ENF6M_120  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

[Mallet]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

Enfermagem - ENF2M_139  2  

Enfermagem - ENF4M_120  2  

Enfermagem - ENF8M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  6  

[Monte Castelo]    

Enfermagem - ENF8M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

[Papanduva]    

Enfermagem - ENF4M_120  1  

Enfermagem - ENF6M_120  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  2  

[Paula Freitas]    

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  1  

Enfermagem - ENF6M_120  1  
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Enfermagem - ENF8M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  4  

[Paulo Frontin]    

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  2  

Enfermagem - ENF6M_120  1  

Enfermagem - ENF8M_93  2  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  6  

[Porto União]    

Enfermagem - ENF10M_93  4  

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  4  

Enfermagem - ENF6M_120  4  

Enfermagem - ENF8M_93  2  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  15  

[Porto Vitória]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

[Rebouças]    

Enfermagem - ENF10M_93  1  

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  2  

Enfermagem - ENF6M_120  1  

Enfermagem - ENF8M_93  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  6  

[Rio Azul]    

Enfermagem - ENF10M_93  3  

Enfermagem - ENF2M_139  1  

Enfermagem - ENF4M_120  3  
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TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  7  

[Rio Negro]    

Enfermagem - ENF2M_139  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

[Santa Terezinha]    

Enfermagem - ENF6M_120  1  

TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

  [São Mateus do Sul]    

  Enfermagem - ENF10M_93  1  

  Enfermagem - ENF2M_139  2  

  Enfermagem - ENF4M_120  4  

  Enfermagem - ENF6M_120  4  

  Enfermagem - ENF8M_93  4  

  TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  15  

  [Três Barras]    

  Enfermagem - ENF10M_93  2  

  Enfermagem - ENF2M_139  1  

  Enfermagem - ENF4M_120  1  

  Enfermagem - ENF8M_93  4  

  TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  8  

  [União da Vitória]    

  Enfermagem - ENF10M_93  8  

  Enfermagem - ENF2M_139  14  

  Enfermagem - ENF4M_120  14  

  Enfermagem - ENF6M_120  5  

  Enfermagem - ENF8M_93  5  

  TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  46  

  [Uniflor]    

  Enfermagem - ENF6M_120  1  
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  TOTAL DE ALUNOS NA CIDADE:  1  

  TOTAL GERAL DE ALUNOS:  167  

                             Fonte: Secretaria Acadêmica (2018)  

  

Fica claro que a IES, Centro Universitário Vale do Iguaçu é a maior responsável 

pelo atendimento na Educação Superior na cidade, uma vez que, pelos dados do 

Censo do INEP, a única IES particular na cidade de União da Vitória que seja 

presencial, é o Centro Universitário Vale do Iguaçu, a Municipal sendo o Centro 

Universitário de União da Vitória � UNIUV e a Estadual sendo a Universidade do Estado 

do Paraná � UNESPAR � Campus de União da Vitória.   

A IES tem participação direta em 61,8% entre os alunos matriculados na 

educação superior presencial e 54,9% dos concluintes, levando em conta a diferença 

entre matriculados e concluintes de 6,9%, percebe-se que há um crescimento pela 

escolha do Centro Universitário Vale do Iguaçu para cursar uma graduação no Ensino 

Superior, o que reflete aos bons resultados de avaliações junto aos reconhecimentos 

dos cursos e da própria IES junto ao INEP/MEC, além da inserção no mercado de 

trabalho ser um destaque sobre a preparação do egresso para assumir suas 

responsabilidades, o que pode ser comprovado através de relatórios de 

acompanhamento de egresso institucionalizado pela IES e apropriado pelos cursos 

através de estudos realizados pelos NDEs com o suporte da CPA, tudo conforme 

regimento interno do programa de acompanhamento de egressos da IES.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como principais mecanismos de 

inserção regional o ensino de graduação, pós-graduação, iniciação científica, extensão 

e a prestação de serviços à sociedade, constantemente alinhados às demandas 

regionais e preocupados com o desenvolvimento local. A consolidação dos programas 

de graduação e pós-graduação por meio de investimentos na infraestrutura, em 

pessoas e recursos financeiros, bem como na ampliação do programa financiamento 

institucional da graduação tem contribuído de maneira efetiva para fortalecer 

continuamente as ações institucionais.  

Outrossim, a Instituição realiza diversos convênios com empresas e instituições 

públicas e privadas para fomentar estágios, extensão e projetos de iniciação científica. 

A Extensão Universitária é também elemento fundamental no processo de inserção 
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regional da IES. A Extensão socializa e desenvolve a produção de conhecimentos, 

buscando a interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade externa, 

contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico da região.  

Entendendo como inserção todas as atividades resultantes dos esforços da 

instituição em benefício da sociedade, tem-se que a melhor forma de se verificar a 

ocorrência desta inserção é através dos resultados atingidos. ao longo de décadas a 

cidade de união da vitória se caracterizou pela exportação de estudantes universitários, 

e consequentemente de mão-de-obra qualificada, para grandes centros. Este fluxo 

migratório defasava a competitividade do município na atração de novas empresas.  

Com a implantação da IES e o desenvolvimento constante das instituições de 

ensino superior, nos últimos 18 anos, a cidade mudou de status perante o cenário 

estadual, passando a ser importadora de acadêmicos e produtora de mão-de-obra 

especializada. As Instituições de Ensino Superior proveem à região potencial para 

atração de investimentos, pois empresas procuram se instalar em cidades que 

forneçam mão-de-obra especializada para suas atividades, uma vez que não querem 
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realidade do mercado, adaptação cultural para toda família, emprego para o cônjuge, 

escola para os filhos, sem contar que mesmo após todo este trabalho o profissional 

pode desistir e voltar para sua terra natal.  

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, desde a sua instalação como Faculdade 

na cidade de União da Vitória, já ofertou 19 Cursos de Graduação com turmas 

formadas, totalizando aproximadamente 5000 Egressos lançados ao mercado de 

trabalho da cidade e da região, fomentando o crescimento regional nas diversas áreas 

de atuação da instituição.  

 

1.4.2 Arranjo Local da Saúde no Município de União Da Vitória  

 

1.4.2.1 Estrutura de Saúde   

 

O município de União da Vitória não possui hospitais públicos, possui, hospitais 

privados e filantrópicos, com leitos destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 

conta com a seguinte rede de atendimento:  
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a) Associação de Proteção a Maternidade e Infância (APMI): 

Especialidades: cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, pediatria, 

ortopedia, traumatologia e urologia, neurologia. UTI geral, neonatal e de gestação de 

alto risco. Conta com 72 leitos gerais, 10 leitos para UTI neonatal, 5 leitos de UTI 

pediátricos E 4 em UTI intermediária. 5 leitos de UTI geral.  

b) Hospital Regional São Camilo: Especialidades: Cirurgia geral, obstetrícia, 

pediatria, otorrinolaringologia, neurocirurgia, gastrenterologia, oftalmologia, 

ginecologia, ortopedia, cirurgia torácica, cardiologia, neurologia, psiquiatria, nefrologia 

e hemodiálise. Conta com 61 leitos gerais e 7 leitos de UTI geral.  

c) Clínica Psiquiátrica Dr. Warrib Motta: Especialidades: Tratamento de 

reabilitação para etilistas, dependentes químicos e pessoas portadoras de 

psicopatologias.  

d) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (CISVALE): 

composto por 9 municípios que pagam taxas por habitantes das consultas 

especializadas. Conta com médicos das seguintes especialidades: cirurgia geral, 

cirurgia plástica, endocrinologia, neurologia, dermatologia, cardiologia, tisiologia, 

oftalmologia, otorrinolaringologia, pneumologia, urologia, ortopedia, psiquiatria, 

ginecologia e obstetrícia, incluindo atendimento de gestantes de alto risco, atendimento 

do programa de HIV/AIDS.   

e) Hospital de Caridade São Braz (em Porto União � SC): com 99 leitos e 08 

leitos de UTI geral, e clínica de oncologia que atende toda a região.  

Segundo relatório do IPARDES (2017) de União da Vitória, tem resultado 

quantitativo de diversos dados sobre a saúde da cidade. Tem-se que a atenção básica 

à saúde para crianças menores de 2 anos, com último dado colhido em 2015, foram 

pesadas 7.611 crianças, no qual mostrou-se desnutridas 14, com 0,18% de desnutrição 

na amostra. O que por si está justificando a atuação e necessidade do Enfermeiro no 

campo de atuação.  

O número de estabelecimentos de saúde segundo a esfera jurídica, citando 

fonte MS/CNES, em 2017 são: 29 de administração pública, 75 entidades 

empresariais, 06 entidades sem fins lucrativos e 74 pessoas jurídicas, totalizando 184 

estabelecimentos.  
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Ainda sobre o tipo de estabelecimentos, tem-se a descrição de: 01 academia de 

saúde, 1 Centro de atenção psicossocial (CAPS I), 12 centros de saúde/unidade 

básica, 3 clínicas especializadas/ambulatórios especializados, 117 consultórios, 2 

hospitais gerais, 15 policlínicas, 9 postos de saúde, 1 unidade de pronto atendimento 

(UPA), 15 unidades de serviços de apoio de diagnose e terapia, 1 unidade móvel de 

nível pré-hospitalar � urgência/emergência e 7 de demais tipos, sendo esta a 

distribuição dos 184 estabelecimentos.   

Sobre o número de leitos hospitalares existentes, o MS/CNES tem no relatório 

como distribuição: 26 cirúrgicos, sendo 13 do SUS e 13 não SUS; 58 clínicos, sendo 

39 SUS e 19 não SUS; 22 obstétricos, sendo 13 SUS e 09 não SUS; 16 pediátricos, 

sendo 8 SUS e 8 não SUS; 96 outras especialidades, sendo 33 SUS e 63 não SUS. 

218 leitos no total, sendo 106 SUS e 112 não SUS.  

1.4.2.2 Estrutura da Secretaria de Saúde do município de União da Vitória  

  A Secretaria de Saúde é responsável pela programação, elaboração, e 

execução  da política de saúde do município. Desenvolvendo ações de vigilância  

epidemiológica, sanitária, e nutricional, de orientação alimentar e de saúde do 

trabalhador, saúde da mulher, da criança, do adolescente, da pessoa idosa, 

promovendo  campanhas de esclarecimento objetivando a preservação   da saúde da 

população e d o cidadão.         

A Secretaria é composta por dez equipes do Programa Estratégia de Saúde da 
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Brás, Sagrada Família, São Sebastião, Conjuntos, Cristo Rei, Josmar Babi e São 

Bernardo. Conta com uma equipe de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), 

duas Unidades de Saúde no interior (São Domingos e Rio Vermelho), uma Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA 24h), um centro de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), Assistência Farmacêutica, Tratamento Fora 

de Domicilio, Agendamento de consultas e exames especializados e pela equipe de 

Saúde Bucal.  

A ESF proporciona cobertura de 60,41% da população do município e as 

equipes estão organizadas nos bairros: Limeira e Bela Vista, Rocio, São Braz, 

Conjuntos, Salete e Sagrada Família o Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS) está distribuído nos bairros: São Sebastião, Ouro Verde, Navegantes, Ponte 
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Nova, São Joaquim, São Bernardo, São Gabriel, São Basílio Magno e Cristo Rei 

(PMUVA, 2017). Nestas localidades, os usuários, recebem atendimento médico em 

horários pré-estabelecidos e quando fora do horário da permanência do médico, é 

preciso que o usuário se dirija à UPA.  

 

1.4.2.3 Quantitativo de profissionais de Enfermagem no Brasil   

 

De acordo com informações do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) o 

quantitativo de profissionais de enfermagem, englobando todas as categorias no 

contexto do Brasil, segue-se de acordo com a figura a seguir, destacando-se o número 

total de profissionais no Estado do Paraná.   

Ressalta-se que os dados relacionados, na figura, são apresentados por 

localidade da macrorregião de profissionais Enfermeiros, não estão disponíveis nos 

sites do COFEN e COREN �PR, pois esses apontam referencias gerais, ou seja, a 

nível Federal e Estadual.  

 
Fonte: Disponivel em: < http://www.cofen.gov.br/enfermagem-em-numeros>. Acesso em 27/03/2018.  
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das condições dos serviços ofertados, orientação das coordenações dos cursos e 

docentes quanto à condução do processo ensino-aprendizagem, bem como balizam 

✂☛✄☎�✂✞✁✂☞✟ ✌☞✁✂✟�☞✟ ✁☎☛☎ ☛☞✆✁☎�✂✞ ✌☎✟ ✂✝✍✆ ✂✂✍ ☞ ✂✂✄✞✟✒ ☎ ✁☎✁✆✎✁✂☎ de 

informações da auto avaliação é suplementado por avaliações de acadêmicos em 

reuniões de colegiado.  

Tais informações são disponibilizadas para a comunidade acadêmica e externa 

por intermédio do Jornal da CPA, editado semestralmente. A CPA é atuante e 

promove a interlocução entre os atores da comunidade acadêmica.  

Na perspectiva da avaliação do processo didático pedagógico a CPA busca 

ferramentas para análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência, contribuindo na elaboração de uma política para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de 

operacionalização, incluindo os procedimentos para estímulo à produção  acadêmica, 

de monitoria e demais modalidades, respeitando os Regulamentos da IES.  

                       

 

  

  

Anualmente, a IES realiza um teste simulado com a participação de todos os 

períodos de todos os cursos da instituição em seus respectivos turnos. O evento 

assumiu o nome de Dia e Noite de Avaliação (DNA) e, a partir dos resultados obtidos, 

é possível aferir de forma diagnostica o desempenho de cada um dos períodos em 

que o aluno se encontra. O DNA tornou-se importante ferramenta na gestão da 
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qualidade do ensino uma vez que, aos moldes do Exame Nacional do Desempenho 

dos Estudantes (ENADE), permite descobrir potencialidades e vulnerabilidades em 

cada um dos cursos analisados, possibilitando assim a cada um dos coordenadores 

estabelecer estratégias e atitudes capazes de reorganizar a rotina didático-

pedagógica no interesse de aumentar a eficácia do processo.  

As questões de prova são elaboradas pelos docentes de cada curso da IES 

contemplando todas as disciplinas da matriz curricular do curso de Enfermagem, 

divididas entre questões de conhecimento geral e específico, discursivas e objetivas 

elaboradas com o método teoria de resposta ao item (TRI). As questões têm o 

seguinte grau de dificuldade: fáceis (50%); médias (25%); e difíceis (25%) a partir de 

uma matriz de prova elaborada pelo colegiado de curso. O simulado acontece uma 

vez ao ano, no mês de maio, portanto no 1o semestre e envolve todos os cursos da 

IES.   

Os resultados são analisados pela coordenação de curso e docentes para a 

verificação das fragilidades e potencialidades, alteração de ementas e conteúdo se for 

necessário. Os resultados são apresentados a todos os acadêmicos em seminário 

realizado no auditório da IES no segundo semestre letivo de cada ano.  
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA  

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO (E-MEC)   

 

2.2 CONTEXTO EDUCACIONAL  
 

O curso de Enfermagem foi idealizado devido a necessidade local e regional de 

colocar no mercado de trabalho profissionais aptos a sanar a falta de mão de obra 

qualificada e preparada com formação técnica e científica, para atender a comunidade 

local e ao entorno. Foi considerada ainda a necessidade imprescindível da 

participação do Enfermeiro na realidade social em aspectos ligados aos problemas de 

saúde da população, os quais deverão lutar em favor de uma sociedade mais digna e 

justa. Também a profissão de Enfermeiro busca um embasamento próprio de saberes, 

e para tanto os profissionais vêm-se preocupados com as questões relativas ao 

desenvolvimento do conhecimento na área específica da enfermagem, bem como em 

outras, referentes a administração (gestão), psicologia, sociologia, antropologia, ética, 

bioética, entre outras que integram os processos preventivos e curativos do fazer da 

enfermagem. Confirma-se mais uma vez que a profissão busca desenvolver seus 

próprios e específicos conhecimentos, que a caracterizam enquanto ciência, mas sem 

deixar de manter uma articulação com as demais ciências do conhecimento humano, 

nas diferentes áreas.   

A concepção de ensino, no Curso de Enfermagem, pressupõe o envolvimento 

do corpo docente, discente e técnico-administrativo em atividades que promovam a 
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articulação entre a teoria e a prática, a investigação, o contato direto com a realidade 

e a formulação de hipóteses que devam ser transportadas para outros contextos.   

A partir das necessidades expressas na sociedade, os municípios da região e 

mesmo os de fora da região, vem oferecendo concursos públicos, com um número 

expressivo de vagas para o profissional Enfermeiro, nos quais os alunos egressos do 

curso têm participado e muitos já estão trabalhando por meio destes concursos, 

participando da construção da sociedade a partir da prática profissional. Atuando na 

prática profissional, continuam com vínculo com a IES, pois buscam qualificação por 

meio de pós-graduações e encontros como a Semana Acadêmica do Curso (Simpósio 

da Saúde), palestras e mesmo o contato por meio de campos de estágio e visitas 

técnicas, uma vez que se tornam supervisores de prática de estágio dos atuais alunos.  

A presença do curso de Enfermagem na região contribui com instituições 

governamentais e/ou não governamentais, que acolhem trabalhos técnico-

acadêmicos, tanto de alunos como professores, demonstrando a riqueza da inserção 

profissional em momentos de discussão, de elaboração e consolidação de políticas 

sociais, a exemplo, conferências municipais de saúde, e na gestão de serviços de 

saúde tanto hospitalares como da saúde pública e em demais instituiçãos tanto 

públicas como privadas.  

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem atuação 

em projetos sociais voltados para a comunidade de toda a região, pois os alunos do 

curso são do município de Porto União, União da Vitória e demais municípios da região 

norte catarinense e sul paranaense.  

 Com base nos dados cadastrais do Conselho Regional de Enfermagem do 

Estado do Paraná (COREN-PR) de 2018, o número de enfermeiros inscritos na 

macrorregião do Estado do Paraná, seguindo da seguinte maneira:  

MACROREGIÃ0 DO PARANÁ  TOTAL DE ENFERMEIROS COM 

INSCRIÇÃO ATIVA  

Curitiba  10.765  

Cascavel  3.950  

Londrina  4.733  

Maringá  4.398  
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TOTAL  23.846  

                                Fonte: COREN-PR (2018).  

 

2.3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO   
 

A aquisição do conhecimento pelo sujeito aprendente se dá através da 

mediação, que não ocorre só na sala de aula. Compreende-se, assim, que o papel do 

professor é justamente o de mediar, intencionalmente, a relação entre o sujeito 

aprendente e o objeto a ser apreendido. Tem, portanto, uma especificidade a ser 

respeitada: trata-se de um profissional a serviço da orientação e condução do 

processo de aprendizagem, a partir de uma metodologia que favoreça a construção 

de sujeitos autônomos, hábeis e competentes. Nesse movimento, a pesquisa e a 

elaboração pessoal são essenciais. Na ordem das atividades didáticas, os planos de 

ensino orientam a aprendizagem visando o desenvolvimento de habilidades e 

competências primordiais ao exercício da profissão e da cidadania, considerando 

também, a necessidade de promover a capacidade de elaboração pessoal e a 

pesquisa. Estas estão sempre em relação com as práticas sociais e balizadas pelas 

discussões coletivas, orientadas pelo docente durante as aulas.  

Em síntese:  

a) A Instituição garante a aprendizagem adequada aos alunos;  

b) A aprendizagem assenta-se ao mesmo tempo, no domínio dos 

conteúdos considerados essenciais, e no desenvolvimento de competências e 

habilidades relevantes à formação profissional;  

c) A instituição zela pela formação ética e pelo desenvolvimento da 

autonomia, da autoconfiança, da capacidade de adaptar-se a novas realidades, 

motivando o sujeito aprendiz à conquista de objetivos, à tomada de decisão, à 

superação de obstáculos, à adoção de uma postura empreendedora e ética frente aos 

novos desafios, à competência em lidar com as emoções, à liderança, ao trabalho em 

equipe, à iniciativa, à tolerância, entre outras habilidades que fazem parte dos valores 

humanos que também integram a formação profissional.   

A Instituição promove:   
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a) Apoio à iniciação científica e à produção de artigos de base 

científica � neste caso, pretende-se despertar o interesse pela inovação e pela 

crítica abrangente dos processos de formação educacional e profissional;  

b) Atividades de pesquisa bibliográfica, utilizando-se do acervo da 

biblioteca e de consultas a bancos de dados da área de saúde;  

c) Exposição dos próprios trabalhos dos alunos por vários meios de 

divulgação (publicação de artigos, participação em seminários, congressos, 

simpósios e etc.);  

d) Apoio ao trabalho acadêmico interdisciplinar. Sobretudo nos 

seguintes momentos: Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de 

Curso e, Atividades Complementares;  

e) Aulas e atividades práticas;  

f) O relacionamento direto e recíproco com a comunidade local e 

regional, pela extensão do ensino mediante a oferta de cursos e serviços 

especiais;  

g) A extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação tecnológica gerada pelos 

cursos da Instituição.  

A IES entende o seu desenvolvimento como muito próximo ao da comunidade 

de que é originária e busca a institucionalização de suas atividades de ensino e 

extensão.  

☎ �☞✁☎✁✁☞✁✂☛☞✁✂☎ ✌☞ ✝✎☞ ✝✞ ✄�☎✌✎✏✄☎ ✌☞ ✁☎✁✁☞✁✂☛☞✁✂☎ ✟☞ ☎✞� ✁✞ ✂✁✂☞�☎✞✁☞

☞✟✁☎✆✞✁✁☎☛✎✁✂✌✞✌☞✑ ✂✆✄☎✄✆✆ ✝✞✞✟✠✆ ✆☞✡✞ ✞☎ ☞✁☎�☞✁✂✞☛☞✁✂☎ ✌✞ ✝✎☞✟✂✄☎ ✌✞ ☞☛✂☞✁✟✄☎✒

Esta se coloca como prática que interliga uma faculdade, em suas atividades de 

ensino, com as demandas econômicas, sociais e culturais da região onde se instala.  

Assim, a ação extensionistas vai além da prestação de serviços (assistências, 

consultorias, assessorias, atendimento nas empresas juniores), da difusão cultural 

(eventos e toda uma vasta gama de realizações artísticas ou culturais), ou da 

disseminação de conhecimentos (cursos, seminários, palestras, conferências). Mais 

do que na simples formulação da missão institucional, é na compreensão desta 

✂✌☞✁✂✂✌✞✌☞✆ ✁✞ ✡✂✡✡✁✁✂✞ ✌☞✟✂☞ ✁☎✁✁☞✂✂☎✄ ✝✄✁✟✂✁☎ ✄�✞ ✡✞✆☞� ☞ ✁☎☛✄�☎☛✂✟✟☎ ✟☎✁✂✞✆✑ ✄☞✆✞

comunidade acadêmica que a IES promove a integração entre ensino e extensão.   
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2.4 OBJETIVOS DO CURSO  
 

A elaboração dos objetivos do Curso tomou como base as diretrizes 

curriculares para os cursos de graduação em Enfermagem do Ministério da Educação, 

Lei de Diretrizes e Bases do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação 

Superior, resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001. Também é norteado 

por necessidades curriculares orientados pelos órgãos de classe, Conselho Federal 

de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem, integrados e envolvidos com a 

atividade profissional, que será desenvolvida pelo egresso do curso, de acordo com a 

sua realidade local e regional, pelo PDI, PPI e os Regimentos da IES.  

O curso de enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu tem como 

objetivo formar profissionais na especificidade da Enfermagem, oportunizar aos 

graduandos de Enfermagem a integração teórico-prática das competências e das 

habilidades desenvolvidas no Curso. Proporcionando assim formação condizente com 

o exercício profissional responsável, onde haja o comprometimento ético e reflexivo 

com o contexto social, educativo e cuidativo, objetivando então o desenvolvimento das 

suas múltiplas competências na atuação das diversas atribuições que o exercício da 

profissão preconiza. Além de pretender formar profissionais generalistas, qualificados 

para a atuação em todos os níveis de atenção à saúde, com uma visão ampla e global, 

respeitando os princípios éticos e bioéticos, morais e culturais do indivíduo e da 

coletividade visando preservar, desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, 

sistemas e funções, sendo um profissional voltado ao desenvolvimento científico e 

apto a adquirir por iniciativa própria, conhecimentos que possam garantir uma 

educação continuada e permanente.  

O curso é fundamentado numa abordagem pluri, multi e transdisciplinar, voltada 

à visão global, integrada e crítica da profissão e da atuação profissional, dotando o 

egresso de competência técnica, científica e administrativa, tornando-o apto para a 

atenção à saúde, à tomada de decisões, à comunicação, à liderança, ao 

gerenciamento e à administração e fundamentalmente, à educação continuada. 

Objetiva ainda:  
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a) Formar um profissional com competências e habilidades 

essenciais para que o processo educativo-cuidativo aconteça, onde possa atuar 

profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, 

em suas expressões e fases evolutivas, inserindo-o no contexto social, político, 

econômico, tecnológico, científico e ético.   

b) Capacitar e aplicar de forma integral os conhecimentos, por meio 

de uma abordagem holística, adequada à realidade socioeconômica; enfrentar 

os desafios de um mundo globalizado, onde os avanços científicos ocorrem 

rapidamente; promover a integração e sedimentação dos conteúdos por meio 

da interdisciplinaridade, com a adoção de metodologias de ensino, onde a 

teoria e a prática não sejam dissociadas e possibilitem uma flexibilidade 

curricular que permita uma visão humanista, reflexiva, ética e não apenas 

tecnicista;   

c) Capacitar  o  profissional  para  exercer  a 

assistência ao paciente-cliente entendendo a organização e gestão do sistema 

de saúde; desenvolver práticas multiprofissionais junto aos cursos de 

graduação que atuam no sistema de saúde; desenvolver a capacidade para as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e participar da realidade profissional 

por meio de estágios e atividades de extensão.   

d) Constituir-se em um profissional atento ao processo saúde-

doença, desenvolvendo ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação, tanto em nível individual quanto coletivo, atuando sempre de 

maneira integrada e continuada com os demais profissionais da área da saúde.   

e) Capacitar o egresso para a realização de seu trabalho com altos 

padrões de qualidade, com princípios éticos e com visão holística dos 

problemas da saúde.   

f) Qualificar o profissional enfermeiro para a tomada de decisões, 

visando o uso apropriado e eficácia da força de trabalho, de medicamentos, 

equipamentos, procedimentos, planos de cuidados e práticas concernentes à 

sua área de trabalho.   
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g) Desenvolver no egresso espírito de liderança que envolva 

compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade, ética para a tomada de 

decisões.   

h) Habilitar o egresso para atividades administrativas, ou seja, deve 

estar apto para tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto 

da força de trabalho quanto dos recursos físicos, materiais e de informações e 

ser capaz de aprender continuadamente na sua prática profissional e nas 

vivências cotidianas.   

i) Responsabilizar  e  comprometer  o  egresso 

 com  a  educação  e  o treinamento/estágios das futuras gerações 

de profissionais, proporcionando condições para que haja benefício mútuo 

entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico-profissional.  

j) Incentivar a participação em projetos de pesquisa para que 

possam propor  

soluções inovadoras e específicas em sua área de atuação.   

k) Compreender  a  política  de  saúde  no 

 contexto  das  políticas  sociais,  reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações;  

l) Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, 

do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;  

m) Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de 

comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de 

trabalhar em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;  

n) Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;  

o) Atuar como sujeito no processo de formação de recursos 

humanos;  

p) Responder às especificidades regionais de saúde através de 

intervenções  

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação 

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

comunidades;  
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q) Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades 

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

agente de transformação social;   

r) Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 

comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;  

s) Atuar  nos  diferentes  cenários  da  prática 

profissional, considerando os pressupostos dos modelos clínico e 

epidemiológico;  

t) Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da 

população, seus condicionantes e determinantes; participar da composição das 

estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde;  

u) Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;  

v) Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar 

como cidadão e como enfermeiro;  

w) Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades 

de política e planejamento em saúde; e  

x) A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a 

integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento.  

 

2.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO   
 

Um dos maiores desafios enfrentados pelo profissional Enfermeiro é 

desenvolver habilidades e competências que lhe permitam desvelar a realidade e 

construir propostas de trabalho criativas e capazes de atender os três níveis de 

atenção à saúde, a partir de demandas emergentes no cotidiano. O currículo do curso 

de enfermagem foi estruturado para a formação de profissionais com perfil compatível 

com os padrões da qualidade dos serviços prestados pela enfermagem e desejável 

para atender as necessidades da população.  

Para atender as perspectivas do egresso pretende-se proporcionar uma ampla 

visão sobre a profissão, o que lhe possibilitará a escolha de uma área de atuação 

profissional com critérios de afinidade pessoal e demanda do mercado de trabalho, 
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formando então profissionais aptos a prestar assistência nas diversas áreas do 

processo do cuidado.  

Nesse propósito, o formado em enfermagem da IES está apto a promover o 

enfrentamento do projeto hegemônico do processo educativo-cuidativo do ser 

humano. O perfil do formando está, portanto, em consonância com o projeto da 

categoria acima mencionado e com o estabelecido na resolução CNE/CES nº 3, de 7 

de novembro de 2001 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Bacharelado em Enfermagem.   

Cientes de que um curso de formação profissional não se reduz à oferta de 

disciplinas que propiciem uma titulação que contemple a condição de inserção no 

mercado de trabalho, o curso de Enfermagem prepara cientificamente quadros 

profissionais capazes de responder às exigências de um profissional coletivamente 

constituído e historicamente situado.  

E, diante das demandas de conhecimento e compromisso com a realidade 

�☞✠✂☎✁✞✆✆ ✂☞☛ ✁☎☛☎ ✞�✂✂✁✎✆✞✌☎ � ☛✂✟✟✄☎ ✌✞ ✍✁✟✂✂✂✎✂✏✄☎✄ ✝☞✁✟✂✁☎ ✄�✞ ✡✞✆☞� ☞

✁☎☛✄�☎☛✂✟✟☎ ✟☎✁✂✞✆✑✆ ✞✄�☞✟☞✁✂✞☛-se os postulados constituintes da identidade 

profissional do egresso. Na efetivação destes postulados, o egresso se apresenta:   

a) Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Profissional qualificado para o exercício da Enfermagem, com base no rigor científico 

e intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 

nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano.   

b) Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem capacitado para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem.  

c) Dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das  

seguintes competências e habilidades gerais:  

I - Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito 

profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, 

proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada 
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profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos. Os profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões 

de qualidade e dos princípios da ético-bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do 

problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;  

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custoefetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir competências 

e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas;  

III - Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 

devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com 

outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve 

comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo 

menos, uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;  

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;  

V - Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos 

a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho 

quanto dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 

equipe de saúde; e  

VI - Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, 

os profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 
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profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e 

desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por 

meio de redes nacionais e internacionais.  

                      Para auxiliar na formação profissional o curso de Enfermagem 

possui alguns projetos de extensão que são desenvolvidos durante o curso, de acordo 

com as disciplinas de cada semestre letivo, são eles: 

 

✂✆☎�✄✁☎ ✝✂�✟✆✝✟-CHUVA - �☎✍✂�✟✄� ☎✟ ✂✆✟✄✟✑ 

 

      ☎ ✂�☎✆☞✂☎ ✝�✁✂✠✎✞✏✎ ✁✞ ✂�✞✏✞✑✆ ☎ ✝✎✞✆ ✟☞ ☞✁✁☎✁✂�✞ ✁✞ ☛☎✌✞✆✂✌✞✌☞ ✌☞

Programa Permanente, na temática Responsabilidade Social, busca, em conjunto 

com os dezenove cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(UNIGUAÇU), desenvolver atividades práticas de auxílio e apoio às comunidades ao 

em torno da Instituição, promovendo a articulação entre teoria e prática nos 

acadêmicos, com a realização de oficinas, cursos, debates, mostras, exposições e 

demais eventos nas cidades de União da Vitória, Porto União, Bituruna, General 

Carneiro, Porto Vitória, Canoinhas, Caçador, Três Barras, Irati, Rio Azul, Rebouças, 

Mallet, São Mateus, Antônio Olinto, Paula Freitas, Paulo Frontin, Cruz Machado, entre 

outras. 

 O foco do Projeto é desenvolver processos de orientações e 

acompanhamentos no que tange à saúde, ao direito do consumidor, ao 

empreendedorismo e inovação, à agricultura familiar, aos cuidados básicos com 

animais de pequeno e grande porte, à alimentação saudável e cuidados com 

atividades físicas, aos cuidados com a automedicação, aos cuidados com a pele, 

discussões e enfrentamento contra bullying, suicídio e depressão, bem como demais 

atividades e eventos correlacionados aos conteúdos temáticos dos dezenove cursos 

de graduação da instituição e em concordância com o Regimento Interno do Programa 

de Extensão e com o Regulamento do Programa de Expansão Cultural e Preservação 

da Memória Local e Regional do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). O 

mesmo possui os seguintes objetivos: 



62  

  

Proporcionar atendimento de qualidade à população, bem como informar, 

capacitar e sensibilizar a comunidade sobre as questões que impactam diretamente 

em suas vidas, permitindo que os estudantes apliquem na prática os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, visando a interação com a comunidade, em um método 

inter, multi e transdisciplinar. 

✁ Universalização do acesso à ciência, pesquisa, cultura e arte, em todas suas 

amplitudes; 

✁ Integrar a herança cultural, à produção artística local e à preservação da 

memória da instituição às políticas da Instituição; 

✁ Promover a interação com a comunidade interna e externa, criando interfaces 

da cultura com os diversos segmentos sociais, estimulando sua participação e 

contribuindo na conscientização em relação à saúde física e mental e 

responsabilidade social; 

✁ Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre teoria e 

prática, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como as 

demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a 

implementação de concepções práticas do conhecimento; 

✁ Fomentar atividades que levam em conta os saberes e fazeres populares, 

garantindo, assim, os valores democráticos de igualdade e de direitos, respeito 

à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do conhecimento; 

✁ Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 

áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 

atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 

✁ Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

✁ Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, respeitando 

à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

✁ Formar acadêmicos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da 

realidade. 
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PROJETO CINE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL II  

PSICOPATOLOGIAS 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância as avaliações de três 

personagens principais das filmografias apresentadas durante a realização do cine 

Enfermagem em saúde mental II,  referente a matéria ministrada em sala de aula . A 

proposta está dividida em quatro etapas sendo: 

Primeira etapa: Teorização em sala de aula das principais psicopatologias 

estudadas através do DSM IV e do CID 10. Realização de exercícios em sala da 

fixação do conteúdo. Aulas expositivas e dialogadas e uso de metodologias ativas 

para fixação do conteúdo. Uso do método de NANDA 2019 para elencar os principais 

diagnósticos de enfermagem para as psicopatologias estudadas. Elaboração de 

cuidados de enfermagem. 

Segunda etapa: Coleta de diagnósticos através da visualização da filmografia, 

avaliando o personagem principal, sinais e sintomas, classificando-o na psicopatologia 

de base estudada em sala de aula. Observando o personagem em todos os contextos 

familiares, sociais, laborais entre outros. 

Terceira etapa: Realização do estudo de caso e do  SAE em saúde mental e 

elaboração de um diagnóstico de enfermagem com base no método de NANDA e seus 

respectivos cuidados de enfermagem. 

Quarta etapa: Apresentação dos estudos de caso no dia 12/06 período matutino 

duas últimas aulas visando a troca de informações sobres os personagens principais 

e suas psicopatologias e cuidados de enfermagem em cada caso. 

Na atualidade, o campo da saúde vem sofrendo profundas transformações, em 

particular, no segmento de saúde mental. A partir da Reforma Psiquiátrica Brasileira 

(RPB) e da implementação de serviços substitutivos ao modelo manicomial, novas 

práticas de cuidado aos usuários de saúde mental foram se constituindo. O presente 

projeto coloca em questão os desafios da RPB frente aos impasses da 

desinstitucionalização nos serviços substitutivos. A formação em enfermagem, de 

forma especial, ocupa papel estratégico na área de saúde mental  e nos caminhos de 

democratização social e empoderamento dos sujeitos para obterem hábitos mais 
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saldáveis de vida,  bem como a ressocialização dos pacientes com psicopatologias na 

sociedade.  

   Na área da enfermagem, mais especificamente, estatele-se como 

propósito deste projeto a busca pela formação integral; formação que pode contar com 

a articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência e ainda conferir ao 

acadêmico o uso metodologias ativas com o uso de filmografia e estudos de caso para 

uma aproximação do acadêmico com as psicopatologias de maior incidência que 

muitas vezes não se tem acesso a casos reais durante o curto período de visitas 

técnicas em instituições como o CAPS e  comunidades terapêuticas e clinicas 

psiquiátricas. A aprendizagem em saúde mental  passa a ser pensada neste contexto 

em sintonia com um processo de construção e transformação do sujeito social, 

orientando a adoção de uma dinâmica de ação-reflexão-ação, bem como a vivência 

da resolução de situações-problema entre as principais estratégias acadêmicos/ via 

metodologia ativa no caso filmografia com estudo de caso de psicopatologias. O 

presente projeto tem por objetivo oportunizar aos acadêmicos através da análise da 

filmografia aproximação com pacientes portadores  de psicopatologias  complexas 

para analises de sinais e sintomas . 

✁ Realizar estudo de caso; 

✁ Elaborar diagnósticos de enfermagem no método de NANDA; 

✁ Visualizar a problemática que as psicopatologias desencadeiam no contexto 

social, familiar, pessoal e laboral; 

✁  Identificar sinais e sintomas; 

✁ Idealizar cuidados de enfermagem para os diagnósticos de enfermagem; 

✁ Identificar estigma da sociedade em relação aos personagens da filmografia; 

✁ Desenvolver senso crítico no acadêmico para participe efetivamente  da 

ressocialização do paciente de saúde mental a sociedade;  

✁ Compreender as redes de atenção em atendimento em saúde mental através 

de reflexão; 

✁ Realizar apresentação dos estudos de casos em sala de aula para troca de 

conhecimentos. 

 

PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA 
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SEXUALIDADE- GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA- METODOS 

CONTRACEPTIVOS E DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância pratica  elaborar ações 

educativas voltadas ao público adolescente das escolas de ensino médio nos 

municípios ao entorno do Centro Universitário Vale do Iguaçu, com a temática de 

sexualidade, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos e doenças 

sexualmente transmissíveis. A proposta está dividida em quatro  etapas sendo: 

Primeira etapa: Coleta de diagnósticos na escola sobre os interesses dos 

adolescentes com relação a temática. Será feita através de uma caixa onde os 

adolescentes depositarão questionamentos de forma anônima. 

Segunda etapa: Em sala de aula os acadêmicos de enfermagem analisarão os 

principais questionamentos dos adolescentes e buscarão teorizar e embasar-se 

cientificamente através de pesquisas bibliográficas sobre a elaboração das respostas.     

Terceira etapa: Com base cientifica os acadêmicos de enfermagem elaborarão 

uma forma de apresentação dinâmica utilizando-se de metodologias ativas para expor 

o conteúdo estudado de forma a responder os questionamentos dos adolescentes. 

Quarta etapa: Será realizada pelos acadêmicos de enfermagem  três ações 

educativas em horários distintos  na escola com intuito de auxiliar os adolescentes na 

temática em questão.      

Na atualidade, o campo da saúde vem sofrendo profundas transformações, em 

particular, no segmento de ensino. Os processos de construção de cidadania ainda 

em curso no Brasil alcançam significações particulares quando a questão é a saúde e 

esta situação vem remodelando a perspectiva de ensinar, cuidar, humanizar os 

ambientes e relações, as trajetórias e perspectivas de vida e de trabalho desta área. 

A formação em enfermagem, de forma especial, ocupa papel estratégico na 

educação em saúde e nos caminhos de democratização social e empoderamento dos 

sujeitos para obterem hábitos mais saudáveis de vida, esclarecendo sobre 

sexualidade, prevenção de doenças e de gravidez indesejada na adolescência. 

  Na área da enfermagem, mais especificamente, estatele-se como 

propósito deste projeto a busca pela formação integral; formação que pode contar com 

a articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência e ainda conferir a 
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investigação na comunidade  entre a formação acadêmica e da prática profissional. A 

aprendizagem em saúde passa a ser pensada neste contexto em sintonia com um 

processo de construção e transformação do sujeito social, orientando a adoção de 

uma dinâmica de ação-reflexão-ação, bem como a vivência da resolução de 

situações-problema entre as principais estratégias acadêmicos/comunidade. Tendo 

como objetivos oportunizar aos alunos da escola pública acesso à educação em saúde 

voltada para área de prevenção em doenças sexualmente transmissíveis, sexualidade 

e gravidez na adolescência e métodos contraceptivos, através de ações de 

acadêmicos de enfermagem.  

✁ Criação de vínculos entre a ação assistencial do enfermeiro e o pensar e fazer 

cotidiano da população; 

✁ Promover saúde; 

✁ Capacitar os futuros enfermeiros a desenvolverem ações de promoção e 

prevenção em saúde; 

✁ Evitar riscos à saúde; 

✁ Prevenir doenças. 

✁ Diminuir a demanda por serviços curativos, baseando-se na prevenção; 

✁ Desenvolver senso critico onde o  aluno da escola pública participa 

efetivamente da construção do conhecimento através de atividades dinâmicas, 

que o levam a refletir continuamente, durante o processo, sobre a importância 

do tema abordado e os reflexos desse conhecimento sobre sua vida; 

✁ Integrar o Centro Universitário Vale do Iguaçu junto à sociedade através da 

elaboração de temas de interesse dos alunos da escola pública. 

 

PROJETO PROGRAMA SAÚDE EM DESTAQUE 

FM EDUCADORA UNIGUAÇU 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância prática elaborar ações de 

comunicação e informações relevantes na área da saúde  voltadas ao público ouvinte 

da FM Educadora Uniguaçu. A proposta está dividida em quatro etapas sendo: 

Primeira etapa: Elaboração semanal de temas pertinentes a serem abordados. 
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Segunda etapa: Teorização do tema pelos professores deste projeto para 

posterior apresentação na rádio. 

Terceira etapa: Com base cientifica os professores de enfermagem se 

necessários com acadêmicos elaborarão uma forma de apresentação dinâmica 

utilizando-se da FM Educadora Uniguaçu para expor o conteúdo estudado de forma a 

sanar dúvidas e questionamentos dos ouvintes com relação à temática apresentada 

na semana. 

Quarta etapa: Se necessário serão convidados profissionais de várias áreas da 

saúde para explanar temas relevantes para a semana.  

Pretende-se com este projeto contribuir para que os   ouvintes tornem-se  

críticos, e  cidadãos conscientes, pessoas com sensibilidade a hábitos saudáveis, 

evitando assim doenças preveníeis e evitáveis. Portanto, é necessário associar a FM 

educadora Uniguaçu as reais possibilidades educativas do veículo junto aos 

professores do colegiado de enfermagem. Tendo como objetivo partilhar informações 

de saúde a afins com a população das cidades de Porto União/SC e União da 

Vitoria/PR e região, utilizando o rádio como estratégia de diálogo e interação com a 

comunidade. 

� Produzir e realizar programas de rádio para discussão de temáticas de 

interesse da comunidade; 

�  Promover educação em saúde, estimulando a participação da população e 

fomentando sua autonomia;  

� Sensibilizar a comunidade da importância de sua participação na construção 

de formas de cuidados individuais e/ou coletivos; 

�  Utilizar o rádio como instrumento de aproximação do conhecimento técnico-

científico e popular;  

� Usar o rádio como meio de mobilizar o trabalho interdisciplinar. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO VISITA DOMICILIAR A PACIENTES 

ONCOLOGICOS JUNTO A REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER. UVA -PR 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância as avaliações sucintas de 

pacientes oncológicos que são cadastrados pela RFCC UVA- PR. Existe uma escala 
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predeterminada onde em cada data um dos acadêmicos da turma estar realizando as 

visitas juntos com as voluntaria. Este projeto e complementar   a matéria ministrada 

em sala de aula de enfermagem em oncologia e Hemodinâmica. A proposta está 

dividida em quatro etapas sendo: 

Primeira etapa: Contato com a presidente da RFCC para explanar a proposta. 

Na oportunidade será mostrada a presidente a escala dos acadêmicos por data pre 

definida.  

Segunda etapa: Realizar um treinamento com as voluntarias para que possam 

receber os acadêmicos e entender a sua demanda. 

Terceira etapa: Treinar os acadêmicos em sala de aula para realizar a visita 

técnica e deixá-los em conformidade ao treinamento passado as voluntarias para que 

possam realizar as visitas em conjunto. 

Quarta etapa: Encaminhar os acadêmicos a uma visita técnica na rede, para 

que conhecessem a área física os serviços que a rede disponibiliza a sociedade e 

integração com as voluntarias. 

Quinta etapa: Preparar os acadêmicos para o grupo de fortalecimento de 

vínculos onde uma vez ao mês será realizada reunião com ações educativas e 

atividades lúdicas elaboradas pelos acadêmicos com o auxílio e respaldo de algumas 

voluntarias.  

Sexta etapa: Realização das visitas pelos acadêmicos e grupos de acadêmicos 

será designados os grupos de fortalecimento de vínculos. 

Sétima etapa: O acadêmico que foi na visita realizara um plano de cuidados 

para um paciente de sua escolha selecionado durante as visitas. Este plano e apenas 

para conhecimento acadêmico, pois não será implementado. Os acadêmicos que 

forem designados ao grupo de fortalecimento de vínculos deverão pre elaborar as 

atividades e coloca-las em um relatório. 

Oitava etapa: os acadêmicos deverão elaborar um relatório e entrega-lo na 

prova bimestral dois.  Pois este valera dois pontos na prova bimestral II. 

Na área da enfermagem, mais especificamente, estatele-se como propósito 

deste projeto a busca pela formação integral; formação que pode contar com a 

articulação entre ensino e extensão/assistência e ainda conferir ao acadêmico a  

aprendizagem vivenciada.  Passa a ser pensada neste contexto em sintonia com um 
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processo de construção e transformação do sujeito social, orientando a adoção de 

uma dinâmica de ação-reflexão-ação, bem como a vivência da resolução de 

situações-problema entre as principais estratégias acadêmicos/ via metodologia ativa 

no caso a realização das visitas domiciliares juntos as voluntarias da rede e a vivencia 

nos grupos de fortalecimento de vínculos ao paciente oncológico. Onde o acadêmico 

vivencia situações reais, entra em contato com os pacientes em seu domicilio 

reconhece suas realidades social, pessoal, familiar e de doença. Com isto poderá 

desenvolver um plano de cuidados embasado na realidade  de cada paciente levando 

em conta a sua totalidade como ser humano colocando em pratica a visão holística 

tanto aborda em sala. Já para o grupo de fortalecimento de vínculos volta-se as 

questões de ações educativas  mais principalmente a distração do paciente oncológico 

via atividades lúdicas, sociabilização com outros pacientes que passam por problemas 

semelhantes desta forma realizando troca de informações e criando vínculos entre os 

pacientes as voluntarias e os acadêmicos. Tendo os seguintes objetivos, oportunizar 

aos acadêmicos através da visita domiciliar reconhecimento das necessidades reais 

de um paciente oncológico com elaboração de um plano individualizado de cuidados.  

✁ Realizar estudo de caso; 

✁ Aproximas a faculdade da comunidade local por intermédio da rede feminina 

de combate ao câncer; 

✁ Visualizar a problemática real do câncer no paciente; 

✁  Identificar sinais e sintomas; 

✁ Idealizar cuidados de enfermagem para os diagnósticos de enfermagem; 

✁ Identificar necessidades reais dos pacientes; 

✁ Desenvolver senso crítico no acadêmico para participe efetivamente  dos 

cuidados oncológicos;  

✁ Compreender a importância do serviço prestado pela rede feminina aos 

pacientes oncológicos; 

✁ Desenvolver atividades educativas durante a participação do grupo de 

fortalecimento de vínculos; 

✁ Desenvolver atividades lúdicas ao paciente oncológico durante o grupo de 

fortalecimento de vínculos; 

✁ Criar vínculos entre pacientes, voluntarias e acadêmicos; 
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✁ Proporcionar ensino de qualidade baseado em pratica exitosa; 

✁ Elaborar relatórios das atividades desenvolvidas. 

 

PROJETO SETEMBRO AMARELO 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância pratica elaborar uma ação 

sobre o setembro amarelo e a prevenção do suicido no centro da cidade de União da 

Vitória PR. A proposta está dividida em quatro  etapas, sendo: 

Primeira etapa: Elaboração de Banner e faixas sobre o setembro amarelo.  

Segunda etapa: Seleção de panfletos relacionados a temática do setembro 

amarelo e das prevenções das violências contra a criança/adolescente e idoso.  

Terceira etapa: Confecção em sala de aula de laços de fita amarelos e tirinhas 

com frases motivacionais. 

Quarta etapa: Realização do movimento setembro amarelo na avenida Manoel 

Ribas de fronte as sinaleiras onde os acadêmicos irão expor a faixa em apoio ao 

setembro amarelo. Distribuição de folders contra a violência e a prevenção do suicídio. 

Entrega de laço de fita amarelo e frases motivacionais para os motoristas, ciclistas e 

pedestres na avenida principal. Orientação verbal simples sobre o movimento e 

importância da prevenção. 

A formação em enfermagem, de forma especial, ocupa papel estratégico na 

educação em saúde e nos caminhos de democratização social e empoderamento dos 

sujeitos para obterem hábitos mais saldáveis de vida, esclarecendo sobre o 

movimento do setembro amarelo, a prevenção do suicidio, a prevenção as violências 

contra a mulher, idoso, criança e adolescente. O projeto possui o objetivo de informar 

às pessoas a prevenção do suicídio e das violências. Oportunizando aos acadêmicos 

de enfermagem a vivência e a integração  com a comunidade  local.  

✁ Conscientizar a população através do movimento informativo/educativo; 

✁ Criação de vínculos entre a ação assistencial do enfermeiro e o pensar; e fazer 

cotidiano da população; 

✁ Promover saúde; 

✁ Capacitar os futuros enfermeiros a desenvolverem ações de promoção e 

prevenção ao suicido e as violências; 
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✁ Evitar riscos à saúde da população; 

✁ Integrar a Uniguaçu junto à sociedade através do movimento setembro amarelo 

e prevenção de violências. 

 

PROJETO DE EXTENSÃO 

ATIVIDADE LUDICAS COM TERAPEUTAS DA ALEGRIA 

SAÚDE MENTAL E SAUDE PÚBLICA E HOSPITALAR 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância uma forma de abordagem 

onde as atividades lúdicas recreativas surgem como uma alternativa exitosa para 

contribuir para uma assistência embasada em valores humanos, levando em 

consideração  um ambiente  mais ameno  para os pacientes,  independentemente de 

sua patologia,  visando a  expressão de  suas emoções.  Tal fato auxilia no alivio de 

sintomas e ameniza efeitos indesejáveis em alguns tipos de tratamento como o 

oncológico, psicopatológico.    Serve de vinculo para amenizar o ambiente das clinicas 

de internação e repouso,  procriando alegria e descontração, contribuindo para um 

✝☎✞�☞� ✌☞ ☞✁☎☞�☛✞✠☞☛✑ ☞☛✂✞✟✞✌☎ ☞☛ ✡✞✆☎�☞✟ ✁✎☛✞✁☎✟✆ ✆☞✡✞✁✌☎ ☞☛ ✁☎✁✟✂✌☞�✞✏✄☎

sentimentos. O intuito desta proposta é fazer com que os pacientes em qualquer tipo 

de  tratamento participem de brincadeiras simples, ouçam o som de  instrumentos 

musicais, escutem músicas e cantos,  visualizem danças e participem de brincadeiras 

simples  para amenizar seus medos e preocupações e dores mesmo que seja de 

forma momentânea. Estudos atuais apontam que as atividades lúdicas podem servir 

de instrumento de apoio na terapêutica de pacientes oncológicos, idosos, portadores 

de psicopatologia, em recuperação de etilismo e com histórico de abuso de 

substâncias ilícitas. Também é um método utilizado para ações em educação em 

saúde para ajudar os adolescentes e crianças aprender de forma descontraída, 

através de brincadeiras. No que diz respeito ao ambiente de hospitalar pode diminuir 

os efeitos negativos e até agressivos das internações.  No ambiente escolar contribui 

para um clima mais descontraído e propicio ao aprendizado. 

Ainda no ambiente hospitalar, e de clinicas de internação pode proporcionar 

integração entre o grupo, familiares, profissionais da saúde e entre pacientes. 
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Como confirma Bauter (2004) apud Moura. Resck (2011) o cuidado deve 

contemplar a visão de totalidade do ser humano, permeado pela solidariedade, 

empatia, compreensão e respeito mútuo, através das atividade lúdicas há a 

possibilidade do toque do afeto, carinho expressando sensibilidade e amor. 

A proposta está dividida em várias etapas sendo: 

Primeira etapa: Contato com os locais onde as atividades serão desenvolvidas 

para definir uma escala de atividades conforme a necessidade do local. Importante 

salientar que inicialmente os locais onde as atividades serão desenvolvidas são: 

segmentos hospitalares, grupos de apoio da RFCC �UVA, CAPS �PU, Clínica 

Hermon, Associação recanto e sobriedade (ARES) e Associação Casa de Apoio e 

Restauração Divina � Abrigo São Francisco (ACARDI), Lar de Nazaré, Clinica HJ e 

ações educativas nas comunidades escola de General Carneiro, Tulio de Franca entre 

outras. 

Segunda etapa: Realizar um treinamento com os acadêmicos para definir as 

atividades como: brincadeira musica danças, dinâmicas e pequenas ações 

educativas. 

Terceira etapa: Realizar no mínimo 5 ensaios prévios. Onde será feito 

atividades de expressão corporal, teorizar a abordagem correta dos pacientes 

conforme as técnicas teatrais, definição das músicas cantadas e dançadas pelo grupo, 

treinamento para as dinâmicas e brincadeiras. 

Quarta etapa: Encaminhar os acadêmicos a ações conforme escala a ser 

apresentada abaixo. 

Quinta etapa: Realizar as atividades. 

Sexta etapa: Averiguar se as atividades foram satisfatórias pelos pacientes e 

pelas administrações dos locais onde as práticas serão realizadas. 

Sétima etapa: Importante salientar que quando estas atividades forem 

realizadas em horários de aula, preocupará mantê-las nos horários da matéria saúde 

mental e educação em saúde e enfermagem oncológica. 

Oitava etapa: No caso das atividades serem realizadas contra turno a 

professora coordenadora do projeto lançara horas sociais aos participantes do grupo. 

Possui o s objetivo de realizar atividades lúdicas com um grupo de acadêmicos 
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intitulado Terapeutas da alegria com a finalidade de distração em ambientes 

hospitalares, casas de repouso, clinicas terapêuticas e escolas.  

✁ Aproximar o Centro Universitário da comunidade local por intermédio das 

atividades lúdicas realizadas pelos acadêmicos; 

✁ Proporcionar ambiente ameno e de distração; 

✁ Criar vínculos entre o paciente da equipe, família, de outros pacientes e de 

acadêmicos; 

✁ Realizar brincadeiras simples; 

✁ Oferecer música e atividades lúdicas ao público citado; 

✁ Desenvolver senso critico no acadêmico para que participe efetivamente  dos 

cuidados de enfermagem;  

✁ Auxiliar os pacientes na expressão de suas emoções; 

✁ Desenvolver atividades educativas durante a participação nas escolas; 

✁ Desenvolver atividades lúdicas nas escolas; 

✁ Proporcionar ensino de qualidade baseado em pratica exitosa; 

✁ Auxiliar na amenização do estresse provocado pelas doenças e internações. 

 

PROJETO VISITA TECNICA HOSPITAL SAN JULIAN 

CURITIBA -PR 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância pratica realizar uma visita 

técnica ao hospital psiquiátrico San Julian localizado em Curitiba-PR. A proposta está 

dividida em quatro etapas sendo: 

Primeira etapa: Reconhecimento das áreas físicas da instituição.  

Segunda etapa: Reconhecendo as principais rotinas de funcionamento da 

instituição. Acompanhando-as e observando-as. 

Terceira etapa: Conhecimento dos profissionais que atuam dentro do serviço 

sobre tudo o papel do enfermeiro. Associando as redes de atenção a saúde mental. 

Na atualidade, o campo da saúde vem sofrendo profundas transformações, em 

particular, o leque que abrange para atuação do enfermeiro em diversas áreas. Existe 

um foco muito grande na saúde mental onde aos pacientes ainda hoje, em nosso país, 

é feita em partes  no hospital psiquiátrico, embora lutas sejam feitas para modificar 
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este quadro. Os hospitais psiquiátricos, tanto públicos quanto privados, encontram-se 

presentes nas  condições de assistência ainda  na atualidade. A privatização da 

assistência se deu por volta dos anos 60 e, segundo SAEKI (1981), em São Paulo é 

responsável pela grande maioria dos leitos hospitalares. Torna-se necessário falar 

sobre as características dos hospitais psiquiátricos, mesmo que isso possa parecer 

algo repetitivo e cansativo. Vários são os estudos feitos sobre a instituição e os efeitos 

negativos que ela exerce sobre a pessoa, porem observa-se que no Brasil ainda 

existem muitos hospitais psiquiátricos e muitos profissionais de enfermagem ainda 

atuam nestas instituições. Neste contexto é importante revermos, quais as funções do 

hospital psiquiátrico e as funções do enfermeiro nestas instituições. Segundo 

MINZONI (1975), elas incluem as funções de reclusão, de manutenção da vida, do 

cuidado ou de hospedagem, bem como a função terapêutico-reabilitadora e a 

educativa. Na atual conjuntura se faz importante conhecer o hospital psiquiátrico para 

assimilar as questões de redes de atenção em saúde mental e para que o acadêmico 

entenda que embora após a reforma psiquiátrica e os movimentos de 

desinstitucionalização os hospitais psiquiátricos ainda estão inseridos na realidade da 

assistência em saúde. È necessário que a  humanização e comunicação sejam 

instrumentos de alicerce das relações entre o enfermeiro a equipe e o paciente. A 

visita técnica se faz importante para que os acadêmicos conheçam de perto o papel 

do enfermeiro e de toda a equipe multiprofissional, vislumbrando uma assistência 

segura, integra e de qualidade. Espera-se que o enfermeiro em saúde mental conheça 

os trabalhos em redes e  seja empático, autêntico, criativo e com capacidade de inovar 

nas praticas do cuidado seja no âmbito hospitalar ou no do CAPS (centro de atenção 

psicossocial). O projeto possui  o objetivo de oportunizar aos acadêmicos visita técnica 

ao hospital psiquiátrico para compreender seu funcionamento.  

✁ Reconhecimento áreas de atuação para enfermagem; 

✁ Observar a rotina hospitalar identificando as terapias ocupacionais; 

✁ Conhecer o papel do enfermeiro na estrutura de saúde mental; 

✁ Reconhecimento da área física do hospital psiquiátrico; 

✁ Diferenciar os vários serviços prestados dentro do hospital. 

✁ Associar o hospital psiquiátrico as redes de saúde mental; 

✁ Associar a teoria de sala de aula a pratica do serviço. 
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PROJETO  ENFERMAGEM VISITA TECNICA  AO INSTITUTO GERAL DE 

PERICIAS (IML) CURITIBA-PR 

 

A produção deste projeto almeja em sua relevância prática conhecer através 

de uma visita técnica as rotinas do funcionamento geral do Instituto Médico Legal de 

Curitiba � PR A proposta está dividida em três   etapas sendo: 

Primeira etapa: Reconhecimento da área física do instituto.  

Segunda etapa: Reconhecendo as principais rotinas de funcionamento do IML. 

Acompanhando-as e observando-as. 

Terceira etapa: Conhecimento dos profissionais que atuam dentro do serviço 

sobre o papel do enfermeiro. 

Na atualidade, o campo da saúde vem sofrendo profundas transformações, em 

particular, o leque que abrange para atuação do enfermeiro em diversas áreas.  

Segundo o parecer técnico  COFEN (2018), determina-se a legalidade da 

atuação dos profissionais de enfermagem nos IML e nos Laboratorios Foresnses do 

Brasil.  

Esta aprovação a nível de conselho trat-se de uma área de atuaão relevante, nova e 

com grande potencial de expansão. Sabe-se que desde 2011, a especialidade de 

enfermagem fosense é reconhecida pelo Cofen. Uma das funções de enfermeiro  é 

de prestar a assistência especializada a vitimas de mais variados tipos de violência e 

aos agressores, o profissional enfermeiro deve estar preparado para llidar com 

traumas físicos, psicológicos e sociais de cada caso ou desastre de massa, fazendo 

a ponte entre as ciências de saúde e a legislação pertinente. 

Na área da enfermagem, mais especificamente, estatele-se como propósito 

deste projeto a busca pela formação integral; formação que pode contar com a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão/assistência e ainda  intensificar a 

capacitação e   a formação acadêmica e da prática profissional. A aprendizagem em 

saúde passa a ser pensada neste contexto em sintonia com um processo de 

construção e transformação do sujeito social, orientando a adoção de uma dinâmica 

de ação-reflexão-ação, bem como a vivência da resolução de situações-problema 

entre as principais estratégias acadêmicos as novas áreas de atuação.  Possui o 
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objetivo de oportunizar aos acadêmicos visita técnica ao IML para compreender seu 

funcionamento.  

✁ Reconhecimento de nova área de atuação para enfermagem; 

✁ Conhecer o papel do enfermeiro na estrutura do IML; 

✁ Aguçar o potencial acadêmico para novas áreas de atuação; 

✁ Reconhecimento da área física do IML; 

✁ Diferenciar os vários serviços prestados dentro do instituto. 

✁ Associar a teoria de sala de aula a prática do serviço. 

 

2.6 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO  
 

 O currículo Pleno do Curso de Enfermagem é construído a partir dos princípios 

apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Profissional e dos 

pressupostos estabelecidos na Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem. Diante disso, os princípios que fundamentam a formação do Enfermeiro 

são:  

a) Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na 

possibilidade  

de definição de disciplinas e/ou outros componentes curriculares - tais como 

oficinas, seminários temáticos, atividades complementares - como forma de favorecer 

a dinamicidade do currículo;  

b) O Curso de Enfermagem está fundamentado nos princípios que norteiam 

a  

educação democrática, participativa, igualitária, comprometida com as bases 

científicas da profissão;  

c) As tendências da educação em Enfermagem constituem-se na ação�

reflexão, no cuidado educativo e na consciência crítica, buscando fundamentar-se no 

compromisso com a vida e saúde da comunidade.  

O Curso de Enfermagem está em consonância com os princípios estabelecidos 

pela Instituição para o ensino, a pesquisa e a extensão, priorizam na formação do 

enfermeiro as questões relativas ao exercício da cidadania, a consciência crítica da 
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realidade, a valorização do conhecimento científico-humanístico na relação 

educação/saúde, capacitando ao cuidado nas diferentes fases do seu ciclo vital.  

Os princípios éticos que norteiam o Curso de Enfermagem comprometem-se 

com o indivíduo e suas singularidades, com as leis do exercício profissional, com o 

código de ética e com os conceitos deontológicos que permeiam a prática.  

O currículo pleno do Curso contempla o seguinte conjunto de conhecimentos 

que fundamentam a formação do profissional Enfermeiro: A formação do Enfermeiro 

deve atender as necessidades sociais da saúde, com ênfase no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento.  

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Enfermagem devem 

estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a 

integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos devem contemplar:  

I - Ciências Biológicas e da Saúde � incluem-se os conteúdos (teóricos 

e práticos) de base molecular e celular dos processos normais e alterados, da 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações 

decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de 

Enfermagem;  

II - Ciências Humanas e Sociais � incluem-se os conteúdos referentes às 

diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão 

dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, 

éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença;  

III - Ciências da Enfermagem - neste tópico de estudo, incluem-se:  

a) Fundamentos de Enfermagem: os conteúdos técnicos, metodológicos 

e os meios e  

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível 

individual e coletivo;  

b) Assistência de Enfermagem: os conteúdos (teóricos e práticos) que 

compõem a assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à 

criança, ao adolescente, ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os 

determinantes socioculturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença, 
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bem como os princípios éticos, legais e humanísticos inerentes ao cuidado de 

Enfermagem;  

c) Administração  de  Enfermagem:  os  conteúdos 

(teóricos e práticos) da administração do processo de trabalho de enfermagem e da 

assistência de enfermagem; e  

d) Ensino de Enfermagem: os conteúdos pertinentes à capacitação 

pedagógica do enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem.  

Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem 

assimilados e adquiridos no nível de graduação do enfermeiro conferem-lhe 

terminalidade e capacidade acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas 

e necessidades prevalentes e prioritárias da população conforme o quadro 

epidemiológico do país/região.  

Este conjunto de competências, conteúdos e habilidades promove no aluno e 

no enfermeiro a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional autônomo e 

permanente.   

Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos 

desenvolvidos ao longo de sua formação, são incluídos no currículo os estágios 

supervisionados em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades, nos três últimos semestres do Curso de Graduação 

em Enfermagem.  

Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em 

estágio curricular supervisionado, pelo professor, será assegurada efetiva 

participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido 

estágio. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado totaliza 20% 

(vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem, com 

base no Parecer/Resolução nº 4, de 6 de abril de 2009, da Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação.  

O projeto pedagógico se consolida na construção de um currículo voltado para 

conteúdos essenciais, relacionados com a realidade social global, nacional e regional, 

da família e da comunidade, integrado à realidade profissional da região, 

proporcionando formação integral para o fortalecimento da categoria profissional. 

Munindo, dessa forma, os profissionais para o desafio das realidades institucionais.  
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O currículo pleno do curso de Enfermagem apresenta disciplinas básicas e 

instrumentais, teóricas e de formação profissional, disciplinas optativas e de formação 

complementar, criando mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos 

pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a 

distância, a saber: monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas 

de extensão; estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins.  

O Curso de Graduação em Enfermagem tem um projeto pedagógico, 

construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado 

no professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Este 

projeto pedagógico busca a formação integral e adequada do estudante através de 

uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência. As Diretrizes 

Curriculares e o Projeto Pedagógico orientam o Currículo do Curso de Graduação em 

Enfermagem para um perfil acadêmico e profissional do egresso. Este currículo 

contribui, também, para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento 

e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um 

contexto de pluralismo e diversidade cultural.  

As diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem pretendem 

contribuir para a inovação e a qualidade do projeto pedagógico do curso.  

O Currículo do Curso de Graduação em Enfermagem inclui aspectos 

complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a 

considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os 

requerimentos, demandas e expectativas de desenvolvimento do setor saúde na 

região.  

Para conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá 

elaborar um trabalho sob orientação docente. A Formação de Professores se dará por 

meio de Licenciatura Plena e segue Pareceres e Resoluções específicos da Câmara 

de Educação Superior e do Plano do Conselho Nacional de Educação.  

A estrutura do Curso de Graduação em Enfermagem assegura a articulação 

entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, 

reflexivo e criativo, que leve a construção do perfil almejado, estimulando a realização 

de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o conhecimento 

produzido, levando em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos do 
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processo saúde-doença; as atividades teóricas e práticas presentes desde o início do 

curso, permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e 

interdisciplinar; a visão de educar para a cidadania e a participação plena na 

sociedade; os princípios de autonomia institucional, de flexibilidade, integração 

estudo/trabalho e pluralidade no currículo; a implementação de metodologia no 

processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e 

aprenda a aprender;  a 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; o estímulo às dinâmicas de trabalho em 

grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as relações interpessoais; a 

valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno e no 

enfermeiro atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; e a 

articulação da Graduação em Enfermagem com a Licenciatura em Enfermagem. A 

implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares devem orientar e propiciar 

concepções curriculares ao Curso de Graduação em Enfermagem que deverão ser 

acompanhadas e permanentemente avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se 

fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento.  

 As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes 

Curriculares.  

O currículo pleno do curso de Enfermagem apresenta disciplinas básicas e 

instrumentais, teóricas e de formação profissional, disciplinas optativas e de formação 

complementar.   

Disciplinas: constituem-se como particularidades das áreas de conhecimento 

que enfatizam determinados conteúdos priorizando um conjunto de estudos e 

atividades correspondentes a determinada temática, desenvolvida em um período 

com uma carga horária pré-fixada. Apresentamos no Currículo Pleno a modalidade 

obrigatória e a optativa.  
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Seminários temáticos: momentos de especificidade e aprofundamento de 

temáticas relevantes em diferentes enfoques, visando detalhamento de abordagens 

voltadas para a problematização e o estímulo da criatividade.  

Seminários de Estágio: espaços de vivência que permitam o tratamento 

operativo de temáticas, instrumentos e técnicas, posturas e atitudes, utilizando-se de 

diferentes formas de linguagem.  

Oficinas/Laboratórios: espaço em que os acadêmicos observam, 

acompanham e realizam a intervenção profissional, são eles, Laboratório de 

procedimentos de enfermagem, contribui em sua especificidade para a formação 

complementar de orientação preventiva e curativa, onde os acadêmicos treinam as 

principais técnicas do processo do cuidado em enfermagem, primeiros socorros e 

demais saberes sobre o curso. O laboratório de procedimentos em enfermagem é um 

laboratório para a formação profissionalizante para todas as disciplinas que requerem 

aulas práticas, e para as disciplinas de Processo do cuidar I e II  e Estágio 

Supervisionado no oitavo período. Laboratório de Anatomia Humana, utilizado para 

promover o conhecimento sobre a localização e funcionamento de órgãos e tecidos 

humanos, por meio de manipulação e estudo de peças sintéticas e naturais; 

laboratório de bioquímica e biofísica que auxilia na apr☞✁✌✂�✞✠☞☛ ✄�✞✂✂✁✞ ✌✞ ✝✝✎✁☛✂✁✞

✌✞ ✡✂✌✞✑✆ ☎✎ ✟☞✆✞✆ ☎ ✠�✞✁✌☞ ☞☛✞�✞✁✁✞✌☎ ✌☞ �☞✞✏�☞✟ ✝✎✁☛✂✁✞✟ ✝✎☞ ☎✁☎��☞☛ ✌☞✁✂�☎ ✌✞

célula, de forma a minimizar as perdas energéticas e maximizar o benefício biológico; 

Laboratório de fisiologia observa-se o comportamento dos esquemas corporais em 

testes; Laboratório de microscopia utilizado nas disciplinas de histologia, citologia, 

parasitologia e outras em que a observação microscópica dos elementos se faz 

necessária; Laboratórios didáticos especializados:  Hospital Veterinário.  

Utilizado para aulas práticas da disciplina de Enfermagem em Centro Cirúrgico.     

Atividades complementares: constituídas por atividades de iniciação 

científica e extensão, produção científica, núcleos de estudo, visitas monitoradas, 

monitoria, participação em encontros, seminários e congressos com apresentação de 

trabalho. As atividades formativas básicas têm por objetivo dar relevância às 

atividades científicas e extensionistas, afirmando a dimensão investigativa como 

princípio formativo e como elemento central na formação profissional e da relação 

entre teoria e realidade. Os projetos que envolvem atividades complementares e 
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sociais são desenvolvidos pelos discentes com acompanhamento docente 

envolvendo palestras nas comunidades escolares, apoio aos serviços de saúde no 

que se relaciona a participação em campanhas de vacinação, campanha de 

prevenção ao suicídio e outras violências, orientações sobre prevenção de câncer de 

colo uterino e de mama, saúde do homem, prevenção de doenças transmissíveis e 

não transmissíveis, saúde ambiental, entre outros.  

O projeto pedagógico do curso de Bacharelado em Enfermagem do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu apresenta um currículo voltado para conteúdos 

essenciais relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e 

da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional da região, 

proporcionando formação integral para o atendimento primário, secundário e terciário 

em enfermagem. O currículo pleno do curso de Enfermagem apresenta disciplinas 

básicas e instrumentais, teóricas e práticas, disciplinas de formação profissional e 

disciplinas de formação complementar. A estrutura curricular em curso está 

apresentada a seguir como conteúdos básicos, conteúdos específicos, conteúdos 

profissionalizantes, disciplinas optativas, estágios e trabalho de conclusão de curso 

(TCC).   

 

Conteú

dos  Básicos  

Conteú

dos 

Específicos  

Conteúdos  

Profission

alizantes  

Opt

ativas  

Estágio  

Metodol

ogia e 

Métodos 

quantitativos 

em pesquisa 

(Bioestatística

, Tecnologia 

de  

Informa

ção em 

Saúde, 

Anatomi

a Humana  

Processo 

de cuidar   

I e II  

Opt

ativa  

 I  
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Metodologia 

da Pesquisa) 
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a  

Introduç
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a em 

Enfermagem  
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Anatomi
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a à  

Enferm

agem  

Semiotécn

ica em 

Enfermagem  

  

  Fisiologi

a I e  

II  

Biofísic
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Administra
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Enfermagem I e II  

   

 Patologi

a Geral  

Enfermag

em em  

Saúde do 

Adulto e Do Idoso  

  

Desafio

s Sociais e 
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icação e 

Expressão, 

Antropologia, 
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Sociologia) 
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Doenças  
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Infecçã

o  
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em em  

Interpretaç

ão de  

Exames 

diagnósticos  
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 Enferm

agem em 

Saúde  

Mental I 

e II  

Enfermag

em em  

Atendimen

to Pré- Hospitalar  

    

Estágio  

Supervis

ionado  

I  

Metodol

ogia da 

Pesquisa  

Meio  

Ambient

e  

E 

Coletividade  

Enfermag

em em Saúde do 

Homem  

  

Imunolo

gia e 

Parasitologia 

Introduç

ão à 

Farmacologia  

Enfermag

em em Saúde da 

Mulher  

  Estágio  

Supervis

ionado  

II  

Estágio  

Supervis

ionado  

III  

Psicolo

gia  

Aplicad

a à Saúde  

Ética e  

Bioética  

Na  

Enferm

agem  

Enfermag

em em  

Saúde da 

Criança  

  

Histolo

gia e 

Embriologia  

Terapia

s Integrativas  

Enfermag

em em  

Saúde do  

Adolescen

te  

  Total: 03  

Microbi

ologia Básica  

  Enfermag

em em Saúde 

Coletiva I e II  

  

Nutriçã

o e Dietética  

  Assistênci

a de  

Enfermag

em à  

  TCC  
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Pacientes 

Críticos  

Genétic

a e Evolução  

  Enfermag

em em Centro 

Cirúrgico  

  

Política

s  

Pública

s de Saúde  

  Educação 

em Saúde  

  TCC I  

    Enfermag

em na  

Gestão 

dos Serviços de 

Saúde  

  

Epidem

iologia  

  Tópicos 

Especiais  

  TCC II  

    Enfermag

em Oncológica  

  

    Especialid

ades na área de 

Enfermagem  

  TCC III 

(junto com 

optativa I) 

Total: 

13  

Total: 

11  

Total: 19  Total: 

01  

Total: 

06  

  

Quadro apresentando uma divisão de disciplinas por ciências biológicas e da 

saúde, ciências sociais e humanas, conhecimentos biotecnológicos e conhecimentos 

de enfermagem, excluiu-se deste quadro as disciplinas optativas e o TCC, por não 

terem um tema específico e serem de escolha do acadêmico.  
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Ciências 

biológicas e da 

saúde  

Ciências sociais 

e humanas  
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Enfermagem  

Citologia  Desafios Sociais 

e 

Contemporâneos 

(Comunicação e 

Expressão, 

Antropologia, 

Sociologia e Filosofia) 

Enfermagem 

em  

Interpretação 

de exames 

diagnósticos  
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 Processo de 
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Histologia e 

Embriologia  

Políticas 

Públicas de Saúde  

   Enfermagem 

em Saúde do Adulto 

e do Idoso  

Microbiologia 

Básica  

     Enfermagem 

em  

Atendimento 

Pré- 

Hospitalar  

Nutrição e 

Dietética  

     Enfermagem 

em Saúde do 

Homem  

Introdução à 

Farmacologia  

     Enfermagem 

em Saúde da 

Criança  

Genética e 

Evolução  

     Enfermagem 

em Saúde da 

Mulher  

Parasitologia       Enfermagem em 

Saúde do Adolescente  

Anatomia 

Humana 

      Enfermagem em 

Saúde  

Coletiva I e II  

Anatomia 

Aplicad 

a      Assistência de  

à Enfermagem   

 

Enfermagem à 

Pacientes Críticos  

Enfermagem em 

Doenças  

Transmissíveis e  

Controle de 

Infecção  

    Enfermagem em 

Centro cirúrgico  
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      Enfermagem 

Oncológica  

      Tópicos especiais  

      Especialidades na 

área de Enfermagem  

      Estágio 

supervisionado I e II e III  

Total: 15  Total: 

07  

Total: 06  Total: 19  

 

2.6.1 Políticas das relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena   

 

Em junho de 2004 o Conselho Nacional da Educação, através da Resolução 

N°1, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

estabelecendo (art. 1°, § 1°) que as Instituições de Ensino Superior deveriam incluir 

nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a 

Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no 

Parecer CNE/CP 003/2004.  

O Curso de Graduação em Enfermagem do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu, após deliberação junto ao NDE, e posterior aprovação junto ao colegiado, 

entendeu que tais medidas se constituem de orientações, princípios e fundamentos 

para o planejamento, execução e avaliação da educação, tendo por meta promover a 

educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção 

de nação democrática.  

Assim, em cumprimento ao art. 3º da citada resolução, a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e o estudo de História e Cultura Afro-Brasileira, e História e 

Cultura Africana será desenvolvida por meio de conteúdos, competências, atitudes e 

valores, a serem estabelecidos pela IES e por seus docentes, atendendo as 
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indicações, recomendações e diretrizes explicitadas no Parecer CNE/CP 003/2004, 

principalmente na disciplina de Desafios Sociais Contemporâneos, Saúde da Mulher, 

Psicologia, Saúde Coletiva; Políticas Públicas, Ética e Bioética  e demais áreas afins.  

Importante destacar que a estrutura de implementação da política das relações 

etnicoracial e o ensinamento de história e cultura afro-brasileira e indígena está 

suportada em três pilares:  

a) consciência política e histórica da diversidade, que conduz a:  igualdade 

básica de pessoa humana como sujeito de direitos; 

b) à compreensão de que a sociedade é formada por pessoas que pertencem 

a grupos étnico-raciais distintos;  conhecimento e à valorização da história dos povos 

africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; 

superação da indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos 

indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral, pertencem, 

são comumente tratados;  

c) desconstrução, por meio de questionamentos e análises críticas, objetivando 

eliminar conceitos, ideias e comportamentos; diálogo, via fundamental para 

entendimento entre diferentes, com a finalidade de negociações, tendo em vista 

objetivos comuns; visando a uma sociedade justa.   

d) fortalecimento de identidades e de direitos, que orienta a:  

desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade 

negada ou distorcida; o rompimento com imagens negativas forjadas; 

esclarecimentos a respeito de equívocos quanto a uma identidade humana 

universal; combate à privação e violação de direitos; ampliação do acesso a 

informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das 

identidades  

e)ações educativas de combate ao racismo e a discriminações, que encaminha 

a: conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida 

dos alunos e professores; condições para professores e alunos pensarem, decidirem, 

agirem, assumindo responsabilidade por relações étnico-raciais positivas; valorização 

da oralidade, da corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da 

cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura; educação patrimonial, 
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aprendizado a partir do patrimônio cultural afrobrasileiro; cuidado para que se dê um 

sentido construtivo à participação dos diferentes grupos sociais.  

Além de ser abordado, de forma transversal, em todas as disciplinas que tratam 

da busca de igualdade de direitos; em atividades complementares; na iniciação 

científica; em projetos de extensão e em atividades extracurriculares promovidas pela 

IES.  

 

2.6.1.1 Regulamento do Núcleo de  Direitos Humanos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (UNIGUAÇU).  

 

CAPÍTULO I DO CONCEITO E OBJETIVOS 

  

Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em congruência com 

a Declaração Internacional dos Direitos Humanos (1948) e seus preâmbulos, bem 

como com o Pacto Nacional Universitário, em parceria com o Ministério da Justiça e 

Cidadania e o Ministério da Educação e Cultura, visa, por meio do Núcleo de Direitos 

Humanos, promover o respeito à diversidade, a cultura de paz e os Direitos Humanos, 

em conjunto com o Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo 

de Acessibilidade da Uniguaçu  

(NAU), de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso.  

Art. 2º. O Núcleo de Direitos Humanos, além da implementação em toda a 

Instituição do Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 

Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, tem como objetivos específicos:  

a) Desenvolver atividades nos cinco eixos estratégicos para o 

desenvolvimento de  

atividades de educação em Direitos Humanos: Ensino, pesquisa, extensão, 

gestão e convivência comunitária e universitária;  

b) Incluir nos projetos pedagógicos a matéria de Direitos 

Humanos, assim como  

na matriz curricular dos cursos;  
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c) Definir junto ao colegiado de cada curso a possibilidade de 

componentes curriculares obrigatórios ou optativos;  

d) Promover a formação do corpo docente;  

e) Propor a possibilidade de um curso de pós-graduação em 

Direitos Humanos, bem como a inserção da disciplina de Direitos 

Humanos, ou na ementa de disciplinas afins, de maneira transdisciplinar, 

nos cursos de graduação e pós-graduação já existentes, assim como nos 

PPCs de cada curso;  

f) Desenvolvimento de núcleos estudos, de promoção à 

iniciação científica e de capacitação docente e discente em Direitos 

Humanos;  

g) Aproximar  os  segmentos  da sociedade aos 

projetos desenvolvidos na instituição, objetivando intervir na solução de 

problemas sociais referentes aos Direitos Humanos;  

h) Valorizar a diversidade a partir da convivência dos sujeitos 

da sociedade, em todos os âmbitos sociais;  

i) Propor atividades acadêmicas com foco na temática de 

Direitos Humanos, incluindo os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC);  

j) Propor projetos de extensão e clínicas universitárias em 

Direitos Humanos.  

  

  

CAPÍTULO II DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE 

  

Art. 3º. O Núcleo de Direitos Humanos é composto pelos seguintes membros:  

a) 1 (um) coordenador, docente da Instituição, designado pela Direção 

Geral, por  

seu notório conhecimento na área, bem como atuação;  

b) 2 (dois) docentes de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e 

Humanas;  

Ciências da Saúde; Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; Ciências 

Agrárias;  
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c) 2 (dois) discentes, não podendo ser dos últimos dois períodos do curso, 

de cada área a seguir: Ciências Sociais Aplicadas e Humanas; Ciências da Saúde; 

Desenvolvimento,  

Tecnologia e Inovação; Ciências Agrárias;  

d) 2 (dois) membros da sociedade civil organizada, com notório saber em 

Direitos Humanos, cultura de paz e/ou diversidade.  

Parágrafo Único: Os membros selecionados, ou indicados, poderão 

permanecer no cargo por um prazo mínimo de 2 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos, se for de interesse tanto da Instituição, como do membro.   

Art. 4º. A escolha dos membros integrantes do Núcleo se dá por meio de 

indicação dos  

Coordenadores de Cursos, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) e da Reitoria do centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), de 

acordo com suas competências e habilidades pertinentes aos objetivos do programa, 

bem como a partir da legislação vigente.  

Art. 5º. Compete ao coordenador do Núcleo:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Calendarizar as reuniões, atividades e demais eventos 

correspondentes ao Núcleo;  

c) Convocar e presidir reuniões;  

d) Representar o Núcleo de Direitos Humanos junto aos demais 

setores da Instituição;  

e) Promover avaliações sobre as condições de Direitos Humanos de 

todos os profissionais, estudantes e membros da comunidade interna, bem 

como membros da comunidade externa atendidos pela Instituição, buscando o 

levantamento, produção e difusão de dados sobre violações de Direitos 

Humanos;  

f) Propor políticas que atendam às condições de Direitos Humanos, 

conforme normativas e regulamentações oficiais dos órgãos gestores sobre a 

educação nacional, estadual e municipal, de âmbito público e/ou privado;  
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g) Coordenar a elaboração dos relatórios, atas e demais formas de 

registro sobre os encaminhamentos e as determinações emanadas das ações 

executadas pelo Núcleo de Direitos Humanos;  

h) Promover campanhas de conscientização sobre importância da 

observância das normativas legais e oficiais sobre os Direitos Humanos que 

estejam afetas à Instituição e aos seus valores educacionais, sociais e culturais;  

i) Articular a relação entre o Núcleo de Direitos Humanos com o 

Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) e com o Núcleo de 

Acessibilidade da Uniguaçu (NAU);  

j) Manter comunicação contínua com os coordenadores dos cursos, 

de maneira que as proposições e articulações presentes neste regulamento 

sejam cumpridas e postas em prática de maneira contínua;  

k) Promover atividades e eventos que visem a divulgação dos 

preâmbulos da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, bem como 

incentivos de políticas de paz e diversidade;  

l) Manter parcerias com organizações da sociedade civil, instâncias 

participativas, associações e instituições públicas e privadas dedicadas aos 

Direitos Humanos e movimentos sociais que trabalhem os Direitos Humanos, 

mantendo o diálogo entre os núcleos, grupos e linhas de pesquisa.  

m) Participar de comitês e conselhos de Direitos Humanos, no intuito 

de lidar e reparar violações, por meio de ouvidorias e comissões de Direitos 

Humanos; 

 Art. 6º. Compete aos demais membros do Núcleo:  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento;  

b) Participar efetivamente de reuniões e eventos 

calendarizados;  

c) Elaborar relatórios, atas e demais formas de registro;  

d) Preparar, em consulta com o coordenador, o projeto de 

programa de trabalho para cada período de atividades;  

e) Contribuir com o bom desempenho das funções do Núcleo;  

f) Revisitar documentos e assuntos de caráter geral que 

possam ser do interesse do Núcleo.  
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CAPÍTULO III DOS EVENTOS, ATIVIDADES E PROJETOS PROMOVIDOS           

PELO NÚCLEO  

  

Art. 7º. O Núcleo de Direitos Humanos, em conjunto com o Programa de 

Expansão da Cultura e Preservação da Memória Local e Regional e com o Programa 

de Capacitação Docente Permanente, desenvolve eventos e atividades que 

promovam os Direitos Humanos que sejam congruentes com o Pacto Nacional 

Universitário dos Direitos Humanos e os preâmbulos da Declaração Internacional dos 

Direitos Humanos, abordando as seguintes temáticas:  

a) Resgate da memória cultural local e regional;  

b) Cultura Indígena;  

c) Cultura Afro Descendente/Quilombola;  

d) Discussão sobre gêneros;  

e) População em situação vulnerável;  

f) Problemas locais.  

Parágrafo Único: No que tange às certificações, quando cabíveis, estas serão 

de responsabilidade da Secretaria Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e/ou demais instituições parceiras.  

Art. 8º. Entre as práticas diferenciadas e experiências aproveitáveis, no que 

tange os Direitos Humanos, estão:  

a) Curso de Teoria Crítica em Direitos Humanos em Intercâmbio com 

a Universidad de Sevilla, aberto a todos os acadêmicos e cursos da Instituição, 

direcionado a acadêmicos, professores e funcionários;  

b) Grupos de Estudo sobre Feminismo e Teoria de Gênero;  

c) Grupo de Estudo sobre Centralidade do Trabalho;  

d) Farmácia Popular;  

e) Atendimento à comunidade local no Núcleo de Práticas Jurídicas 

e de Serviço Social (NPJSS);  

f) Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo;  

g) Escritório Modelo de Engenharia Civil;  
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h) Departamento Veterinário, com atendimento aos animais de 

pequeno e grande porte da população de baixa renda;  

i) Serviço Escola de Psicologia, com atendimentos à comunidade 

em geral, com parcerias e convênios com os municípios da região;  

j) Clínica de Fisioterapia, com atendimento à comunidade e com 

convênios com os municípios pertencentes à região.  

Parágrafo Único: também fazem parte das atividades do Núcleo de Direitos 

Humanos a inserção de práticas pedagógicas que tematizam os Direitos Humanos, a 

diversidade e as políticas de paz no Projeto Pedagógico de Curso de cada colegiado, 

bem como no Plano de Ensino de disciplinas pertinentes às temáticas neste 

regulamento, de maneira transdisciplinar.  

  

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 11. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e 

julgados pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a 

Equipe do Núcleo.  

Art. 12. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

salvo as disposições ao contrário.  

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.6.2 Política de Educação ambiental   

 

O Presidente do Conselho Nacional de Educação promulgou em 15 de junho 

de 2012 a RESOLUÇÃO Nº 2 do CNE/CP, estabelecendo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, em conformidade com o inciso VI do § 1º do 

artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que determina que o Poder Público deve 
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✄�☎☛☎✡☞� ✞ ✄✌✎✁✞✏✄☎ ✟☛✂✂☞✁✂✞✆ ☞☛ ✂☎✌☎✟ ☎✟ ✁✁✡☞✂✟ ✌☞ ☞✁✟✂✁☎✆ ✄☎✂✟ ✝✂☎✌☎✟ ✂✡☛ ✌✂�☞✂✂☎

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-✆☎ ✄✞�✞ ✞✟ ✄�☞✟☞✁✂☞✟ ☞ ☎✎✂✎�✞✟ ✠☞�✞✏�☞✟✑✒  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), prevê que na formação básica do cidadão seja assegurada a 

compreensão do ambiente natural e social e que a Educação Superior deve 

desenvolver o entendimento do ser humano e do meio em que vive. A Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, 

dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis 

e modalidades do processo educativo;  

Estabelece o art. 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental que esta é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática 

social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua 

relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental.  

A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações 

que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de 

ditas relações e suas causas profundas. Também, deve proporcionar as condições 

para o desenvolvimento das capacidades necessárias; para que grupos sociais, em 

diferentes contextos socioambientais do país, intervenham, de modo qualificado tanto 

na gestão do uso dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de 

decisões que afetam a qualidade do ambiente.  

 As políticas ambientais da IES são pautadas no propósito de contribuir para o 

fortalecimento da atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção 

acadêmica, da conscientização e comunicação em educação ambiental, em todos os 

seus âmbitos, sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários e demais 

interessados na causa ambiental.   
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A Educação Ambiental, no curso de Enfermagem, será abordada em atividades 

curriculares e extracurriculares e projetos de extensão promovidos pelo Núcleo de 

Políticas Ambientais da IES; na iniciação cientifica e em atividades complementares e 

projetos sociais; além de disciplinas específicas contempladas na matriz curricular na 

disciplina de Meio Ambiente e Coletividade, Ética e Bioética, Saúde Coletiva, Políticas 

Públicas, Gerenciamento dos Serviços de Saúde.  

✝✎�✞✁✂☞ ✞ ✌✂✟✁✂✄✆✂✁✞ ☎✟ ✞✁✞✌✡☛✂✁☎✟ ✌☞✟☞✁✡☎✆✡☞☛ ☎ ✄�☎✆☞✂☎ ✝✝☞✟✁✞�✂☞ ✄☎��☞✂☎

✌☎ ☎✂☛☎✑✆ ✞✂✎✞✁✌☎ ✁☎☛ �☞✄✞✟✟☞✟ ✌☞ ✂✁☎☎�☛✞✏�☞✟ ✄✞�✞ ☎ ✄�✂✆✂✁☎ ☞☛✂☞�✁☎ ☞ ✂✁✂☞�✁☎✒

Realizando também atividades práticas durante as aulas, como vivência ambiental e 

respeito ao meio ambiente, com a realização de caminhadas ao ar livre, visando sair 

da aula tradicional para o contato com o meio ambiente, o que por si proporciona o 

respeito à biodiversidade. Na mesma disciplina, são realizadas visitas técnicas à 

estação de tratamento de água e esgoto, cujo objetivo é inserir o aluno a prática da 

assistência em enfermagem paras às pessoas com susceptibilidade em adquirir 

doenças pela água eesgoto sem tratamento. É enfocado em várias disciplinas o 

descarte correto de lixos hospitalares. 

 

2.6.2.1 Regimento Interno do Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO AMBIENTAL DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

 Art. 1º. O presente Regimento Interno disciplina as normas e procedimentos 

relativos ao Núcleo Ambiental do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

Art. 2º. O Núcleo Ambiental tem o propósito de contribuir para o fortalecimento 

da atuação nas áreas de ensino, pesquisa, extensão, produção acadêmica, da 

conscientização e comunicação em educação ambiental, em todos os seus âmbitos, 
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sendo livre à participação de docentes, discentes, funcionários e demais interessados 

na causa ambiental. 

  

Art. 3º. São objetivos do Núcleo: 

  

a) Preservar e defender o meio ambiente e todos os seus recursos naturais 

sustentáveis, visando as condições socioambientais de qualidade para 

sobrevivência; 

b) Fomentar atividades de ensino, pesquisa e extensão com vistas à produção 

acadêmica que contribua para o desenvolvimento sustentável da sociedade; 

c) Promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em 

suas complexas relações; 

d) Democratizar o acesso à informação referente à área socioambiental; 

e) Despertar a sociedade para o compromisso com o equilíbrio e a qualidade 

ambiental; 

f) Estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência 

crítico-reflexiva sobre a dimensão socioambiental por meio de diversos estudos 

nas mais variadas áreas de conhecimento humano; 

g) Promover cursos, palestras e eventos na área que ofereçam contribuição para 

o fortalecimento da preservação do meio ambiente e motivar a cultura da 

preservação consciente; 

h) Proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades; 

i) Fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, 

em prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; 

j) Valorização da mão-de-obra local e desenvolvimento de atividades internas 

que acarretem menores impactos ambientais, bem como a utilização racional 

dos recursos ambientais; 

k) Integralização das matrizes curriculares dos cursos de graduação e pós-

graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com as questões 

ambientais; 

l) Institucionalização da imagem sustentável da Instituição perante à sociedade. 
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CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º. O Núcleo Ambiental terá a seguinte organização: 

 

a) Coordenador: composto por um docente dos dezenove cursos de graduação 

do Centro Universitário Vale do Iguaçu, escolhido, ou eleito, pela cátedra dos 

coordenadores de curso em reunião ordinária em qualquer momento do ano 

letivo, preferencialmente no início de ano letivo. O coordenador terá mandato 

de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução por mais 1 (um) ano. 

b) Consultores: composto por professores, acadêmicos, funcionários e membros 

da comunidade externa, que serão conduzidos ao cargo a partir de indicação, 

ou eleição, nas mesmas conformidades que o coordenador. 

  

Art. 4º. Compete ao coordenador do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Convocar reuniões ordinárias e extraordinárias do núcleo, encaminhando 

projetos e planos de ação do Núcleo; 

c) Conduzir as discussões e implementação das atividades do Núcleo; 

d) Indicar um dos consultores para secretariar as atividades do Núcleo;  

e) Buscar parcerias para programas ambientais, estimulando o desenvolvimento 

sócio-sustentável; 

f) Definir os indicadores e metas para o plano de ação para o uso racional e 

destino dos materiais recicláveis; 

g) Assessorar as coordenações de curso e Núcleos Docentes Estruturantes para 

que possam adequar as propostas curriculares dos cursos às estratégias de 

proteção ambiental; 

h) Apresentar relatório semestral de atividades desenvolvidas, bem como relatório 

anual; 
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i) Fomentar e difundir o empreendedorismo consciente, sustentável, inovador e 

corporativo nos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Promover parceria com órgãos governamentais e não governamentais, bem 

como privados, na busca de soluções para as demandas ambientais; 

k) Responder à Reitoria da Instituição sempre que solicitado. 

 

Art. 5º. Compete aos consultores do Núcleo: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Assessorar o coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Aprovar projetos nas reuniões ordinárias e extraordinárias, com emissão de 

pareceres; 

d) Promover a divulgação dos trabalhos e de atividades do Núcleo; 

e) Elaborar os planos de ação do Núcleo, cumprindo as diretrizes estratégicas 

para a educação ambiental; 

f) Ser responsável pelas ações e processos de operacionalização das atividades 

do Núcleo; 

g) Zelar pela conformidade técnica requerida e pelo cumprimento de metas; 

h) Manter registros, relatórios e demais documentações organizadas em arquivos 

para análises e prestação de contas; 

i) Responder ao Coordenador do Núcleo sempre que solicitado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela 

Secretaria Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu, ouvida a Reitoria. 

 

Art. 7º. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação no 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as decisões ao contrário. 
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União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.6.3 Estrutura Curricular do curso de Enfermagem 

A estrutura curricular do curso de Enfermagem sempre foi discutida em 

reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e colegiado. Sendo registradas em 

Atas e devidamente reconhecidas institucionalmente. Um dos objetivos do NDE é 

avaliar e discutir a matriz curricular do curso, que se encontra vigente a partir do ano 

de 2012. Seguindo da seguinte maneira:   

 

2.6.3.1 Matriz curricular � 2012  

 

Com base na matriz curricular do ano de 2010, na reunião do NDE e com a 

aprovação do colegiado do curso de enfermagem, optou-se em fazer alterações na 

carga horária de algumas disciplinas que anteriormente possuíam 60 ou 100 

horas/aulas, para melhor operacionalizar o gerenciamento das aulas e aproveitamento 

por parte dos alunos. O currículo do curso de graduação em enfermagem inclui 

aspectos complementares de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma 

a considerar a inserção institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos, 

demandas e expectativas do desenvolvimento do setor saúde na região.  

A matriz curricular abaixo, número 93, segue em vigência para os alunos que 

cursam entre o 7º ao 10º período:  

 

 

  Matriz Curricular    

1º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Anatomia Humana  120  

Antropologia Filosófica  40  
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Bioquímica  40  

Citologia  80  

História da Enfermagem  40  

Metodologia da Pesquisa Científica  40  

Psicologia Aplicada à Saúde  40  

Subtotal  400  

2º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Anatomia Aplicada a Enfermagem  40  

Bioestatística  40  

Biofísica  40  

Comunicação e Expressão  40  

Ética e Bioética na Enfermagem  40  

Fisiologia I  80  

Histologia  40  

Microbiologia Básica  40  

Noções do Processo de Cuidar I  48  

 

Sociologia Aplicada à Saúde  40  

Subtotal  448  

3º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Embriologia  40  

Fisiologia II  80  

Genética e Evolução  40  

Imunologia Geral  40  

Introdução à Farmacologia  80  

Nutrição e Dietética  40  

Parasitologia  40  

Patologia Geral  40  
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Subtotal  400  

4º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis e Controle de Infecção  

40  

Enfermagem em Saúde Mental I  40  

Epidemiologia  80  

Informática em Ciências da Saúde  40  

Semiologia em Enfermagem  80  

Semiotécnica em Enfermagem  120  

Subtotal  400  

5º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Administração em Enfermagem I  80  

Enfermagem em Saúde Ambiental  40  

Enfermagem em Saúde do Adulto e do 

Idoso  

120  

Enfermagem em Saúde Mental II  40  

Enfermagem na Interpretação de 

Exames e Diagnósticos  

80  

Enfermagem no Atendimento Pré-

Hospitalar  

40  

Noções do Processo do Cuidar II  48  

Subtotal  448  

6º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Educação em Saúde I  40  

Enfermagem em Saúde Coletiva  120  

Enfermagem em Saúde da Criança  80  

Enfermagem em Saúde da Mulher  80  
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Enfermagem em Saúde do Adolescente  80  

Noções do Processo de Cuidar III  48  

Subtotal  448  

7º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Administração em Enfermagem II  80  

Assistência de Enfermagem à Pacientes 

Críticos  

120  

Educação em Saúde II  40  

Enfermagem em Centro Cirúrgico  120  

Metodologia da Pesquisa em 

Enfermagem I  

40  

Subtotal  400  

8º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Disciplina Optativa I  40  

Disciplina Optativa II  40  

Enfermagem em Saúde do Homem  80  

Enfermagem na Gestão dos Serviços de 

Saúde  

120  

Metodologia da Pesquisa em 

Enfermagem II  

40  

Métodos Terapêuticos Alternativos  80  

Subtotal  400  

9º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Disciplina Optativa III  40  

Enfermagem em Hemodinâmica e 

Oncologia  

80  

Estágio Curricular Supervisionado I  432  

Orientação de TCC I  40  
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Subtotal  592  

10º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Atuação de Enfermagem em 

Calamidades Públicas  

40  

Disciplina Optativa IV  40  

Estágio Curricular Supervisionado II  432  

Orientação do TCC II  40  

Tópicos Especiais  40  

Subtotal  592  

Total  4528  
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2.6.3.1.1 Ementas e bibliografias  

PRIMEIRO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ENFERMAGEM  

Carga horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimento da História da Enfermagem, nas várias épocas e 

aspectos relevantes quanto ao cuidado realizado ao ser humano diante do contexto. 

O cuidado humano diante de determinada época histórica e seus precursores. O 

perfil do enfermeiro na atualidade, sua atuação ética e profissional, campos de 

atuação e participação nas entidades de classe. O marketing e a enfermagem atual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

CIANCIARULLO, I.T. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para 

a qualidade de Assistência. São Paulo: Editora Atheneu, 2003. 21 ex.  

SANTOS, E.F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do 

exercício e do ensino da Enfermagem. São Paulo: Atheneu. 2002. 10 ex.  

OGUISSO, Taka. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Série 

Enfermagem, São Paulo: Manole, 2005. (10 EX.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PIRES, Denise Elvira (org) et.al, Consolidação da legislação e ética 

profissional.  

Florianópolis. Conselho Regional de Enfermagem. 2010. (01 ex)  

SILVA, Joacir da. Responsabilidade civil do enfermeiro. 2 ed. Florianópolis, 

2007 ALFARO-LEFREVE, R. Pensamento Crítico na Enfermagem. Porto Alegre:  

Artmed.1996. 10 ex.  

HARTLEY, Célia Love. Enfermagem Contemporânea: desafios, questões e 

tendências.  

5 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 3 ex.  

BROWN, Pam. Florence Nightngale. São Paulo: Globo, 1988.  
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DISCIPLINA: CITOLOGIA  

Carga Horária: 80 HORAS  

  

EMENTA: Estudos morfofuncionais, morfofisiológicos e histofisiológicos das 

células, tecidos, sistemas. Principais estruturas, ultraestruturas das organelas, 

tecidos e sistemas que constituem o ser humano. Diferentes estruturas 

anatomofisiológicas suas funções específicas e relações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio 

de Janeiro:  

Guanabara, 2000 (15 ex).  

BRUCE, A. et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à Biologia 

Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas. 2002 (12 ex).  

DE ROBERTIS, E. M. F. ; HIB, Jose. Bases da biologia celular e molecular. 

3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALBERTS, Bruce. et. al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.  

ALBERTS, B. et. al. Biologia Molecular da Célula. 4 ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004.  

GARDNER/HIATT, Atlas de Histologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2000.  GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002.  

POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, Willian C; JOHNSON, Graham T. et al. 

Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA  

Carga Horária: 120 horas  
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EMENTA: Estudos que proporcionem um conhecimento geral e amplo da 

anatomia humana, suas principais características estruturais, anatômicas e morfo-

fisiológicas, com abordagem essencial para a formação do enfermeiro.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985 (16 ex.) SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013 (16 ex.)  

TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. Porto alegre: Artmed, 2003 (16 ex)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DANGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Americo. Anatomia humana 

básica, São Paulo: Atheneu, 2011.  

KAPIT, W. /ELSON, L.M. Anatomia Um Livro para Colorir, 3a ed. São Paulo: 

Roca, 2004.  

VALERIUS, KlausPeter et al. O Livro dos Músculos. São Paulo: Manole, 

2005. OLIVEIRA, Norival Santolin de. Anatomia e fisiologia humana. Goiania:AB 

Editora, 2003.  

WOLF-HEIDEGGER.. Atlas de Anatomia Humana. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000.  

  

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes a água, equilíbrio ácido-base e os principais 

efeitos tampões do organismo humano. Estudo das diferentes biomoléculas que 

formam a estrutura morfofisiológica do indivíduo, suas principais características e 

relação com o metabolismo, biossíntese e com a química fisiológica.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

STRYER, L. Bioquímica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996 (10 

ex.)  

VOET, Donald; VOET Judith G; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de 

bioquimica.  

Porto Alegre: Artmed, 2002 (10 ex.).  

RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulu: Makron Books, 1994 (20 

ex) . 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHAMPE, P.C./HARVEY,R.A. Bioquímica Ilustrada. 2 ed. São 

Paulo:Artmed, 2002.  

CONN, E.E./STUMPF, P.K. Introdução a Bioquímica. 4 ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2001.  

LEHNINGER, A.L. Princípios de Bioquímica. São Paulo:Sarvier,2000 

HARPER et al. Bioquímica. 9 ed. São Paulo:Atheneu, 2002.  

CAMPBELL, M.K. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: O valor do conhecimento técnico-científico referentes às diferentes 

linhas de pesquisa. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua formulação. 

Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da pesquisa e sua 

elaboração. Normas para elaboração de trabalhos científicos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde.  

Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à história da antropologia, a antropologia 

filosófica, médica, biológica, a diversidade cultural sua significação e resignificação 

atual. Abordagem da evolução, a sócio-organizacional e as teorias da enfermidade.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PENNA, Antonio Gomes. Introdução a Filosofia. Rio de Janeiro; Imago, 

2004 (20 ex)  

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. 

15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002 (8 ex)  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16 ed. Rio 

de Janeiro: Zahar editores, 2002 ( 04 ex); 2003 (05 ex).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e suas regras. 

Loyola: São Paulo.   

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando: Introdução à Filosofia. Ed. 

Moderna.  

São Paulo.   

HUISMAN, Denis; VERGES, André. Introdução a Filosofia e a Ciência.   

GAARDER, Joestein. O mundo de Sofia: romance da história da Filosofia. São 

Paulo:  

Companhia das Letras. 2002.  

MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de Antropologia 

Filosófica. 13 ed. São Paulo: Edições Paulinas, 2008.  

 

  

 

  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções da psicologia do desenvolvimento e processo evolutivo do 

homem nos aspectos físicos, emocionais, psicossociais e cognitivos, bem como a 

personalidade, o desenvolvimento, sua estrutura e funcionamento aplicados ao 

processo educativo-cuidativo.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PAPALIA, Diane; OLDS Sally Wendkos. Desenvolvimento Humano.  7 ed. 

Porto Alegre:  

Artmed, 2000 ( 20 ex)  

MYERS,David G. Explorando a psicologia. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003 

(10 ex) DIMITRIUS, Jo-Elian; MAZZARELLA, Mark. Decifrar pessoas: como 

entender e prever o comportamento humano. 26 ed. São Paulo: Alegro, 2003 ( 

10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CAMPOS, E. P. Quem Cuida do Cuidador: uma proposta para os profissionais 

da saúde. Petrópolis: Editora Vozes, 2005.  

EL-MALLAKH, Rif S. e GHAEMI, S. Nassir. Depressão Bipolar: Um guia 

abrangente.  

Porto Alegre: Artmed, 2008.  

MAJ, Mario e SARTORIUS, Norman. Transtornos depressivos. Porto 

Alegre: Artmed, 2005.  

MARTINS, Maria Cezaria Fantini Nogueira. Humanização das relações 

assistenciais: a formação do professor de saúde. 3 ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2004.  

DAVIDOFF, Linda L. Introdução a psicologia. 3 ed. São Paulo. Makron 

Books, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DO CUIDAR I  

Carga Horária: 48 horas  

  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde 

com foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, 

do adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, 

de planejamento familiar e educação em saúde  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex) 

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex). DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São Paulo: EPU, 

1981 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.   

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São Paulo: 

EPU, 1983. SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

 

                                 SEGUNDO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA A ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o 

funcionamento dos sistemas: muscular, esquelético, tegumentar, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, endócrino e reprodutor relacionando cada órgão e 

sistema com os cuidados de enfermagem.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985 (16 ex.)  

SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013 (16 ex.)  

SMELTZER, Suzanne C; BARE, Brenda G; HINKLE, Janice L. Brunner e 

Suddarth.  

Tratado de enfermagem Médico-cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex.)  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto alegre: Artmed, 2003   

MARIA, Vera Lúcia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma 

Pacheco. Exame clínico de Enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos 

como base para diagnósticos de enfermagem. 2. ed. São Paulo, Iátria, 2005  

SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002  

BARROS, Alba Lucia Botura Leite de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo dos principais sistemas que integram o corpo humano 

envolvendo principais partes e mecanismos de transportes através da membrana.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  

SILVERTHORN,D.U. Fisiologia humana. 1ª.ed. São Paulo: Manole, 2003 

(18 ex.). DAVIES, Andrew; BLAKELEY, Asa, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. 

Porto Alegre: Artmed, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª Ed. 

São Paulo:  

Robe Editorial, 2002.  

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. GUYTON, Arthur C; HALL John. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª 

ed. Rio de Janeiro:  

Elsevier, 2011.  

CINGOLANI, Horacio E. (org); HOUSSAY, Alberto B. Fisiologia Humana.  7ª 

Ed.. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: BIOFÍSICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes aos principais fluidos corporais que integram os 

sistemas biológicos e bioelétricos do corpo humano. Relação dos mecanismos 

biofísicos que constituem a respiração, a circulação, transportes de gases, a 

atividade muscular. Estudos quanto aos tipos de radiações, efeitos biológicos e 

toxicológicos. Aplicação e conhecimento dos principais fenômenos relacionados à 

célula. Teorias.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HENEINE, I.F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2002 (10 ex).  

GARCIA, E.A.C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002 (15 ex).  

POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, Willian C; JOHNSON, Graham T. 

Biologia cellular. Rio de Janeiro: Elseivier, 2006 (11 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBERTS, Bruce; VANZ, Ana Leticia de Souza et. al (trad.). Biologia 

molecular da célula. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2000.  

✄☎✆✆ �✂✁✁✞☞✆ �✁ ✝☎�✝☎✟✆ �☞✁✁✂☎☞� ✟✁ ☎✞✝☎☎☎✄☎☎✆ �✂✁✁✞☞✆✒ Biologia 

molecular: princípios e técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

OLIVEIRA, J.R.; WACHTER, P.H.; AZAMBUJA, A.A. Biofísica para ciências 

biomédicas. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.  

WATSON, James D. BAKER, Tania A; BELL Stephen P. Biologia molecular 

do gene. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos básicos quanto a estatística descritiva e suas 

aplicações em Ciências da Saúde, abrangendo noções de probabilidade, 

amostragem, estimativas e testes de hipóteses, bem como principais modelos 

discretos e contínuos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERQUÓ, Elza Salvatori; SOUZA, José Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabina 

Lea Davidson. Bioestatística. 2. ed. São Paulo, EPU, 2002 (12 ex).  

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. 

Porto Alegre, Artmed, 2003 (10 ex.).  

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 3.ed. Rio de Janeiro, Campus, 

1980 (17 ex).  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: teoria e computacional. 3 ed. 

Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2011.  

JEKEL, JamesF; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, 

bioestatística e medicina preventive. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

JEKEL, JamesF; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, 

bioestatística e medicina preventive. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

VIEIRA, Sonia. Introdução a bioestatística. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Campus, 

1980.  

HULLEY, Stephen B; CUMMINGS, Steven R; BROWNER, Warren S. 

Delineando a pesquisa clinica: uma abordagem epidemiológica. 3ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

  

  

DISCIPLINA: ÉTICA E BIOÉTICA NA ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos da ética e da moral através dos tempos. O surgimento da 

Bioética e os temas atuais que estão relacionados ao cuidar humano. Principais 

códigos de ética e de deontologia na enfermagem.  As comissões de ética e sua 

atuação no contexto atual na área da saúde. A bioética e as profissões.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde questões éticas, 

deontológicas e legais, autonomia e direitos do paciente, estudos de caso. São 

Paulo: Pedagógica e Un, 2002 (17 ex.).  

ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: 

introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1989 (16 ex).  

SANTOS, E.F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do 

exercício e do ensino de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MALAGUTTI, Willian. Bioetica e enfermagem: controvérsias, desafios e 

conquistas.  

Rio de Janeiro: Rubio, 2007.  

KLINGER, FONTINELE JÚNIOR. Ética e Bioética na Enfermagem. Goiânia: 

AB Editora, 2002 e 2007   

GELAIN, I. Deontologia e Enfermagem. 3 ed. São Paulo: EPU, 1998.  

PESSINI,L. /BARCHIFONTAINE, C.P. Problemas atuais de Bioética. 5 ed. 

São Paulo:  

Loyola, 2000.   

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. São Paulo: 

Manole, 2005.   

  

  

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA BÁSICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos quanto a morfofisiologia dos 

principais microrganismos que causam patologias ao ser humano como: vírus, 

bactérias, fungos, protozoários. Genética microbiana dos agentes patogênicos, 

apatogênicos e da flora normal do ser humano. Principais agentes microbianos e 

tipos de isolamentos e precauções a serem adotadas.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PELCZAR, Michael J; KRIEG, Noel R; CHAN, Eddie Chin Sun. 

Microbiologia: conceitos e Aplicações. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2005 (17 

ex).  

BLACK, Jacquelyn G. Microbilogia: fundamentos e perspectivas. 4ª Ed. 

Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2002 (10 ex.)  

TRABULSI, Luiz Rachid; ALBERTHUM, Flavio. Microbiologia. 4ª Ed. São 

Paulo: Atheneu, 2004 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SCHAECHTER, Moselio; VOEUX, Patricia Ladye; MACHADO, Patrícia Sá de 

Paula. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 

Guanabara koogan, 2002.  

VERMELHO, Alane Beatriz; PEREIRA, Antonio Ferreira; COELHO, Rosali 

Reed Rodrigues. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. TAVARES, José Caetano. Microbiologia e Farmacologia Simplificada. 

Revinter. 2002 FRANCO, Bernadette D. G. de Melo. Microbiologia dos Alimentos. 

Atheneu, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções básicas de linguagem, comunicação e expressão. A 

comunicação interpessoal na área da saúde. Elaboração de resumos, registros, 

resenhas, evoluções e outros textos. Elaboração e produção de textos referentes à 

área profissional futura.  



121  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua 

portuguesa. 48ª Ed.São Paulo: Editora Nacional, 2008 (10 ex).  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de textos: leitura e 

redação. 4ª Ed. São Paulo: Ática, 2002 ( 10 ex.).  

SILVA,Maria Julia Paes. Comunicação tem remédio. A comunicação nas 

relações interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola, 2003 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2004.  

NETO PASQUALE, Cipro. Portugues passo a passo com Pasquali Cipro Neto. 

São  

Paulo: Gold, 2007.  

VOPLATO, Gilson Luiz. Dicas para redação científica. 3 ª Ed. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2010.  

PIMENTEL, Ernani. Intelecção e interpretação de textos. 25ª Ed. Brasília: 

Vestcon, 2011. NODOLSKIS, Hendricas.  Normas de comunicação em língua 

portuguesa. 24ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: HISTOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo direcionado às principais características morfofisiológicas, 

anatômicas, histofisiológicas dos tecidos que constituem o corpo humano e suas 

interelações com os tecidos e suas variedades.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

JUNQUEIRA,L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. 

Guanabara, 1999  

(26 ex.)  

JUNQUEIRA, Luiz et. al. Técnicas básicas de citologia e histologia. São 

Paulo: Santos- Livraria Editora,1983 (15 ex.)  

DE ROBERTIS, E. M.F; HIB, Jose. Bases as biologia celular e molecular. 

3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 ( 15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica, 11ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

DI FIORE, Mariano S. H.. Atlas de Histologia, 7 ed. Rio de 

Janeiro.Guanabara Koogan, 2000.  

ZHANG,Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001 SOBOTTA, Johannes. Histologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999. LIMA, Olentina de Souza; MUSA, Luiz Augusto de Angelo. Compendio de 

biologia, química e física. São Paulo: Iracema [s.d].  

  

  

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA APLICADA A SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: O estudo da sociedade; Teoria sociológica, Métodos Sociológicos; 

instituições sociais. Sociologia aplicada. Introdução a Sociologia das organizações; 

eficácia organizacional; estrutura e projeto de organizações.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. 

São Paulo: Paz e Terra, 2002 (10 ex).  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7.ed. 

São Paulo : Atlas, 2006 (12 ex)  

TEIXEIRA, José Paulo. Outros desvios: ensaios de autonomia e democracia 

nas cidades do século XXI. Florianópolis: Cidade Futura,1999 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das L, 2002.   

MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer a vida. 

8ª Ed. São Paulo. Loyola, 2001.  

COSTA. C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 

Moderna. 2 exemplares (1987   

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 

tratado de sociologia do conhecimento. 34ª Ed. Petrópolis; Vozes, 2012.  

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociólogo. 7ª Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008.  

  

TERCEIRO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos da fisiologia dos principais sistemas reguladores 

biológicos, quanto a divisão, organização e evolução dos sistemas nervoso e 

endócrino. Conhecimentos básicos quanto aos sistemas de integração 

neuroendócrina e as principais glândulas endócrinas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  

SILVERTHORN,D.U. Fisiologia humana. 1ª.ed. São Paulo: Manole, 2003 

(18 ex.). DAVIES, Andrew; BLAKELEY, Asa, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. 

Porto Alegre: Artmed, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª Ed. 

São Paulo:  

Robe Editorial, 2002.  

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

GUYTON, Arthur C; HALL John. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011.  

CINGOLANI, Horacio E. (org); HOUSSAY, Alberto B. Fisiologia Humana.  7ª 

Ed.. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo dos principais aspectos que envolvem a morfogênese e a 

organogênese do desenvolvimento animal, com ênfase nos vertebrados e nos 

principais sistemas que o integram.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MOORE, Keith; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica, 5ª Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 (20 ex.)  

GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNANDEZ, Casimiro Garcia. 

Embriologia. Porto Alegre: Artmed, 2003 (10 ex).  
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GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 5 ed. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2000.  

GANAONG, William, F. Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: LANGE, 1998.  

GUYTON, Arthur; Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 1997.  

MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.  

PARKER, Steve; WINSTON, Robert. O livro do corpo humano. Ciranda 

Cultural, 2007.  

 

  

 

  

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 40horas  

  

EMENTA: Estudos sobre os mecanismos de defesa do indivíduo, principais 

características, tipos, interações, funções celulares específicas, processos 

imunológicos específicos. Principais alterações, reações que o sistema imunológico 

apresenta diante do binômio saúde-doença.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CALICH, Vera; VAZ, Celidéia. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter. 2001 (10 

ex.) ABBAS, Abul K; LICHTMAN, H; POBER Jordan S. Imunologia celular e 

molecular. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003 (10 ex).  

NAGUWA, S.M.; GERSHWIN, M.E. Segredos em alergia e imunologia: 

respostas necessárias ao dia-a-dia em rounds, na clínica e em exames orais e 

escritos. Artmed, 2002 (17 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. Guanabara Koogan. 

2002.  

JANEWAY, C.A. Imunobiologia. Artmed. 2002.  

MOTA, I.; SILVA, W.D. Bier: imunologia básica e aplicada. Guanabara 

Koogan, 2003. SILVA, W. D. da; MOTA, I. Bier: Imunologia Básica e Aplicada. 

Guanabara Koogan.  

2003.  

WEIR, D. M.; STEWART, J. Imunologia : básica e aplicada. Revinter. 2002.  

  

  

DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos básicos quanto à patologia, conceito de doença, 

divisões, desenvolvimento e diferentes modalidades. Estudos referentes as 

principais alterações celulares nos diversos processos que constituem o ciclo vital, 

tais como: choque, embolias, edemas, inflamações, infecções, hemorragias, 

degenerações, isquemias, necroses, neoplasias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo Patologia geral. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro :  

Guanabara Koogan, 2000 (15 ex).  
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SMELTZER, Suzanne C; BARE, Brenda G; HINKLE, Janice L. Brunner e 

Suddarth.  

Tratado de enfermagem Médico-cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex.)  

DE ROBERTS, E. M.F; HIB, José. Bases da biologia celular e molecular. 

3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 (14 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay; BARBOSA, Jane Bardawil (Trad.); 

COLLINS, Tucker; VASCONCELOS, Marcio Moacyr de (Trad.). Robbins Patologia 

Estrutural e Funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de 

Bioquímica. 3ª Ed. São Paulo: Sarvier, 2002.   

SOBOTTA, JOHANNES. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000.  

KUMAR, Vinay; CONTRAN, Ramzi; ROBBINS, Stanley L. Patologia básica. 

Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1994.  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 (15 ex).  

  

  

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à importância da dietoterapia e da nutrição 

do ser humano, nas diferentes etapas do seu desenvolvimento  a  partir de um 

conhecimento técnico-científico dos principais nutrientes que são considerados 

essenciais à saúde humana.  

Ênfase nos aspectos relevantes quanto à nutrição e o binômio saúde-doença 

do indivíduo.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. São Paulo: 

Manole, 2003 (20 ex).  

SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de Nutrição 

Moderna na Saúde e na Doença. 9ª Ed. São Paulo: Manole. 2003 (16 ex.)  

CARUSO, L., SILVA, A., SIMONY, R. Dietas hospitalares: uma abordagem 

na prática clínica.São Paulo: Atheneu, 2004 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E. MARCHINI, J. Ciências Nutricionais. São 

Paulo: Sarvier, 2003.   

DOUGLAS, CR. Tratado de Fisiologia Aplicada à Nutrição. São Paulo: 

Robe Editorial, 2002.   

DOVERA, T.N.D.S. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2007   

MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, E. Alimentos, Nutrição & Dietoterapia. 

10ª Ed.  

São Paulo: Roca, 2002.  

SILVA, A. Manual em dietas hospitalares em pediatria: guia de conduta 

nutricional. São Paulo: Atheneu, 2006.   

  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudos básicos sobre a genética, a evolução e a hereditariedade. 

Aspectos que envolvem o mecanismo da transmissão da hereditariedade, 

anomalias, estimativas, melhoramento genético, evolução e Coevolução. Principais 

teorias da evolução e hereditariedade, características, processos, adaptações, 

resultados e implicações à vida humana.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NUSSBAUM, Robert L; McINNES Roderick; WILLARD, Huntngton, F. 

Thompson  & Thompson: genetic médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 

(22 ex).   

BURNS, George W; BOTTINO, Paul J. Genética. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1991 (17 ex.).  

BLACK, Jacquelyn G. Microbilogia: fundamentos e perspectivas. 4ª Ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JORDE, Lynn B. Et al. Genética médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000.  THOMPSON, Margaret W.; MCLINNES, Roderick R. Genética 

Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.  

VOGEL. P.Genética humana: problemas e abordagens. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000.  

CRUZ, Cosme Damião. Princípios da genética quantitativa. Viçosa, UFV, 

2005. PIAGET, Jean. Epistemologia genética. 4ª Ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2012.  

  

  

DISCIPLINA: PARASITOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo da biologia básica compreendendo os mecanismos 

relacionados à patologia humana, os ciclos biológicos, e outros aspectos que 

integram o parasitismo e suas implicações no binômio saúde-doença.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005 

(10 ex).  

REY, Luís. Parasitologia. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2001 (15 ex).  

WILSON, R. Alan. Introdução à parasitologia. São Paulo: EPU: Editora 

Pedagógica e Universitária Ltda, 1980 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos. São 

Paulo :  

Atheneu, 2005.  

CIMERMAN, Benjamin. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e 

helmintos.  

São Paulo : Atheneu, 2005.  

COELHO, Carlos. Manual de parasitologia humana. Canoas: ULBRA - 

Universidade Luterana do Brasil, 2005.  

DE CARLI, Geraldo Attilio. Parasitologia clinica: seleção de métodos e 

técnicas de laboratório para diagnóstico das parasitoses humanas. São Paulo: 

Atheneu, 2001.  

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 10ª Ed. São Paulo: Atheneu, 

2002.  

  

  

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 
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principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001 (15 ex).  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 (10 ex.)  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004 (15 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GRAHAME SMITH, P.G.; ARONSON, J.K. Tratado de farmacologia clínica 

e farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 9.ed. Rio 

de Janeiro:  

Mc Graw-Hill, 1996.  

HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002.  

SILVA, P. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

TAVARES, José Caetano. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DO CUIDAR II  

Carga Horária: 48 horas  

  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde 

com foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, 
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do adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, 

de planejamento familiar e educação em saúde.    

BIBLIOGRAFIA BASICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex)  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex). DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São Paulo: EPU, 

1981 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.   

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem. 24ª Ed. Curitiba. 

Século XXI, 2007.  

SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

                                    QUARTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  
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EMENTA: O profissional de Enfermagem e as relações humanas. 

Observação e comunicação em enfermagem. Objetivos dos profissionais de saúde. 

O ser humano e suas necessidades humanas básicas. Teorias da Enfermagem. 

Processo de Enfermagem básico para o exercício das atividades profissionais. 

Técnicas fundamentais do Exame Físico. O toque e seus estilos utilizados no 

cuidado com os pacientes. Aplicação prática do processo básico em Enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2003 (21 ex.)  

POSSO. M.B.S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo: 

Atheneu, 2003  

(16 ex.)  

DOENGES, Marilynn E. Plano de cuidado de Enfermagem: Orientações para 

o cuidado individualizado do paciente. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003 (10 

ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

HORTA. Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. --- São Paulo: EPU 

1979. 15 reimpressão, 2004.   

CARPENIDO, Lynda Juall. Diagnóstico de Enfermagem: Aplicação à 

prática clínica. 8 ed. Trad. Ana Thorell- Porto Alegre: Atmed, 2002.  

CIANCIARULLO, T. I. et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução 

e tendências. São Paulo: Ícone, 2001.  

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel.  

Artmed, 2002.  

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel. Artmed, 2006.  
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DISCIPLINA: SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudo dos instrumentos básicos da enfermagem que envolve o 

processo educativo-cuidativo, tendo prioridade o ser humano nas diversas 

dimensões que o integram. Aspectos preventivos, curativos e de reabilitação 

humana diante do binômio saúde-doença. Técnicas básicas em enfermagem. 

Princípios fundamentais referente a padronizações, contaminações e protocolos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SANTOS, Iraci dos; FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; DUARTE, Maria 

Jalma  

Rodrigues Santana et al. Enfermagem fundamental: realidade, questões e 

soluções. São Paulo, Atheneu, 2002 (11 ex.)  

KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de 

enfermagem. São Paulo, EPU, 2003 (11 ex.)  

ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de 

Enfermagem: introdução ao processo de Enfermagem. Rio deJaneiro, 

Guanabara Koogan, 1989 (17 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SCHULL, Patricia Dwyer (Dir.); COSTA FILHO, Geraldo (Trad.); BARBIERI, 

Renato Lamounier (Trad.). Enfermagem básica : teoria e prática. 3.ed. São Paulo, 

Rideel, 2004  ENFERMAGEM básica: teoria e prática. 2.ed. São Paulo, Rideel, 

2001.  
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DU GAS, Beverly Witter. Enfermagem prática. 4.ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara, 1988  POSSARI, João Francisco. Prontuário do paciente: e os 

registros de enfermagem. 1.ed.  

São Paulo, Iátria, 2005.  

RIBEIRO, Adriani Geralda; SARDENBERG, Lauer Marinho; SARDENBERG, 

Jussara Angélica Gomes Nascimento. Tratamento de feridas. Goiânia, AB Editora, 

2004.  

  

  

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Conceitos, história e usos da Epidemiologia. Quantificação de 

problemas de saúde. Elementos de Epidemiologia descritiva; métodos de estudo de 

agravos à saúde da população. Enfoque de risco: grupos e fatores. Epidemiologia 

das doenças infecciosas e das não infecciosas. Epidemiologia e controle das 

grandes endemias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ROUQUAYROL, M. Z.  ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à 

epidemiologia.  

3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002 (10 ex.)  

PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006 (10 ex.).  

ROCHA, Aristides Almeida; Cesar, Galvão Luiz Chester. Saúde publica: 

bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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DEVER, G. E. Alan. A epidemiologia na administração dos serviços de saúde. 

São Paulo: PROAHSA, 1998.    

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002.  

MINISTERIO DA SAÚDE/FNS/CENEPI.  GUIA de vigilância 

epidemiológica. 5.ed. Brasília: Fundação Nacional, 1998.  

ROUQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, Naomar. Epidemiologia e Saúde. 

6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI. 2003.   

AGUIAR, Zenaide Neto; RIBEIRO, Maria Celeste Soares. Vigilância e 

controle das doenças transmissíveis. 2ª Ed. São Paulo: Martinari, 2006.  

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E 

CONTROLE  DE INFECÇÃO: (EDTCI)  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes à assistência da enfermagem nas 

comunidades, as metodologias utilizadas e sua aplicabilidade, diante de um 

contexto. Noções de controle de infecções hospitalares e comunitárias.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2003 (21 ex.)  

DOENGES, Marilynn E. Plano de cuidado de Enfermagem: Orientações para 

o cuidado individualizado do paciente. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003 (10 

ex.)  

POSSO. M.B.S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo: 

Atheneu, 2003.  

(16 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARPENIDO, Lynda Juall. Diagnóstico de Enfermagem.Aplicação à 

prática clínica. 8 ed. Trad. Ana Thorell- Porto Alegre: Atmed,2002.  

CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos Básicos para o cuidar: Um desafio para a 

Qualidade de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2000.   

JARVIS, Carolyn. Exame físico e avaliação de saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002.   

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel. Artmed, 2006.  

HORTA. Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU 

1979. 15 reimpressão, 2004.   

  

  

DISCIPLINA: INFORMÁTICA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Noções de informática em Ciências da Saúde; incluindo conceitos 

básicos de computação e uso de microcomputadores. Introdução a teorias de 

hardware e software, incluindo periféricos de entrada, processamento e saída, 

unidades de medida, aplicativos e sistemas operacionais. Teoria e prática de 

editores de texto, planilhas eletrônicas, programas para apresentação de slides e 

programas para compactação de arquivos. As principais aplicações da informática 

nas Ciências da Saúde. Processamento de sinais: Conversores analógico-digitais, 

interpretação de exames. Registro médico, prontuários, estatísticas hospitalares. 

Automação de laboratórios.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARIBE, Roberto; CARIBE, Carlos. Introdução a computação. São Paulo, 

FTD, 1996 (10 ex).  

MARIN, Heimar F. Informática em enfermagem. São Paulo: Pedagógica e 

Un, 1995 (13 ex).  

ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; GARCIA LOPES, Miguel; PENUELAS  

FERNANDES, Salvador. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 

1991 ( 10 ex).  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LIENGE, B. Microsoft Excel 2002. São Paulo: Campus, 2002.  

WARMER, N. Microsoft Office 2000. São Paulo: Campus, 1999.  

DINWIDDIE, Robert. Como fazer planilhas. 2ª Ed. São Paulo: Publifolha, 

2001. BIZZOTTO, Carlos Eduardo; BIANCHI, Luiz; LOPES, Maurício. Informática 

básica passo a passo conciso e objetivo. 2ª Ed. Florianópolis: Visual Books, 1998.  

BOHN, Gyorgy Miklos. Informática médica: um guia prático. Rio de Janeiro: 

Atheneu , 1989.  

   

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL I  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudos relacionados à saúde mental, indicadores, funções e 

alterações no indivíduo. Noções básicas quanto aos principais métodos terapêuticos, 

atendimento e planejamento de enfermagem tanto a nível ambulatorial quanto a nível 

hospitalar e políticas públicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. (10 ex.)  

KAPLAN, Harold I.,SADOCK, Benjamin J.,GREEB, Jack A. Compêndio de 

psiquiatria:  

ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 2003. (10 

ex.)  

SANTOS, Iraci dos. Enfermagem Assistencial no Ambiente Hospitalar: 

Realidade,  

Questões e Soluções. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Editora 

Atheneu, 2004.  

542 p. (10 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P.D.C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 17ª ed. São Paulo: Graal, 2002.   

GEORGE, Julia B. Teorias da Enfermagem: Os fundamentos à prática 

profissional.  

Trad. Ana Maria Vasconcellos Thorell, 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Home Care: A enfermagem no desafio do 

atendimento domiciliar. 1ª ed. São Paulo: IÁTRIA, 2005.   

ROCHA, Ruth Mylius (org). Enfermagem  em saúde mental. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro, Senac, 2007.  
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QUINTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos na área do cuidado e do processo educativo-cuidativo 

quanto a enfermagem clínica e a cirúrgica, principais cuidados específicos 

relacionados aos agravos à saúde do ser humano. Noções básicas quanto ao 

processo do envelhecimento humano e principais implicações e intervenções no 

binômio saúde-doença  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DANIEL, L.F. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, Editora 

Pedagógica e Universitária LTDA, 1981 (10 ex.).  

DUGAS, B. W. Enfermagem Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1988 (20 ex.). SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex). FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e 

gerontologia. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002. 20 ex.  

GALLO, Joseph J. (Edit.); SILVA JUNIOR, Carlos Alberto Gomes da (Trad.). 

REICHEL: Assistência ao idoso: aspectos clínicos do envelhecimento. 5.ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001. 10 ex.  

CARVALHO FILHO, Eurico Thomas de; NETTO, Matheus Papaléo. Geriatria: 

fundamentos, clínica e terapêutica. São Paulo, Atheneu, 2004. 10 ex.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005  

ARRUDA, E,N. (org); GONÇALVES, L. (org) Enfermagem e a arte de cuidar.  

Florianópolis: UFSC, 1999.  
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BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2002  

GARCIA, L.M. Auto conhecimento do enfermeiro na relação terapêutica. Rio 

de Janeiro: Cultura Medica, 1996.  

HAAG, G.S (org). A enfermagem e a saúde do trabalhador. Goiânia: AB 

editora, 2001. SHEPARD, Roy J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São 

Paulo, Phorte Editora, 2003. 6 ex.  

GUIMARÃES, Renato Maia. SINAIS e sintomas em geriatria. 2.ed. São 

Paulo, Atheneu, 2004. 6 ex.  

FILHO, Wilson Jacob; AMARAL, José Renato G. Avaliação global do idoso 

: manual da liga do gamia. São Paulo, Atheneu, 2005. 3 ex.  

FERREIRA, Vanja. A atividade física na 3ª idade: o segredo da longevidade. 

Rio de Janeiro, Sprint, 2003. 4 ex.  

  

   

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos do meio ambiente, da biodiversidade e da intervenção do 

homem no equilíbrio ambiental. Conhecimentos de políticas para a preservação e 

manutenção do ecossistema e sua influência na vida dos seres vivos do planeta.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. 

São Paulo: Atheneu, 2009 (10 ex).  

ANDRADE, Rui Otavio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy. Gestão 

ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São 

Paulo: Makron Books, 2003 (10 ex).  

CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 

sustentável. São Paulo: Cortez, 2003 (10 ex).  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3 ed, 2001.  

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por 

saneamento básico e saúde. São Paulo: Cortez, 1989.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed, 2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, Silvia Harumi; FERNANDES, Eliane Aparecida. Desigualdade, 

pobreza e meio ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  

  

   

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Noções fundamentais do fenômeno e do processo administrativo. 

Partes integrantes do processo administrativo e o papel do administrador (perfil). As 

principais teorias administrativas, pensamentos, evoluções e concepções no 

contexto atual.   
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 (13 ex.)  

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. São Paulo: 5. ed. Atlas, 

1995 (10 ex.). DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. 

São Paulo: EPU, Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983 (11 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KURCGANT,P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 2003.  

ANVISA. Resolução RDC 50 de 21/02/2002  

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: 7ª ed. Atlas, 2002.   

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Auditoria de enfermagem nos hospitais e 

operadores de planos de saúde. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2004. 6 ex.   

OLIVEIRA, D.P.R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. 11 ed. São Paulo, Atlas, 2000.   

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções básicas de suporte de vida no atendimento pré-hospitalar, 

visando um atendimento de qualidade e humanizado. Estrutura organizacional de 

diferentes setores que realizam o atendimento em situações de emergências e 

urgências.   



144  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CANÇADO, Juracy Campos L. Livro dos primeiros socorros. São Paulo: 

Ground, 1993.  

(10 ex.)  

ERAZO C. Manual de urgências em pronto-socorro. Rio de Janeiro: 

MEDSI, 2002. (10 ex.)  

SMELTZER, Suzanne C. BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 (22 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, Marcelo Gomes de. Atendimento pré-hospitalar para 

enfermagem: suporte básico e avançado de vida. São Paulo: Iátria, 2004.   

OLIVEIRA, Beatriz Ferreira Monteiro ; PAROLIN, Mônica Koncke Fiuza ; 

TEIXEIRA  

JUNIOR, Edison Vale. Trauma: atendimento pré-hospitalar.São Paulo: 

Atheneu, 2001.  SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para 

enfermagem: do atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. São Paulo: 

Iátria, 2007.  

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS. São Paulo: Ática, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

DIAGNÓSTICOS  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos referentes aos principais 

exames laboratoriais e diagnósticos fundamentais utilizados na área da saúde 

preventiva e curativa do ser humano.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, Orcélia P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

Ed.  

Goiania: AB editora, 2008.  

WALLACH, Jacques B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª Ed. Rio 

de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2011.  

MARIA, Vera Lucia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma 

Pacheco. Exame clinico de enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos 

coko base para diagnostico de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FRASER, Robert G; PARE, Peter J.A. Diagnóstico das doenças do tórax, 

2ª Ed. São Paulo: Manole, 1981.  

ZAGO, Marco A; FALCÃO, Roberto P; PASQUINI, Ricardo. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

COUTO, Lélis B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: 

invalidações sociais 

memória, a 

esquizofrenia,  

História e evolução da Psiquiatria; Assistência 

psiquiátrica no Brasil; Realidade 

 

atual e perspectivas; Desinstitucionalização do 

doente mental; rotulagem psiquiátrica e ; estigmatização 

do doente mental; estigmatização do doente mental; 

abordagem psiquiátrica; a família do doente mental, 

tratamentos utilizados nas doenças mentais; funções 

psíquicas; senso e percepção, linguagem, pensamento, 

orientação, atenção, fetividade; doenças psiquiátricas: 

conceitos e generalizações das neuroses, maníaco-

depressiva, siopatia, alcoolismo e outras drogas. 

Natureza da Enfermagem Psiquiátrica: papel da 

enfermeira, problemas comuns relacionamento paciente. 

Abordagem psiquiátrica na relação pessoa X pessoa. O 

processo de Enfermagem psiquiátrica. Assistência de 

enfermagem à pacientes internados e Assistência 

psiquiátrica no domicílio e ambulatórios.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. (10 ex.)  

KAPLAN, Harold I.,SADOCK, Benjamin J.,GREEB, Jack A. Compêndio de 

psiquiatria:  

ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 2003. (10 

ex.)  

SANTOS, Iraci dos. Enfermagem Assistencial no Ambiente Hospitalar: 

Realidade, Questões e Soluções. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Editora 

Atheneu, 2004. 542 p. (10 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P.D.C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 17ª ed. São Paulo: Graal, 2002.   
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                                             SEXTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes à atuação da enfermagem na assistência a 

família e a comunidade. Principais políticas públicas de saúde do país.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: Políticas e Organização de Serviços. 

Cortez, S.P. 2003 (13 ex.)  

PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. 

São Paulo: Atheneu, 2009 (10 ex). FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, 

Teresa. SUS e saúde da família para enfermagem: práticas para o cuidado em 

saúde coletiva. São Caetano do Sul: Yendis, 2011 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, Amélia (Org.). A Saúde como direito e como serviço social, Cortez, 

São Paulo, 2002.   

GEORGE, Julia B. Teorias da Enfermagem: Os fundamentos à prática 

profissional.  

Trad. Ana Maria Vasconcellos Thorell, 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Home Care: A enfermagem no desafio do 

atendimento domiciliar. 1ª ed. São Paulo: IÁTRIA, 2005.   

CONWAY-NEVILLE. Atlas de cardiologia: eletrocardiograma e raio x de tórax. 

[s.l]. OESP-Maltese, s.d  

ESTRIDGE, Bárbara H; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de 

laboratório clinico. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
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HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.), Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. 

R.J.: FIOCRUZ, 2006  

MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.   

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.  

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Z. ALMEIDA FILHO, Naomar de. 

Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.  

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à assistência da mulher nas diversas fases 

do ciclo vital tanto no aspecto preventivo, curativo, educativo e de reabilitação, bem 

como no processo gravídico-puerperal. Principais riscos e intervenções. Noções 

básicas quanto às patologias mais comuns.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREITAS, Fernando; MARTINS-COSTA, Sérgio H.; RAMOS, José Geraldo 

Lopes et al.  

Rotinas em obstetrícia. 5 ed. Porto Alegre, Artmed, 2006 ( 10 ex.);  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno-

infantil. 2ª Ed.  

São Paulo; Iátria, 2009 (10 ex).  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth: Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANDEN, P.S. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Reichmann &, 2000.   
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CRANLEY, M,S; ZIEGEL, E.E. Enfermagem Obstétrica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan 1985.  

FREITAS, F; MAGALHÃES,J.A, MARTINS-COSTA,S.H;RAMOS,J.G. 

Rotinas em  

Obstetrícia. Porto Alegre: Artmed, 2006.   

MONTENEGRO, C.A.B; REZENDE,J de. Obstetricia Fundamental. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2003.   

REZENDE, J de. Obtetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2005.  

  

   

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Processos que integram a vida da criança nos vários aspectos do 

seu crescimento e desenvolvimento.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEHRMAN, R.E. Nelson: Tratado de pediatria. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara. 2002  

(10 ex.)  

MARCONDES, Eduardo (Org.);VAZ, Flávio Adolfo Costa (Org.); RAMOS, 

José Lauro  

Araujo (Org.) et al. PEDIATRIA básica. 9ªed. São Paulo, Sarvier, (2003-2004)  

(19 ex.)  

COLLET, Neusa;OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de;VIEIRA, Cláudia 

Silveira  

(Coord.). Manual de enfermagem em pediatria. Goiânia, Cultura e Quali, 

2002 (12 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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SCHMITZ, Edilza Maria Ribeiro. A enfermagem em pediatria e puericultura. 

Rio de Janeiro, Atheneu, 2005   

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno-

infantil. 2. ed.  

São Paulo, Iátria, 2009   

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth:  

Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 

(15 ex). BRANDEN, Pennie Sessler. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de 

Janeiro, Reichmann &, 2000   

KENNER, Carole. Enfermagem neonatal. 2.ed. Rio de Janeiro, Reichmann 

&, 2001  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos que integram a fase da adolescência e todas as suas 

implicações comportamentais, sociais e emocionais, dando ênfase na prevenção de 

patologias e agravos à saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth: Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011 (15 ex). PAPALIA, Diane; OLDS, Sally Wendkos. Desenvolvimento humano. 

7ª ed. Porto Alegre:Artmed, 2000 (20 ex).  

BEHRMAN, Richard, E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. Nelson: 

tratado de pediatra, 16ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 (10 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Tribunal de 

justiça de Santa Catarina. Estatuto da Criança e do Adolescente. 3ª Ed. 

Florianópolis. Santa Catarina, 2012.  
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MIRANDA, Maria Ines Ferreira; FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas Públicas Sociais para criança e adolescentes. Goiânia: AB editora, 

2001.  

SAITO, Maria Ignez. Adolescência: Prevenção e risco. São Paulo: Atheneu, 

2008. CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: 

normalidade e psicopatologia. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.   

MANNING, Sidney A. O desenvolvimento da criança e do adolescente: guia 

básico para autoinstrução. São Paulo: Cultrix, 2000. 

 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE I  

Carga Horária: 40horas  

  

EMENTA: Estudo dos componentes que integram o processo educacional 

numa perspectiva histórica, social e inovadora e suas interferências e intervenções 

na vida e saúde do ser humano.    
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LA TAILLE, Yves de;OLIVEIRA, Marta Kohl de;DANTAS, Heloysa. Piaget, 

Vygotsky, Wallon : teorias psicogenéticas em discussão. 22.ed. São Paulo, 

Summus, 1992. (10 ex.) AEBLI, Hans. Pratica de ensino: formas fundamentas 

de ensino elementar. Médio e superior. São Paulo, EPU, 1982. (14 EX.)  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003. AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de ensino elementar, 

médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficinas de Educação em Saúde, 2001.  

FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ. Formação pedagógica em educação 

profissional na área de saúde: enfermagem, 2000.  

NEGRATO, Carlos Antonio. Diabetes: educação em saúde. São Paulo: 

EDUSC, 2001.  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.   

HERNÁNDEZ, F.e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos 

de trabalho. 5ªEd. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a 

assistência de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001. (5 ex.)  

MIRANDA, Maria Inês Ferreia;FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas públicas sociais para crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 

2001. (5 ex.) DIAZ BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de 

ensinoaprendizagem. 25 ed. Petrópolis, Vozes, 2004.  
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DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DE CUIDAR III  

Carga Horária: 48 horas  

  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde 

com foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, 

do adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, 

de planejamento familiar e educação em saúde.    

BIBLIOGRAFIA BASICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex)  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex). DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São Paulo: EPU, 

1981 (10 ex).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.   

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem. 24ª Ed. Curitiba. 

Século XXI, 2007.  

SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
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SÉTIMO PERIODO 

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Planejamento Geral e das Ações de enfermagem. Monitoramento 

na Atenção Básica. Orientações sobre aplicação de Recursos Financeiros do SUS, 

repassados fundo a fundo. Sistemas de informação em saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 (13 ex.)  

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. São Paulo: 5. ed. Atlas, 

1995 (10 ex.). DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. 

São Paulo: EPU, Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983 (11 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KURCGANT,P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 2003.  

BURIOLLA, Marta A. Freiten. O estágio supervisionado. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001 CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: 7ª ed. Atlas, 2002.   

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Auditoria de enfermagem nos hospitais e 

operadores de planos de saúde. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2004. 6 ex.   

OLIVEIRA, D.P.R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. 11 ed. São Paulo, Atlas, 2000.   
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO  

Carga Horária: 120 horas  

    

EMENTA: Conhecimentos específicos quanto a atuação do enfermeiro no 

Centro cirúrgico. Organização, planejamento, biossegurança, administração de 

pessoal, distribuição de tarefas, normas e rotinas referentes ao processo cuidativo-

educativo do paciente-cliente. Inovação da tecnologia, diagnósticos e 

procedimentos. Desenvolvimento das competências e habilidades específicas para 

a assistência imediata ao paciente/cliente no pós-cirúrgico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, Willian; BONFIM, Isabel Miranda. Enfermagem em centro 

cirúrgico atualidade e perspectivas no ambiente cirurgico. 3ª Ed. São Paulo: 

Martinari, 2013 (10 ex.)  

POSSARI , J. F. Centro de material de esterilização: planejamento e gestão. 

São Paulo:  

Iátria, 2004 (10 ex.)  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Centro Cirúrgico e os cuidados de 

enfermagem. São Paulo: Iátria, 2003.  

PARRA, O.M. / SAAD, W.A. Instrumentação cirúrgica: guia de 

instrumentação cirúrgica. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  

GOLDENZWAIG, N.R.S. Manual de enfermagem médico-cirúrgico. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2004 (10 ex.).  

CUNHA A.F de; FONSECA, R.A. Central de material esterilizado: rotinas 

técnicas. Belo Horizonte: AB Editora, 2004.  

LOMBA A; LOMBA M. Enfermagem e medicina clínica-cirúrgica, 

instrumentação cirúrgica. Olinda: Grupo universia, 2003.  
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DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES CRÍTICOS  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização das competências e habilidades específicas 

quanto ao plano de cuidados e a prática em pacientes internados em unidades ou 

centros de terapias intensivas.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex). GOMES, Alice Martins, Enfermagem na unidade de terapia intensiva. São 

Paulo  Pedagógica e Un, 1998. (20 exemplares).  

PARSONS, Polly E.; WIENE-KRONISH, Jeanine P. Segredos em terapia 

intensive. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARBAS, Carmem Silva Valente et al. Terapia Intensiva: pneumologia e 

fisiologia respiratória. São Paulo Atheneu, 2004.  

CELLI, Carla Bianca Piasecki; GUANAES, André; MAGALHÃES, Ana Maria 

Pueyo Blasco de. Humanização em Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro Revinter, 

2004.  

DIEPENBROCK, Nancy H. Cuidados intensivos. Rio de Janeiro  Guanabara 

Koogan, 2005  

GARCEZ, Regina, Trad.; KOZIOL-MCLAIN, Jane; OMAN, Kathleen S.; 

SCHEETZ, Linda J. Segredos em Enfermagem de emergência: respostas 

necessárias ao dia-a-dia.  

Porto Alegre,2003.  

KNOBEL, Elias. Terapia intensiva: Neurologia. São Paulo Atheneu, 2003.  
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo dos elementos para a compreensão da educação como 

prática social, que se define, a partir de um processo histórico, e um conjunto de 

relações diferenciadas, sempre interpessoais, intencionais e comprometidas com a 

intervenção transformadora da realidade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LA TAILLE, Yves de;OLIVEIRA, Marta Kohl de;DANTAS, Heloysa. Piaget, 

Vygotsky,  

Wallon : teorias psicogenéticas em discussão. 22.ed. São Paulo, Summus, 

1992. (10 ex.) AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de ensino 

elementar, médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficinas de Educação em Saúde, 2001.  

FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ. Formação pedagógica em educação 

profissional na área de saúde: enfermagem, 2000.  

NEGRATO, Carlos Antonio. Diabetes: educação em saúde. São Paulo: 

EDUSC, 2001.  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.   

HERNÁNDEZ, F.e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos 

de trabalho. 5ªEd. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a 

assistência de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001. (5 ex.)  

MIRANDA, Maria Inês Ferreia;FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas públicas  
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sociais para crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 2001. (5 ex.)  

DIAZ BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de 

ensinoaprendizagem. 25 ed. Petrópolis, Vozes, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto a elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

pelo professororientador.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:    

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde.  

Porto União: Hucitec, 2004.  
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MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

  

OITAVO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de 

enfermagem; gerência de Recursos humanos; Trabalho em saúde e na 

enfermagem; Avaliação de serviços de Saúde e de Enfermagem; Modelos 

assistenciais e gerenciais.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artemed, 2002 (13 ex.).  

DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 

Paulo: EPU,  

Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983. 176 p. (11 ex.)  

KURCGANT, Paulina (Coord). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e  

Un, 2003. (7ex.), (2001, 6ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos: do operacional ao 

estratégico. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

CARVALHO, Antonio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo; SERAFIM, Ozélia 

Clen Gomes. Administração de recursos humanos. 2ª Ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 

recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e diretrizes para a gestão 

do trabalho no SUS: NOB/RH- SUS). 3ª Ed. Ver. E atual. Brasília. Ed. MS,2005.  
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO HOMEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização quanto aos aspectos culturais, sociológicos, 

históricos e epidemiológicos relacionados à saúde do homem.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

DANIEL, L.F. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, Editora 

Pedagógica e Universitária LTDA, 1981 (10 ex.).  

DUGAS, B. W. Enfermagem Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1988 (20 ex.). SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005  

ARRUDA, E,N. (org); GONÇALVES, L. (org) Enfermagem e a arte de cuidar.  

Florianópolis: UFSC, 1999.  

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2002  

GARCIA, L.M. Auto conhecimento do enfermeiro na relação terapêutica. Rio 

de Janeiro: Cultura Medica, 1996.  

CARLOTTO, Mirley. A importância da saúde do homem com ênfase ao 

câncer de próstata. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Enfermagem. 

Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU, 2008.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA I: DIDÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Discutir a didática no contexto da saúde, enfatizando a importância 

de conhecimentos didáticos para a formação, atuação profissional e formação de 

competências e habilidades do enfermeiro, analisando a relação entre a educação e 

estado de saúde do indivíduo e sua coletividades, situando o enfermeiro como 

agente de transmissão de conhecimentos na área da saúde. Aborda estratégias de 

ensino que podem ser utilizadas pelo enfermeiro no exercício de sua prática 

profissional e educativa.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Formação pedagógica em educação profissional 

na área de saúde enfermagem. Brasília, Ministério da Saúde, 2000 ( 22 ex.)  

AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de ensino elementar, 

médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco, Artmed, 2001.  

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo, Cortez, 1994.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 31.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2008.  

ALBARRACÍN, Daniel Gonzalo Eslava. Saúde - doença na enfermagem: entre 

o senso  

comum e o bom senso. Goiânia, AB Editora, 2002  

MESZAROS, Istvan. A educação para além do capital. 2.ed. São Paulo, 

Boitempo, 2008 WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a 

assistência de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA II: ENFERMAGEM APLICADA A MÉTODOS  

INVASIVOS  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudos relacionados as técnicas e procedimentos invasivos na 

enfermagem que envolvem o processo educativo-cuidativo, tendo como prioridade o 

ser humano nas diversas dimensões que o integram, Desenvolver aspectos 

preventivos, curativos e de reabilitação diante das práticas invasivas relacionadas 

ao cuidados do ser humano,  aprimorando as principais técnicas em enfermagem e 

os principais fundamentos referentes a padronizações, contaminação e protocolos.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de 

enfermagem. São Paulo, EPU, 2003 (11 ex.)  

ATKINSON, Leslie D.; MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de 

Enfermagem:  

introdução ao processo de Enfermagem. Rio deJaneiro, Guanabara 

Koogan, 1989 (17 ex.) GOMES, Alice Martins. Enfermagem na unidade de terapia 

intensiva. São Paulo  Pedagógica e Un, 1998. (20 exemplares).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMANTAR  

SCHULL, Patricia Dwyer (Dir.); COSTA FILHO, Geraldo (Trad.); BARBIERI, 

Renato Lamounier (Trad.). Enfermagem básica : teoria e prática. 3.ed. São Paulo, 

Rideel, 2004  _______________. Enfermagem básica: teoria e prática. 2.ed. São 

Paulo, Rideel, 2001. DU GAS, Beverly Witter. Enfermagem prática. 4.ed. Rio de 

Janeiro, Guanabara, 1988  POSSARI, João Francisco. Prontuário do paciente: e 

os registros de enfermagem. 1.ed.  

São Paulo, Iátria, 2005.  

RIBEIRO, Adriani Geralda; SARDENBERG, Lauer Marinho; SARDENBERG, 

Jussara Angélica Gomes Nascimento. Tratamento de feridas. Goiânia, AB Editora, 

2004.  

  

  

DISCIPLINA: MÉTODOS TERAPÊUTICOS ALTERNATIVOS  

Carga Horária: 80 horas  
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EMENTA: Estudos de métodos terapêuticos alternativos e suas 

especificidades e aplicabilidade na área da saúde, na terapêutica preventiva e 

curativa do ser humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CANÇADO, J. C. L. Do-in livro dos primeiros socorros. 39 ed. São Paulo : 

Editora Ground. 1993. (10 ex)  

MACIOCIA, G. Os fundamentos da medicina chinesa: um texto abrangente 

para acupunturistas e fitoterapeutas. São Paulo: Roca, 1996. (10 ex.)  

LORENZI, H.; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e 

Exóticas. São  

Paulo: PLANETARIUM, 2008. (8 ex)   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CORRÊA, A.P.R., RODRIGUES, A. G. et al. Política nacional de plantas 

medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.   

KORBES, Vunibaldo Cirilo Ir. Plantas medicinais. 49ª Ed. Francisco Beltrão. 

Assoc. de estudos, orientação e assistência rural, 1995.  

COSTA, Eronita de Aquino. Nutrição e fitoterapia: tratamento alternativo 

através das plantas. Petrópolis: Vozes, 2011.  

BROWN, Denise Whichello. Massagem terapêutica: introdução pratica. São 

Paulo:  

Manole, 2001.  

GREENMAN, Philip E. Princípios da medicina manual. 2ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2001.  
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DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 40 horas  

 

EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto a elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

  pelo professororientador.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual de 

Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da Vitória: 

Uniguaçu, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. 

Metodologia Científica, Planejamento e Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística 

do Conhecimento Humano. São Paulo: LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. 

da. Pesquisa empírica em ciências humanas (com ênfase em comunicação). São 

Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde.  

Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  
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NONO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ORIENTAÇÃO DO TCC I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do  Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-cientifícos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.); RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; 

VENTURI, I. Manual de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos 

científicos. União da Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

Literaturas indicadas conforme linha de pesquisa.  
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM HEMODINÂMICA E ONCOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos específicos na área da cardiologia e Oncologia. 

Elaboração de planos de cuidados de Enfermagem conforme procedimento a que o 

paciente/cliente é submetido.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 (22 

ex). GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2002 (33 ex.)  

CASCIATO, Dennis A. Manual de oncologia clinica. São Paulo: Tecmedd, 

2008 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CASTRO, I. Cardiologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

FARDY, Paul S. (org.); FRANKLIN, Barry A. (org.); PORCARI, John P. (org.) 

et al.  

Técnicas de treinamento em reabilitação cardíaca. São Paulo, Manole, 2001.  

HARRISON, T.R.  Medicina interna: compêndio. 14 ed. Rio de 

Janeiro:McGraw-Hill.  

1988.  

KNOBEL, Elias. Condutas no Paciente Grave. Ed.Atheneu 2006 - 3ª Edição.  

SAAD, Edson A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2003.   
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DISCIPLINA: OPTATIVA III: LIBRAS  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos 

da surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da 

fonologia. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: 

Estudos lingüísticos. Porto Alegre. Artes Médicas. 2004 (10 ex).  

LODI, Ana Claudia Balieiro (Org.);HARISSON, Kathryn Marie Pacheco; 

CAMPOS,  

Sandra Regina Leite de et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2009. SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da educação bilíngüe para 

surdos. Texto: A localização política da educação bilíngüe para surdos. Porto 

Alegre, Mediação, 1999.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LUNARDI, Márcia Lise. Cartografando os Estudos Surdos: currículo e 

relação de poder. IN.BOTELHO, Paula. Segredos e Silêncios na Educação dos 

Surdos. Belo Horizonte:  

Autêntica. 1998.  

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, 

Senado Federal, 2008.   

RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência : as relações 

que travamos com o mundo. São Paulo, Cortez, 2007.   

LARROSA, Jorge (Org.); SKLIAR, Carlos (org.). Habitantes de Babel : 

politicas e poéticas da diferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001.  
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HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv 

Sovik, tradução de Adelaide La G. Resende. (et al). Belo Horizonte: Editora UFMG; 

Brasília:  

Representação da UNESCO no Brasil, 2003.   

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

Carga Horária: 432 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

  

DÉCIMO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ORIENTAÇÃO DO TCC II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Elaboração final do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, 

com orientação docente.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 (  

10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CALAMIDADES PÚBLICAS  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: A atuação do Enfermeiro diante de um novo paradigma relacionado 

com as calamidades a que o ser humano poderá ser submetido, e a relação com o 

binômio saúdedoença.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 14 ed. 

Petrópolis:  

Vozes, 2008 (3ex.), 2012 (2 ex.), 2013 (5 ex.).   

GRUN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 12 ed. 

Campinas, Papirus, 1996.  

ANDRADE, Rui Otavio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy. Gestão 

ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São 

Paulo: Makron Books, 2003 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3 ed, 2001.  

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por 

saneamento básico e saúde. São Paulo: Cortez, 1989.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed, 2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, Silvia Harumi; FERNANDES, Eliane Aparecida. Desigualdade, 

pobreza e meio ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e prática. 8. ed. São Paulo: 

Gaia, 2004 (6 ex.)   

CARVALHO, Anésio Rodrigues de. Princípios básicos do saneamento do 

meio. São Paulo: Senac, 2007.   

MINAYO, Maria Cecília de Silva; MIRANDA, Ary Carvalho (Org.). Saúde e 

ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: EPU, 2006.   

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA IV: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE  

EXAMES DIAGNÓSTICOS COM ÊNFASE EM DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEM  
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Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Noções de radiologia, tomografia, densitometria, ressonância 

magnética. Interpretação de imagens e laudos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar. Guia de diagnostico por imagem. 

São Paulo: Manole, 2008 (10 ex).  

FELSON,  B.  Princípios  de  radiologia  do  tórax. 

 Atheneu.  1991  (10  ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PRADO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. Fundamentos de radiologia e 

diagnostico por imagem. Rio de Janeiro : Elsever, 2007.  

KOCH,  H.  A.  Radiologia  na  formação  do  médico 

 geral.  Revinter.  1992. SANTOS,  Alair  Augusto  S.M.D., NACIF, 

Marcelo Souto (editores responsáveis) Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 

Aparelho Respiratório � Sociedade Brasileira de Radiologia. Rubio. 2005.  

DONAHOO, Clara A. Enfermagem em ortopedia e traumatologia. São 

Paulo: EPU, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II  

 

Carga Horária: 432 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  
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2.6.3.2 Alteração na matriz curricular �2016  

Verificando algumas adequações a serem realizadas na matriz curricular do 

ano de 2012, relacionado como a mudança da disciplina de Noções do Processo do 

Cuidar I para o segundo período, pois se chegou à conclusão de que os acadêmicos 

aproveitariam melhor as atividades propostas pela disciplina depois de terem no 

primeiro período do curso e entenderem melhor as atribuições do enfermeiro, 

expectativas, direcionando e amadurecimento. Também se optou para que a disciplina 

de Noções do Processo do Cuidar II foi alterada para ser cursada no quinto período 

e, para o sexto período da disciplina de Noções do Processo do Cuidar III. Da mesma 

maneira percebeu-se a necessidade de unir as disciplinas de Enfermagem em Saúde 

do Adulto e Enfermagem em Saúde do Idoso, passou-se a única, sendo designada 

como Enfermagem em Saúde do Adulto e Idoso, por tratarem-se de disciplinas 

similares.  

A mudança foi realizada devido a percepção de fragilidades observadas 

durante a realização dos estágios, sendo assim necessária sua adequação, sendo 

assim definida seu inicio para o ano de 2016.  

A matriz curricular apresentada abaixo, número 120, está em vigência para os 

alunos que cursam entre o 3º ao 6º período:  

Matriz Curricular   

1º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Anatomia Humana  120  

Antropologia Filosófica  40  

Bioquímica  40  

Citologia  80  

História da Enfermagem  40  

Metodologia da Pesquisa Científica  40  

Psicologia Aplicada à Saúde  40  

Subtotal  400  
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2º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Anatomia Aplicada a Enfermagem  40  

Bioestatística  40  

Biofísica  40  

Comunicação e Expressão  40  

Ética e Bioética na Enfermagem  40  

Fisiologia I  80  

Histologia  40  

Microbiologia Básica  40  

Noções do Processo de Cuidar I  48  

Sociologia Aplicada à Saúde  40  

Subtotal  448  

3º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Embriologia  40  

Fisiologia II  80  

Genética e Evolução  40  

Imunologia Geral  40  

Introdução à Farmacologia  80  

Nutrição e Dietética  40  

Parasitologia  40  

Patologia Geral  40  

Subtotal  400  

4º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Enfermagem em Doenças Transmissíveis 

e Controle de Infecção  

40  

Enfermagem em Saúde Mental I  40  

Epidemiologia  80  

Informática em Ciências da Saúde  40  
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Semiologia em Enfermagem  80  

Semiotécnica em Enfermagem  120  

Subtotal  400  

5º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Administração em Enfermagem I  80  

Enfermagem em Saúde Ambiental  40  

Enfermagem em Saúde do Adulto e do 

Idoso  

120  

Enfermagem em Saúde Mental II  40  

Enfermagem na Interpretação de Exames 

e Diagnósticos  

80  

Enfermagem no Atendimento Pré-

Hospitalar  

40  

Noções do Processo do Cuidar II  48  

Subtotal  448  

6º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Educação em Saúde I  40  

Enfermagem em Saúde Coletiva  120  

Enfermagem em Saúde da Criança  80  

Enfermagem em Saúde da Mulher  80  

Enfermagem em Saúde do 

Adolescente  

80  

Noções do Processo de Cuidar III  48  

Subtotal  448  

7º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Administração em Enfermagem II  80  

Assistência de Enfermagem à 

Pacientes Críticos  

120  
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Educação em Saúde II  40  

Enfermagem em Centro Cirúrgico  120  

Metodologia da Pesquisa em 

Enfermagem I  

40  

Subtotal  400  

8º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Disciplina Optativa I  40  

Disciplina Optativa II  40  

Enfermagem em Saúde do Homem  80  

Enfermagem na Gestão dos Serviços 

de Saúde  

120  

Metodologia da Pesquisa em 

Enfermagem II  

40  

Métodos Terapêuticos Alternativos  80  

Subtotal  400  

9º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Disciplina Optativa III  40  

Enfermagem em Hemodinâmica e 

Oncologia  

80  

Estágio Curricular Supervisionado I  432  

Orientação de TCC I  40  

Subtotal  592  

10º Período   

Nome da Disciplina  Carga Horária  

Atuação de Enfermagem em 

Calamidades Públicas  

40  

Disciplina Optativa IV  40  

Estágio Curricular Supervisionado II  432  

Orientação do TCC II  40  



176  

  

Tópicos Especiais  40  

Subtotal  592  

    

Disciplinas  3520  

 

Estágios  1008  

Atividades Complementares  288  

Carga Horaria total  4816  
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2.6.3.2.1 Ementário e Bibliografias 2016  

PRIMEIRO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ENFERMAGEM  

Carga horária: 40 horas  

EMENTA: Conhecimento da História da Enfermagem, nas várias épocas e 

aspectos relevantes quanto ao cuidado realizado ao ser humano diante do contexto. 

O cuidado humano diante de determinada época histórica e seus precursores. O 

perfil do enfermeiro na atualidade, sua atuação ética e profissional, campos de 

atuação e participação nas entidades de classe. O marketing e a enfermagem atual.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CIANCIARULLO, I.T. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para 

a qualidade de Assistência. São Paulo: Editora Atheneu, 2003. 21 ex.  

SANTOS, E.F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do 

exercício e do ensino da Enfermagem. São Paulo: Atheneu. 2002. 10 ex.  

OGUISSO, Taka. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Série 

Enfermagem, São Paulo: Manole, 2005. (10 EX.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PIRES, Denise Elvira (org) et.al, Consolidação da legislação e ética 

profissional.  

Florianóplois. Conselho Regional de Enfermagem. 2010. (01 ex)  

SILVA, Joacir da. Responsabilidade civil do enfermeiro. 2 ed. Florianópolis, 

2007  

ALFARO-LEFREVE,R. Pensamento  Crítico  na  Enfermagem. 

 PortoAlegre: Artmed.1996. 10 ex.  

HARTLEY, Célia Love. Enfermagem Contemporânea: desafios, questões 

e tendências. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 3 ex.  

BROWN, Pam. Florence Nightngale. São Paulo: Globo, 1988.  
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DISCIPLINA: CITOLOGIA Carga Horária: 80 HORAS  

EMENTA: Estudos morfofuncionais, morfo-fisiológicos e histofisiológicos das 

células, tecidos, sistemas. Principais estruturas, ultra-estruturais das organelas, 

tecidos e sistemas que constituem o ser humano. Diferentes estruturas anatomo-

fisiológicas suas funções específicas e relações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

JUNQUEIRA, L. C; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 2000 (15 ex).  

BRUCE, A. et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à Biologia 

Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas. 2002 (12 ex).  

DE ROBERTIS, E. M. F. ; HIB, Jose. Bases da biologia celular e molecular. 

3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALBERTS, Bruce. et. al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. ALBERTS, B. et. al. 

Biologia Molecular da Célula. 4 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.  

GARDNER/HIATT, Atlas de Histologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2000. GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002.  

POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, Willian C; JOHNSON, Graham T. et al. 

Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

 

  

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Estudos que proporcionem um conhecimento geral e amplo da 

anatomia humana, suas principais características estruturais, anatômicas e 

morfofisiológicas, com abordagem essencial para a formação do enfermeiro.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985 (16 ex.)  

SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013 (16 ex.)  

TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e 

fisiologia. Porto alegre: Artmed, 2003 (16 ex)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DANGELO, Jose Geraldo; FATTINI, Carlo Americo. Anatomia humana 

básica, São Paulo: Atheneu, 2011.  

KAPIT, W. /ELSON, L.M. Anatomia Um Livro para Colorir, 3a ed. São Paulo: 

Roca, 2004.  

VALERIUS, KlausPeter et al. O Livro dos Músculos. São Paulo: Manole, 

2005.  

OLIVEIRA, Norival Santolin de. Anatomia e fisiologia humana. Goiania:AB 

Editora, 2003.  

WOLF-HEIDEGGER.. Atlas de Anatomia Humana. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

  

  

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos referentes a água, equilíbrio ácido-base e os principais 

efeitos tampões do organismo humano. Estudo das diferentes biomoléculas que 

formam a estrutura morfo- fisiológica do indivíduo, suas principais características e 

relação com o metabolismo, biossíntese e com a química fisiológica.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

STRYER, L. Bioquímica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996 (10 

ex.)  

VOET, Donald; VOET Judith G; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de 

bioquimica. Porto Alegre: Artmed, 2002 (10 ex.).  

RUSSEL, John B. Química geral. 2 ed. São Paulu: Makron Books, 1994 (20 

ex)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHAMPE, P.C./HARVEY,R.A. Bioquímica Ilustrada. 2 ed. São Paulo:Artmed, 

2002.  

CONN, E.E./STUMPF, P.K. Introdução a Bioquímica. 4 ed. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2001.  

LEHNINGER, A.L. Princípios de Bioquímica. São Paulo:Sarvier,2000 

HARPER et al. Bioquímica. 9 ed. São Paulo:Atheneu, 2002.  

CAMPBELL, M.K. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: O valor do conhecimento técnico-científico referentes às diferentes 

linhas de pesquisa. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua formulação. 

Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da pesquisa e sua 

elaboração. Normas para elaboração de trabalhos científicos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos relacionados à história da antropologia, a antropologia 

filosófica, médica, biológica, a diversidade cultural sua significação e ressignificação 

atual. Abordagem da evolução, a sócio organizacional e as teorias da enfermidade.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PENNA, Antonio Gomes. Introdução a Filosofia. Rio de Janeiro; Imago, 2004 

(20 ex)  

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. 

15. Ed. São Paulo: Saraiva, 2002 (8 ex)  

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16 ed. Rio 

de Janeiro: Zahar editores, 2002 ( 04 ex); 2003 (05 ex).  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALVES, Rubens. Filosofia da Ciência: Introdução ao jogo e suas regras. 

Loyola: São Paulo.  

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando: Introdução à Filosofia. Ed. 

Moderna. São Paulo.  

HUISMAN, Denis; VERGES, André. Introdução a Filosofia e a Ciência.  

GAARDER, Joestein. O mundo de Sofia: romance da história da Filosofia. São 

Paulo:  

Companhia das Letras. 2002.  

MONDIN, Battista. O homem, quem é ele? Elementos de Antropologia 

Filosófica. 13 ed. São Paulo: Edições Paulinas, 2008.   

 

  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Noções da psicologia do desenvolvimento e processo evolutivo 

do homem nos aspectos físicos, emocionais, psicossociais e cognitivos, bem como 

a personalidade, o desenvolvimento, sua  estrutura e funcionamento aplicados ao 

processo educativo-cuidativo.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PAPALIA, Diane; OLDS Sally Wendkos. Desenvolvimento Humano. 7 ed. 

Porto Alegre: Artmed,  2000 ( 20 ex)  

MYERS,David G. Explorando a psicologia. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003 

(10 ex) 

 DIMITRIUS,  Jo-Elian; MAZZARELLA, Mark. Decifrar pessoas: como 

entender e prever o comportamento humano. 26 ed. São Paulo: Alegro, 2003 ( 

10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CAMPOS, E. P. Quem Cuida do Cuidador: uma proposta para os 

profissionais da saúde. Petrópolis:  Editora Vozes, 2005.  

EL-MALLAKH, Rif S. e GHAEMI, S. Nassir. Depressão Bipolar: Um guia 

abrangente. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

MAJ, Mario e SARTORIUS, Norman. Transtornos depressivos. Porto 

Alegre: Artmed, 2005.  

MARTINS, Maria Cezaria Fantini Nogueira. Humanização das relações 

assistenciais: a formação do professor de saúde. 3 ed. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DO CUIDAR I  

Carga Horária: 48 horas  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde com 

foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, do 

adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, de 

planejamento familiar e educação em Saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex)  
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SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda. BRUNNER   &   Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex). DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São 

Paulo: EPU, 1981 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São Paulo: 

EPU, 1983. SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA A ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o 

funcionamento dos sistemas: muscular, esquelético, tegumentar, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, endócrino e reprodutor relacionando cada órgão e 

sistema com os cuidados de enfermagem.  
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BIBLIOGRAFIA BASICA  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985 (16 ex.)  

SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013 (16 ex.)  

SMELTZER, Suzanne C; BARE, Brenda G; HINKLE, Janice L. Brunner e 

Suddarth. Tratado de enfermagem Médico-cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

TORTORA, Gerard J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto alegre: Artmed, 2003  

MARIA, Vera Lúcia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma 

Pacheco. Exame clínico de Enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiológicos 

como base para diagnósticos de enfermagem. 2. ed. São Paulo, Iátria, 2005  

SWEARINGEN, Pamela L.; HOWARD, Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002  

BARROS, Alba Lucia Botura Leite de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3.ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005  

  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA I  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Estudo dos principais sistemas que integram o corpo humano 

envolvendo principais partes e mecanismos de transportes através da membrana.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  

SILVERTHORN,D.U. Fisiologia humana. 1ª.ed. São Paulo: Manole, 2003 (18 

ex.). DAVIES, Andrew; BLAKELEY, Asa, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. Porto 

Alegre: Artmed, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª Ed. 

São Paulo: Robe Editorial, 2002.  

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

GUYTON, Arthur C; HALL John. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011.  

CINGOLANI, Horacio E. (org); HOUSSAY, Alberto B. Fisiologia Humana. 7ª 

Ed.. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: BIOFÍSICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos referentes aos principais fluidos corporais que integram os 

sistemas biológicos e bioelétricos do corpo humano. Relação dos mecanismos 

biofísicos que constituem a respiração, a circulação, transportes de gases, a atividade 

muscular. Estudos quanto aos tipos de radiações, efeitos biológicos e toxicológicos. 

Aplicação e conhecimento dos principais fenômenos relacionados à célula. Teorias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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HENEINE, I.F. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2002 (10 ex). GARCIA, 

E.A.C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 2002 (15 ex).  

POLLARD, Thomas D; EARNSHAW, Willian C; JOHNSON, Graham T. 

Biologia cellular. Rio de Janeiro: Elseivier, 2006 (11 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBERTS, Bruce; VANZ, Ana Leticia de Souza et. al (trad.). Biologia 

molecular da célula. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 2000.  

✄☎✆✆ �✂✁✁✞☞✆ �✁ ✝☎�✝☎✟✆ �☞✁✁✂☎☞� ✟✁ ☎✞✝☎☎☎✄☎☎✆ �✂✁✁✞☞✆✒ Biologia 

molecular: princípios e técnicas. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

OLIVEIRA, J.R.; WACHTER, P.H.; AZAMBUJA, A.A. Biofísica para  ciências 

biomédicas. Porto Alegre: Edipucrs, 2002.  

WATSON, James D. BAKER, Tania A; BELL Stephen P. Biologia molecular 

do gene. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Conhecimentos básicos quanto a estatística descritiva e suas 

aplicações em Ciências da Saúde, abrangendo noções de probabilidade, 

amostragem, estimativas e testes de hipóteses, bem como principais modelos 

discretos e contínuos.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERQUÓ, Elza Salvatori; SOUZA, José Maria Pacheco de; GOTLIEB, Sabina 

Lea Davidson. Bioestatística. 2. ed. São Paulo, EPU, 2002 (12 ex).  

CALLEGARI-JACQUES, Sidia M. Bioestatística: princípios e aplicações. 

Porto Alegre, Artmed, 2003 (10 ex.).  

VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 3.ed. Rio de Janeiro, Campus, 

1980 (17 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística: teoria e computacional. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

JEKEL, JamesF; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, 

bioestatística e medicina preventiva. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

JEKEL, JamesF; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, 

bioestatística e medicina preventiva. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

VIEIRA, Sonia. Introdução a bioestatística. 3ª Ed. Rio de Janeiro, Campus, 

1980.  

HULLEY, Stephen B; CUMMINGS, Steven R; BROWNER, Warren S. 

Delineando a pesquisa clinica: uma abordagem epidemiológica. 3ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

  

  

DISCIPLINA: ÉTICA E BIOÉTICA NA ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos da ética e da moral através dos tempos. O surgimento da 

Bioética e os temas atuais que estão relacionados ao cuidar humano. Principais 

códigos de ética e de deontologia na enfermagem. As comissões de ética e sua 

atuação no contexto atual na área da saúde. A bioética e as profissões.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde questões éticas, 

deontológicas e legais, autonomia e direitos do paciente, estudos de caso. São Paulo: 

Pedagógica e Un, 2002 (17 ex.).  

ATKINSON, L. D.; MURRAY, M. E. Fundamentos de enfermagem: 

introdução ao processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989 

(16 ex).  

SANTOS, E.F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do exercício 

e do ensino de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MALAGUTTI, Willian. Bioetica e enfermagem: controvérsias, desafios e 

conquistas. Rio de Janeiro: Rubio, 2007.  

KLINGER, FONTINELE JÚNIOR. Ética e Bioética na Enfermagem. Goiânia: 

AB Editora, 2002 e 2007  

GELAIN, I. Deontologia e Enfermagem. 3 ed. São Paulo: EPU, 1998.  

PESSINI,L. /BARCHIFONTAINE, C.P. Problemas atuais de Bioética. 5 ed. 

São Paulo: Loyola, 2000.  

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. São Paulo: Manole, 

2005.  

 

  

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA BÁSICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos quanto a morfofisiologia dos 

principais microrganismos que causam patologias ao ser humano como: vírus, 

bactérias, fungos, protozoários. Genética microbiana dos agentes patogênicos, 

apatogênicos e da flora normal do ser humano. Principais agentes microbianos e tipos 

de isolamentos e precauções a serem adotadas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PELCZAR, Michael J; KRIEG, Noel R; CHAN, Eddie Chin Sun. Microbiologia: 

conceitos e Aplicações. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2005 (17 ex).  

BLACK, Jacquelyn G. Microbilogia: fundamentos e perspectivas. 4ª Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 (10 ex.)  

TRABULSI, Luiz Rachid; ALBERTHUM, Flavio. Microbiologia. 4ª Ed. São 

Paulo: Atheneu, 2004 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SCHAECHTER, Moselio; VOEUX, Patricia Ladye; MACHADO, Patrícia Sá de 

Paula. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

BLACK, Jacquelyn G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. Guanabara 

koogan, 2002.  

VERMELHO,  Alane  Beatriz;  PEREIRA,  Antonio Ferreira; 

COELHO, Rosali Reed Rodrigues. Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011.  

TAVARES, José Caetano. Microbiologia e Farmacologia Simplificada. 

Revinter. 2002 FRANCO, Bernadette D. G. de Melo. Microbiologia dos Alimentos. 

Atheneu, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Noções básicas de linguagem, comunicação e expressão. A 

comunicação interpessoal na área da saúde. Elaboração de resumos, registros, 

resenhas, evoluções e outros textos. Elaboração e produção de textos referentes à 

área profissional futura.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua 

portuguesa. 48ª Ed.São Paulo: Editora Nacional, 2008 (10 ex).  

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de textos: leitura e 

redação. 4ª Ed. São Paulo: Ática, 2002 ( 10 ex.).  

SILVA, Maria Julia Paes. Comunicação tem remédio. A comunicação nas 

relações interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola, 2003 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KOCH, Ingedore Villaça. A Coesão Textual. São Paulo: Contexto, 2004.  

NETO PASQUALE, Cipro. Portugues passo a passo com Pasquali Cipro 

Neto. São Paulo: Gold, 2007.  

VOPLATO, Gilson Luiz. Dicas para redação científica. 3 ª Ed. São Paulo: 

Cultura Acadêmica, 2010.  

PIMENTEL, Ernani. Intelecção e interpretação de textos. 25ª Ed. Brasília: 

Vestcon, 2011. NODOLSKIS, Hendricas. Normas de comunicação em língua 

portuguesa. 24ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  

 

  

DISCIPLINA: HISTOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudo direcionado às principais características morfofisiológicas, 

anatômicas, histofisiológicas dos tecidos que constituem o corpo humano e suas 

inter-relações com os tecidos e suas variedades.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

JUNQUEIRA,L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. 

Guanabara, 1999 (26 ex.)  

JUNQUEIRA, Luiz et. al. Técnicas básicas de citologia e histologia. São 

Paulo: Santos- Livraria Editora,1983 (15 ex.)  

DE ROBERTIS, E. M.F; HIB, Jose. Bases as biologia celular e molecular. 

3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 ( 15 ex).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Histologia básica, 11ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

DI FIORE, Mariano S. H.. Atlas de Histologia, 7 ed. Rio de 

Janeiro.Guanabara Koogan, 2000.  

ZHANG, Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001  

SOBOTTA, Johannes. Histologia. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1999.  

LIMA, Olentina de Souza; MUSA, Luiz Augusto de Angelo. Compendio de 

biologia, química e física. São Paulo: Iracema [s.d].  

  

  

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA APLICADA A SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: O estudo da sociedade; Teoria sociológica, Métodos Sociológicos; 

instituições sociais. Sociologia  aplicada.  Introdução  a Sociologia  das 

 organizações;  eficácia organizacional; estrutura e projeto de 

organizações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DAGNINO, Evelina (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. 

São Paulo: Paz e Terra, 2002 (10 ex).  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. 7.ed. 

São Paulo : Atlas, 2006 (12 ex)  

TEIXEIRA, José Paulo. Outros desvios: ensaios de autonomia e democracia 

nas cidades do século XXI. Florianópolis: Cidade Futura,1999 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das L, 2002.  

MEKSENAS, Paulo. Aprendendo sociologia: a paixão de conhecer a vida. 

8ª Ed. São Paulo. Loyola, 2001.  

COSTA. C. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 

Moderna. 2 exemplares (1987).  

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: 

tratado de sociologia do conhecimento. 34ª Ed. Petrópolis; Vozes, 2012.  

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociólogo. 7ª Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008.  

 

TERCEIRO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA II  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Estudos da fisiologia dos principais sistemas reguladores 

biológicos, quanto a divisão, organização e evolução dos sistemas nervoso e 

endócrino. Conhecimentos básicos quanto aos sistemas de integração 

neuroendócrina e as principais glândulas endócrinas.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  

SILVERTHORN,D.U. Fisiologia humana. 1ª.ed. São Paulo: Manole, 2003 

(18 ex.). DAVIES, Andrew; BLAKELEY, Asa, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. 

Porto Alegre: Artmed, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª Ed. 

São Paulo: Robe Editorial, 2002.  

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

GUYTON, Arthur C; HALL John. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011.  

CINGOLANI, Horacio E. (org); HOUSSAY, Alberto B. Fisiologia Humana. 7ª 

Ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudo dos principais aspectos que envolvem a morfogênese e a 

organogênese do desenvolvimento animal, com ênfase nos vertebrados e nos 

principais sistemas que o integram.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MOORE, Keith; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica, 5ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000 (20 ex.)  

GARCIA, Sonia Maria Lauer de; FERNANDEZ, Casimiro Garcia. Embriologia. 

Porto Alegre: Artmed, 2003 (10 ex).  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002 (33 ex).  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 5 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

GANAONG, William, F. Fisiologia Médica. Rio de Janeiro: LANGE, 1998.  

GUYTON, Arthur; Hall, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 1997.  

MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.  

PARKER, Steve; WINSTON, Robert. O livro do corpo humano. Ciranda 

Cultural, 2007. 

.  

  

  

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 40horas  

EMENTA: Estudos sobre os mecanismos de defesa do indivíduo, principais 

características, tipos, interações, funções celulares específicas, processos 

imunológicos específicos. Principais alterações, reações que o sistema imunológico 

apresenta diante do binômio saúde- doença.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CALICH, Vera; VAZ, Celidéia. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter. 2001 (10 

ex.) ABBAS, Abul K; LICHTMAN, H; POBER Jordan S. Imunologia celular e 

molecular. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2003 (10 ex).  

NAGUWA, S.M.; GERSHWIN, M.E. Segredos em alergia e imunologia: 

respostas necessárias ao dia-a-dia em rounds, na clínica e em exames orais e 

escritos. Artmed, 2002 (17 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. Guanabara Koogan.  

2002. JANEWAY, C.A. Imunobiologia. Artmed. 2002.  



198  

  

MOTA, I.; SILVA, W.D. Bier: imunologia básica e aplicada. Guanabara 

Koogan, 2003. SILVA, W. D. da; MOTA, I. Bier: Imunologia Básica e Aplicada. 

Guanabara Koogan. 2003.  

WEIR, D. M.; STEWART, J. Imunologia : básica e aplicada. Revinter. 2002.  

  

  

DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Conhecimentos básicos quanto à patologia, conceito de doença, 

divisões, desenvolvimento e diferentes modalidades. Estudos referentes as principais 

alterações celulares nos diversos processos que constituem o ciclo vital, tais como: 

choque, embolias, edemas, inflamações, infecções, hemorragias, degenerações, 

isquemias, necroses, neoplasias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo Patologia geral. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro : Guanabara Koogan, 2000 (15 ex).  

SMELTZER, Suzanne C; BARE, Brenda G; HINKLE, Janice L. Brunner e 

Suddarth. Tratado de enfermagem Médico-cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex.)  

DE ROBERTS, E. M.F; HIB, José. Bases da biolo gia celular e molecular. 3ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 (14 ex). 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay; BARBOSA, Jane Bardawil (Trad.); 

COLLINS, Tucker; VASCONCELOS, Marcio Moacyr de (Trad.). Robbins Patologia 

Estrutural e Funcional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M. Princípios de  

Bioquímica. 3ª Ed. São Paulo: Sarvier, 2002.  

SOBOTTA, JOHANNES. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: 

Guanabara  Koogan, 2000.  

KUMAR, Vinay; CONTRAN, Ramzi; ROBBINS, Stanley L. Patologia básica. 

Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1994.  
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JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2000 (15 ex).  

 

  

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos relacionados à importância da dietoterapia e da nutrição do 

ser humano, nas  diferentes  etapas  do  seu  desenvolvimento a partir de um 

conhecimento técnico- científico dos principais nutrientes que são considerados 

essenciais à saúde humana. Ênfase nos aspectos relevantes quanto à nutrição e o 

binômio saúde-doença do indivíduo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. São Paulo: Manole, 

2003 (20 ex).  

SHILS, M. E.; OLSON, J. A.; SHIKE, M.; ROSS, A. C. Tratado de Nutrição 

Moderna na Saúde e na Doença. 9ª Ed. São Paulo: Manole. 2003 (16 ex.)  

CARUSO, L., SILVA, A., SIMONY, R. Dietas hospitalares: uma abordagem 

na prática clínica.São Paulo: Atheneu, 2004 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E. MARCHINI, J. Ciências Nutricionais. São Paulo: 

Sarvier, 2003.  

DOUGLAS, CR. Tratado de Fisiologia Aplicada à Nutrição. São Paulo: Robe 

Editorial, 2002.  

DOVERA, T.N.D.S. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2007  

MAHAN, L. K. & ESCOTT-STUMP, E. Alimentos, Nutrição & Dietoterapia. 

10ª Ed. São Paulo: Roca, 2002.  

SILVA, A. Manual em dietas hospitalares em pediatria: guia de conduta 

nutricional. São Paulo: Atheneu, 2006.  
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DISCIPLINA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos básicos sobre a genética, a evolução e a hereditariedade. 

Aspectos que envolvem o mecanismo da transmissão da hereditariedade, anomalias, 

estimativas, melhoramento genético, evolução e Coevolução. Principais teorias da 

evolução e hereditariedade, características, processos, adaptações, resultados e 

implicações à vida humana.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NUSSBAUM, Robert L; McINNES Roderick; WILLARD, Huntngton, F. 

Thomps& Thompson: genetic médica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008 (22 

ex).  

BURNS, George W; BOTTINO, Paul J. Genética. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1991 (17 ex.).  

BLACK, Jacquelyn G. Microbilogia: fundamentos e perspectivas. 4ª Ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JORDE, Lynn B. Et al. Genética médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. THOMPSON, Margaret W.; MCLINNES, Roderick R. Genética 

Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.  

VOGEL. P. Genética humana: problemas e abordagens. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000.  

CRUZ, Cosme Damião. Princípios da genética quantitativa. Viçosa, UFV, 

2005.  

PIAGET, Jean. Epistemologia genética. 4ª Ed. São Paulo: Editora WMF 

Martins Fontes, 2012  

  

  

DISCIPLINA: PARASITOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudo da biologia básica compreendendo os mecanismos 

relacionados à patologia humana, os ciclos biológicos, e outros aspectos que 

integram o parasitismo e suas implicações no binômio saúde-doença.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005 

(10 ex). 

REY, Luís. Parasitologia. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2001 (15 ex). 

WILSON, R. Alan. Introdução à parasitologia. São Paulo: EPU: Editora 

Pedagógica e Universitária Ltda, 1980 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 

CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos. São 

Paulo : Atheneu, 2005.  

CIMERMAN, Benjamin. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e 

helmintos. São Paulo : Atheneu, 2005.  

COELHO, Carlos. Manual de parasitologia humana. Canoas: ULBRA - 

Universidade Luterana do Brasil, 2005.  

DE CARLI, Geraldo Attilio. Parasitologia clinica: seleção de métodos e 

técnicas de laboratório para diagnóstico das parasitoses humanas. São Paulo: 

Atheneu, 2001.  

NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 10ª Ed. São Paulo: Atheneu, 

2002.  
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DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 

principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001 (15 ex).  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 (10 ex.)  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004 (15 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GRAHAME SMITH, P.G.; ARONSON, J.K. Tratado de farmacologia clínica 

e farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 9.ed. Rio 

de Janeiro: Mc Graw-Hill, 1996.  

HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002. SILVA, P. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002.  

TAVARES, José Caetano. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio 

de Janeiro: Revinter, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DO CUIDAR II  

Carga Horária: 48 horas  
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EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde com 

foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, do 

adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, de 

planejamento familiar e educação em saúde.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex)  

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda.  BRUNNER & Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex). DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São 

Paulo: EPU, 1981 (10 ex).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem. 24ª Ed. Curitiba. 

Século XXI, 2007. SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

 

QUARTO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  
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EMENTA: O profissional de Enfermagem e as relações humanas. Observação 

e comunicação em enfermagem. Objetivos dos profissionais de saúde. O ser humano 

e suas necessidades humanas básicas. Teorias da Enfermagem. Processo de 

Enfermagem básico para o exercício das atividades profissionais. Técnicas 

fundamentais do Exame Físico. O toque e seus estilos utilizados no cuidado com os 

pacientes. Aplicação prática do processo básico em Enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2003 (21 ex.)  

POSSO. M.B.S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo: 

Atheneu, 2003 (16 ex.)  

DOENGES, Marilynn E. Plano de cuidado de Enfermagem: Orientações para 

o cuidado individualizado do paciente. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

HORTA. Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. --- São Paulo: EPU 

1979. 15 reimpressão, 2004.  

CARPENIDO, Lynda Juall. Diagnóstico de Enfermagem: Aplicação à 

prática clínica. 8 ed. Trad. Ana Thorell- Porto Alegre: Atmed, 2002.  

CIANCIARULLO, T. I. et al. Sistema de Assistência de Enfermagem: evolução 

e tendências. São Paulo: Ícone, 2001.  

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel. Artmed, 2002.  

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel. Artmed, 2006.  
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DISCIPLINA: SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Estudo dos instrumentos básicos da enfermagem que envolve o 

processo educativo-cuidativo, tendo prioridade o ser humano nas diversas dimensões 

que o integram. Aspectos preventivos, curativos e de reabilitação humana diante do 

binômio saúde-doença. Técnicas básicas em enfermagem. Princípios fundamentais 

referente a padronizações, contaminações e protocolos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SANTOS, Iraci dos; FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; DUARTE, Maria 

Jalma Rodrigues Santana et al. Enfermagem fundamental: realidade, questões e 

soluções. São Paulo, Atheneu, 2002 (11 ex.)  

KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de 

enfermagem. São Paulo, EPU, 2003 (11 ex.)  

ATKINSON,   Leslie   D.;   MURRAY,    Mary   Ellen. Fundamentos de 

Enfermagem: introdução ao processo de Enfermagem. Rio deJaneiro, Guanabara 

Koogan, 1989 (17 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SCHULL, Patricia Dwyer (Dir.); COSTA FILHO, Geraldo (Trad.);  

BARBIERI, Renato Lamounier (Trad.). Enfermagem básica : teoria e prática. 

3.ed. São Paulo, Rideel, 2004 ENFERMAGEM básica: teoria e prática. 2.ed. São 

Paulo, Rideel, 2001.  

DU GAS, Beverly Witter. Enfermagem prática. 4.ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara, 1988, 

POSSARI, João Francisco. Prontuário do paciente: e os registros de 

enfermagem. 1.ed. São Paulo, Iátria, 2005.  

RIBEIRO, Adriani Geralda; SARDENBERG, Lauer Marinho; SARDENBERG, 

Jussara Angélica Gomes Nascimento. Tratamento de feridas. Goiânia, AB Editora, 

2004.  
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Conceitos, história e usos da Epidemiologia. Quantificação de 

problemas de saúde. Elementos de Epidemiologia descritiva; métodos de estudo de 

agravos à saúde da população. Enfoque de risco: grupos e fatores. Epidemiologia das 

doenças infecciosas e das não infecciosas. Epidemiologia e controle das grandes 

endemias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

 ROUQUAYROL, M. Z.  ALMEIDA FILHO, Naomar de. Introdução à 

epidemiologia. 3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002 (10 ex.)  

PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006 (10 ex.).  

ROCHA,   Aristides   Almeida;   Cesar,   Galvão  Luiz  Chester. Saúde 

publica: bases conceituais. São Paulo: Atheneu, 2008 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DEVER, G. E. Alan. A epidemiologia na administração dos serviços de saúde. 

São Paulo: PROAHSA, 1998.  

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002. 

MINISTERIO DA SAÚDE/FNS/CENEPI.  GUIA de vigilância 

epidemiológica. 5.ed. Brasília: Fundação Nacional, 1998.  

ROUQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, Naomar. Epidemiologia e Saúde. 6 

ed. Rio de Janeiro: MEDSI. 2003.  

AGUIAR, Zenaide Neto; RIBEIRO, Maria Celeste Soares. Vigilância e 

controle das doenças transmissíveis. 2ª Ed. São Paulo: Martinari, 2006.  

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E 

CONTROLE DE INFECÇÃO: (EDTCI)  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudos referentes à assistência da enfermagem nas comunidades, 

as metodologias utilizadas e sua aplicabilidade, diante de um contexto. Noções de 

controle de infecções hospitalares e comunitárias.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a 

qualidade de assistência. São Paulo: Atheneu, 2003 (21 ex.)  

DOENGES, Marilynn E. Plano de cuidado de Enfermagem: Orientações para o 

cuidado individualizado do paciente. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2003 (10 ex.)  

POSSO. M.B.S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São Paulo: 

Atheneu, 2003. (16 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARPENIDO, Lynda Juall. Diagnóstico de Enfermagem.Aplicação à prática 

clínica. 8 ed. Trad. Ana Thorell- Porto Alegre: Atmed,2002.  

CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos Básicos para o cuidar: Um desafio para a 

Qualidade de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2000.  

JARVIS, Carolyn. Exame físico e avaliação de saúde. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002.  

NANDA. Diagnósticos de Enfermagem: definições e classificação-2001-

2002/ organizado por North American Nursing Association; trad. Jeanne Liliane 

Marlene Michel. Artmed, 2006.  

HORTA. Wanda de Aguiar. Processo de Enfermagem. --- São Paulo: EPU 

1979. 15 reimpressão, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: INFORMÁTICA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Noções de informática em Ciências da Saúde; incluindo conceitos 

básicos de computação e uso de microcomputadores. Introdução a teorias de 

hardware e software, incluindo periféricos de entrada, processamento e saída, 

unidades de medida, aplicativos e sistemas operacionais. Teoria e prática de editores 

de texto, planilhas eletrônicas, programas para apresentação de slides e programas 

para compactação de arquivos. As principais aplicações da informática nas Ciências 

da Saúde. Processamento de sinais: Conversores analógico-digitais, interpretação de 

exames. Registro médico, prontuários, estatísticas hospitalares. Automação de 

laboratórios.  

  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARIBE, Roberto; CARIBE, Carlos. Introdução a computação. São Paulo, 

FTD, 1996 (10 ex).  

MARIN, Heimar F. Informática em enfermagem. São Paulo: Pedagógica e 

Un, 1995 (13 ex).  

ALCALDE LANCHARRO, Eduardo; GARCIA LOPES, Miguel; PENUELAS  

FERNANDES, Salvador. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1991 

( 10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LIENGE, B. Microsoft Excel 2002. São Paulo: Campus, 2002. WARMER, N. 

Microsoft Office 2000. São Paulo: Campus, 1999.  

DINWIDDIE, Robert. Como fazer planilhas. 2ª Ed. São Paulo: Publifolha, 

2001. BIZZOTTO, Carlos Eduardo; BIANCHI, Luiz; LOPES, Maurício. Informática 

básica passo a passo conciso e objetivo. 2ª Ed. Florianópolis: Visual Books, 1998.  

BOHN, Gyorgy Miklos. Informática médica: um guia prático. Rio de Janeiro: 

Atheneu , 1989.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL I  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Estudos relacionados à saúde mental, indicadores, funções e 

alterações no indivíduo. Noções básicas quanto aos principais métodos terapêuticos, 

atendimento e planejamento de enfermagem tanto a nível ambulatorial quanto a nível 

hospitalar e políticas públicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. (10 ex.)  

KAPLAN, Harold I.,SADOCK, Benjamin J.,GREEB, Jack A. Compêndio de 

psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 

2003. (10 ex.)  

SANTOS, Iraci dos. Enfermagem Assistencial no Ambiente Hospitalar: 

Realidade, Questões e Soluções. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Editora 

Atheneu, 2004.  542 p. (10 ex.)  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P.D.C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 17ª ed. São Paulo: Graal, 2002.  

GEORGE, Julia B. Teorias da Enfermagem: Os fundamentos à prática 

profissional.  

Trad. Ana Maria Vasconcellos Thorell, 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 

2000. SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Home Care: A enfermagem no desafio do 

atendimento domiciliar. 1ª ed. São Paulo: IÁTRIA, 2005.  

ROCHA, Ruth Mylius (org). Enfermagem em saúde mental. 2ª Ed. Rio de 

Janeiro, Senac, 2007.  

  

  

QUINTO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Estudos na área do cuidado e do processo educativo-cuidativo 

quanto a enfermagem clínica e a cirúrgica, principais cuidados específicos 

relacionados aos agravos à saúde do ser humano. Noções básicas quanto ao 
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processo do envelhecimento humano e principais implicações e intervenções no 

binômio saúde-doença  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DANIEL, L.F. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, Editora Pedagógica 

e Universitária LTDA, 1981 (10 ex.).  

DUGAS, B. W. Enfermagem Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1988 (20 ex.). 

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado 

de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 

(22 ex).  

FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2002. 20 ex.  

GALLO, Joseph J. (Edit.); SILVA JUNIOR, Carlos Alberto Gomes da (Trad.). 

REICHEL: Assistência ao idoso: aspectos clínicos do envelhecimento. 5.ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001. 10 ex.  

CARVALHO FILHO, Eurico Thomas de; NETTO, Matheus Papaléo. Geriatria: 

fundamentos, clínica e terapêutica. São Paulo, Atheneu, 2004. 10 ex.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005  

ARRUDA, E,N. (org); GONÇALVES, L. (org) Enfermagem e a arte de cuidar. 

Florianópolis: UFSC, 1999.  

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2002  

GARCIA, L.M. Auto conhecimento do enfermeiro na relação terapêutica. Rio 

de Janeiro: Cultura Medica, 1996.  

HAAG, G.S (org). A enfermagem e a saúde do trabalhador. Goiânia: AB 

editora, 2001.  

SHEPARD, Roy J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo, 

Phorte Editora, 2003. 6 ex.  
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GUIMARÃES, Renato Maia. SINAIS e sintomas em geriatria. 2.ed. São 

Paulo, Atheneu, 2004. 6 ex.  

FILHO, Wilson Jacob; AMARAL, José Renato G. Avaliação global do idoso 

: manual da liga do gamia. São Paulo, Atheneu, 2005. 3 ex.  

FERREIRA, Vanja. A atividade física na 3ª idade: o segredo da longevidade. 

Rio de Janeiro, Sprint, 2003. 4 ex.  
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: 

  

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM I  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Noções fundamentais do fenômeno e do processo administrativo. 

Partes integrantes do processo administrativo e o papel do administrador (perfil). As 

principais teorias administrativas, pensamentos, evoluções e concepções no contexto 

atual.  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE AMBIENTAL  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos do meio ambiente, da biodiversidade e da intervenção do 

homem no equilíbrio ambiental. Conhecimentos de políticas para a preservação e 

manutenção do ecossistema e sua influência na vida dos seres vivos do planeta.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. 

São Paulo Atheneu, 2009 (10 ex).  

ANDRADE, Rui Otavio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy. Gestão 

ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São 

Paulo: Makron Books, 2003 (10 ex).  

CAVALCANTI, C. Desenvolvimento  e natureza: estudo s para uma sociedade 

sustentável. São Paulo: Cortez, 2003 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3 ed, 2001.  

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por 

saneamento básico e saúde. São Paulo: Cortez, 1989.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed, 2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, Silvia Harumi; FERNANDES, Eliane Aparecida. Desigualdade, 

pobreza e meio ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 (13 ex.)  

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. São Paulo: 5. ed. Atlas, 1995 

(10 ex.). DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 

Paulo: EPU, Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983 (11 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KURCGANT,P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 2003. 

ANVISA. Resolução RDC 50 de 21/02/2002  

CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: 7ª ed. Atlas, 2002.  

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Auditoria de enfermagem nos hospitais e 

operadores de planos de saúde. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2004. 6 ex.  

OLIVEIRA, D.P.R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. 11 ed. São Paulo, Atlas, 2000.  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Noções básicas de suporte de vida no atendimento pré-hospitalar, 

visando um atendimento de qualidade e humanizado. Estrutura organizacional de 

diferentes setores que realizam o atendimento em situações de emergências e 

urgências.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CANÇADO, Juracy Campos L. Livro dos primeiros socorros. São Paulo: 

Ground, 1993. (10 ex.)  

ERAZO C. Manual de urgências em pronto-socorro. Rio de Janeiro: MEDSI, 

2002. (10 ex.)  

SMELTZER,  Suzanne  C. BARE,  Brenda.  BRUNNER & Suddarth 

 tratado de enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, Marcelo Gomes de. Atendimento pré-hospitalar para 

enfermagem: suporte básico e avançado de vida. São Paulo: Iátria, 2004.  

OLIVEIRA, Beatriz Ferreira Monteiro ; PAROLIN, Mônica Koncke Fiuza ; 

TEIXEIRA JUNIOR, Edison Vale. Trauma: atendimento pré-hospitalar.São Paulo: 

Atheneu, 2001. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Urgência e emergência para enfermagem: 

do atendimento pré-hospitalar (APH) à sala de emergência. São Paulo: Iátria, 2007.  

MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS. São Paulo: Ática, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES  

DIAGNÓSTICOS  

  Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos referentes aos principais exames 

laboratoriais e diagnósticos fundamentais utilizados na área da saúde preventiva e 

curativa do ser humano.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, Orcélia P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

Ed. Goiania: AB editora, 2008.  

WALLACH, Jacques B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

MARIA, Vera Lucia Regina; MARTINS, Ivete; PEIXOTO, Maria Selma Pacheco. 

Exame clinico de enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos coko base 

para diagnostico de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FRASER, Robert G; PARE, Peter J.A. Diagnóstico das doenças do tórax, 2ª 

Ed. São Paulo: Manole, 1981.  

ZAGO, Marco A; FALCÃO, Roberto P; PASQUINI, Ricardo. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

COUTO, Lélis B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

CONWAY-NEVILLE. Atlas de cardiologia: eletrocardiograma e raio x de tórax. 

[s.l]. OESP-Maltese, s.d  

ESTRIDGE, Bárbara H; REYNOLDS, Anna P. Técnicas básicas de 

laboratório clinico. 5ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL II  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: História e evolução da Psiquiatria; Assistência psiquiátrica no Brasil; 

Realidade atual e perspectivas; Desinstitucionalização do doente mental; rotulagem 

psiquiátrica e invalidações sociais; estigmatização do doente mental; estigmatização 

do doente mental; abordagem psiquiátrica; a família do doente mental, tratamentos 

utilizados nas doenças mentais; funções psíquicas; senso e percepção, linguagem, 

pensamento, orientação, atenção, memória, afetividade; doenças psiquiátricas: 

conceitos e generalizações das neuroses, esquizofrenia, psicose-maníaco-

depressiva, siopatia, alcoolismo e outras drogas. Natureza da Enfermagem 

Psiquiátrica: papel da enfermeira, problemas comuns relacionamento enfermeira-
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paciente. Abordagem psiquiátrica na relação pessoa X pessoa. O processo de 

Enfermagem psiquiátrica. Assistência de enfermagem à pacientes internados e 

Assistência psiquiátrica no domicílio e ambulatórios.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREIRE, P. Educação e Mudança. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2003. (10 ex.)  

KAPLAN, Harold I.,SADOCK, Benjamin J.,GREEB, Jack A. Compêndio de 

psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 

2003. (10 ex.)  

SANTOS, Iraci dos. Enfermagem Assistencial no Ambiente Hospitalar: 

Realidade, Questões e Soluções. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte: Editora 

Atheneu, 2004.  

542 p. (10 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P.D.C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. 17ª ed. São Paulo: Graal, 2002.  

GEORGE, Julia B. Teorias da Enfermagem: Os fundamentos à prática 

profissional. Trad. Ana Maria Vasconcellos Thorell, 4ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas 

Sul, 2000. SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Home Care: A enfermagem no desafio 

do atendimento domiciliar. 1ª ed. São Paulo: IÁTRIA, 2005.  
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SEXTO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Estudos referentes à atuação da enfermagem na assistência a 

família e a comunidade. Principais políticas públicas de saúde do país.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: Políticas e Organização de Serviços. 

Cortez, S.P. 2003 (13 ex.)  

PAPINI, Solange. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. 

São Paulo: Atheneu, 2009 (10 ex).  

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa. SUS e saúde da 

família para enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São 

Caetano do Sul: Yendis, 2011 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, Amélia (Org.). A Saúde como direito e como serviço social, Cortez, 

São Paulo, 2002.  

HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.), Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. R.J.: 

FIOCRUZ, 2006 MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 

2006.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.  

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Z. ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia 

e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER  

Carga Horária: 80 horas  
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EMENTA: Estudos relacionados à assistência da mulher nas diversas fases 

do ciclo vital tanto no aspecto preventivo, curativo, educativo e de reabilitação, bem 

como no processo gravídico-puerperal. Principais riscos e intervenções. Noções 

básicas quanto às patologias mais comuns  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREITAS, Fernando; MARTINS-COSTA, Sérgio H.; RAMOS, José Geraldo 

Lopes et al. Rotinas em obstetrícia. 5 ed. Porto Alegre, Artmed, 2006 ( 10 ex.);  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno-infantil. 

2ª Ed. São Paulo; Iátria, 2009 (10 ex).  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth: Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011 (15 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANDEN, P.S. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Reichmann &, 2000. CRANLEY, M,S; ZIEGEL, E.E. Enfermagem Obstétrica. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan 1985.  

FREITAS, F; MAGALHÃES,J.A, MARTINS-COSTA,S.H;RAMOS,J.G. Rotinas 

em Obstetrícia. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

MONTENEGRO, C.A.B; REZENDE,J de. Obstetricia Fundamental. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.  

REZENDE, J de. Obtetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2005.  

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Processos que integram a vida da criança nos vários aspectos do 

seu crescimento e desenvolvimento.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEHRMAN, R.E. Nelson: Tratado de pediatria. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara. 2002 (10 ex.)  

MARCONDES, Eduardo (Org.);VAZ, Flávio Adolfo Costa (Org.); RAMOS, José 

Lauro Araujo (Org.) et al. PEDIATRIA básica. 9ªed. São Paulo, Sarvier, (2003-2004) 

 (19 ex.)  

COLLET, Neusa;OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves de;VIEIRA, Cláudia 

Silveira (Coord.). Manual de enfermagem em pediatria. Goiânia, Cultura e Quali, 

2002 (12 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SCHMITZ, Edilza Maria Ribeiro. A enfermagem em pediatria e puericultura. 

Rio de Janeiro, Atheneu, 2005  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno-infantil. 

2. ed. São Paulo, Iátria, 2009  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth: Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011 (15 ex).  

BRANDEN, Pennie Sessler. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de 

Janeiro, Reichmann &, 2000  

KENNER, Carole. Enfermagem neonatal. 2.ed. Rio de Janeiro, Reichmann &, 

2001  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Estudos que integram a fase da adolescência e todas as suas 

implicações comportamentais, sociais e emocionais, dando ênfase na prevenção de 

patologias e agravos à saúde.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.; HINKLE, Janice L.; Brunner e 

Suddarth: Tratado medico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011 (15 ex).  

PAPALIA, Diane; OLDS, Sally Wendkos. Desenvolvimento humano. 7ª ed. 

Porto Alegre:Artmed, 2000 (20 ex).  

BEHRMAN, Richard, E.; KLIEGMAN, Robert M.; JENSON, Hal B. Nelson: 

tratado de pediatra, 16ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002 (10 ex.).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Tribunal de justiça 

de Santa Catarina. Estatuto da Criança e do Adolescente. 3ª Ed. Florianópolis. 

Santa Catarina, 2012.  

MIRANDA, Maria Ines Ferreira; FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas Públicas Sociais para criança e adolescentes. Goiânia: AB editora, 2001.  

SAITO, Maria Ignez. Adolescência: Prevenção e risco. São Paulo: Atheneu, 

2008. 

CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da adolescência: 

normalidade e psicopatologia. 19ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

MANNING, Sidney A. O desenvolvimento da criança e do adolescente: guia 

básico para autoinstrução. São Paulo: Cultrix, 2000.  

 

 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE I  

Carga Horária: 40horas  

EMENTA: Estudo dos componentes que integram o processo educacional 

numa perspectiva histórica, social e inovadora e suas interferências e intervenções 

na vida e saúde do ser humano.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LA TAILLE, Yves de;OLIVEIRA, Marta Kohl de;DANTAS, Heloysa. Piaget, 

Vygotsky, Wallon : teorias psicogenéticas em discussão. 22.ed. São Paulo, 

Summus, 1992. (10 ex.) AEBLI, Hans. Pratica de ensino: formas fundamentas de 

ensino elementar. Médio e superior. São Paulo, EPU, 1982. (14 EX.)  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de ensino elementar, 

médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficinas de Educação em Saúde, 2001.  

FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ. Formação pedagógica em educação 

profissional na área de saúde: enfermagem, 2000.  

NEGRATO, Carlos Antonio. Diabetes: educação em saúde. São Paulo: 

EDUSC, 2001.  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco: Artmed, 2001.  

HERNÁNDEZ, F.e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de 

trabalho. 5ªEd. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência 

de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001. (5 ex.)  

MIRANDA, Maria Inês Ferreia;FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas públicas sociais para crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 

2001. (5 ex.)  

DIAZ BORDENAVE, Juan; PEREIRA, Adair Martins. Estratégias de  ensino- 

aprendizagem. 25 ed. Petrópolis, Vozes, 2004.  
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DISCIPLINA: NOÇÕES DO PROCESSO DE CUIDAR III  

Carga Horária: 48 horas  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde com 

foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, do 

adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, de 

planejamento familiar e educação em saúde. BIBLIOGRAFIA BASICA  

POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. 

São Paulo, Atheneu, 2003 ( 16 ex)  

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda.  BRUNNER & Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex).  

DANIEL, Liliana Felcher. A enfermagem planejada. 3 ed. São Paulo: EPU, 

1981 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de enfermagem: 

promoção do cuidado colaborativo. 5.ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

BARROS, Alba Lucia Botura de. Anamnese e exame físico: avaliação 

diagnóstica de enfermagem no adulto. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

GOMES, Ivan Lourenço (trad); CARVALHO, Ana Cristina Silva de ( rev). 

Assistência de enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

KOCH, Rosi Maria. Técnicas básicas de enfermagem. 24ª Ed. Curitiba. 

Século XXI, 2007. SWEARINGEN, Pamela l; Howard Cheri A. Atlas fotográfico de 

procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2002.  
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SÉTIMO PERIODO 

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Planejamento Geral e das Ações de enfermagem. Monitoramento 

na Atenção Básica. Orientações sobre aplicação de Recursos Financeiros do SUS, 

repassados fundo a fundo. Sistemas de informação em saúde.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005 (13 ex.)  

KWASNICKA, E. L. Introdução à administração. São Paulo: 5. ed. Atlas, 1995 

(10 ex.).  

DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 

Paulo: EPU, Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983 (11 ex.).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

KURCGANT,P. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 2003.  

BURIOLLA, Marta A. Freiten. O estágio supervisionado. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001 CHIAVENATO, I. Recursos Humanos. São Paulo: 7ª ed. Atlas, 2002.  

MOTTA, Ana Letícia Carnevalli. Auditoria de enfermagem nos hospitais e 

operadores de planos de saúde. 2.ed. São Paulo: Iátria, 2004. 6 ex.  

OLIVEIRA, D.P.R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. 11 ed. São Paulo, Atlas, 2000.  
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DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Conhecimentos específicos quanto a atuação do enfermeiro no 

Centro cirúrgico. Organização, planejamento, biossegurança, administração de 

pessoal, distribuição de tarefas, normas e rotinas referentes ao processo cuidativo-

educativo do paciente-cliente.  

Inovação da tecnologia, diagnósticos e procedimentos. Desenvolvimento das 

competências e habilidades específicas para a assistência imediata ao 

paciente/cliente no pós-cirúrgico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, Willian; BONFIM, Isabel Miranda. Enfermagem em centro 

cirúrgico atualidade e perspectivas no ambiente cirurgico. 3ª Ed. São Paulo: 

Martinari, 2013 (10 ex.)  

POSSARI , J. F. Centro de material de esterilização: planejamento e gestão. 

São Paulo: Iátria, 2004 (10 ex.)  

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda.  BRUNNER & Suddarth 

tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011 (22 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Centro Cirúrgico e os cuidados de 

enfermagem. São Paulo: Iátria, 2003.  

PARRA, O.M. / SAAD, W.A. Instrumentação cirúrgica: guia de 

instrumentação cirúrgica. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2000.  

GOLDENZWAIG, N.R.S. Manual de enfermagem médico-cirúrgico. Rio de 

janeiro: Guanabara Koogan, 2004 (10 ex.).  

CUNHA A.F de; FONSECA, R.A. Central de material esterilizado: rotinas 

técnicas. Belo Horizonte: AB Editora, 2004.  

LOMBA A; LOMBA M. Enfermagem e medicina clínica-cirúrgica, 

instrumentação cirúrgica. Olinda: Grupo universia, 2003.  
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DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES CRÍTICOS  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Instrumentalização das competências e habilidades específicas 

quanto ao plano de cuidados e a prática em pacientes internados em unidades ou 

centros de terapias intensivas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado 

de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011 

(22 ex). GOMES, Alice Martins, Enfermagem na unidade de terapia intensiva. São 

Paulo Pedagógica e Un, 1998. (20 exemplares).  

PARSONS, Polly E.; WIENE-KRONISH, Jeanine P. Segredos em terapia 

intensive. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2003 (10 ex).  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARBAS, Carmem Silva Valente et al. Terapia Intensiva: pneumologia e 

fisiologia respiratória. São Paulo Atheneu, 2004.  

CELLI, Carla Bianca Piasecki; GUANAES, André; MAGALHÃES, Ana Maria 

Pueyo Blasco de. Humanização em Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro Revinter, 

2004.  

DIEPENBROCK, Nancy H. Cuidados intensivos. Rio de Janeiro Guanabara 

Koogan, 2005  

GARCEZ, Regina, Trad.; KOZIOL-MCLAIN, Jane; OMAN, Kathleen S.; 

SCHEETZ, Linda J. Segredos em Enfermagem de emergência: respostas 

necessárias ao dia-a-dia. Porto Alegre,2003.  

KNOBEL, Elias. Terapia intensiva: Neurologia. São Paulo Atheneu, 2003.  

 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE II  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudo dos elementos para a compreensão da educação como 

prática social, que se define, a partir de um processo histórico, e um conjunto de 
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relações diferenciadas, sempre interpessoais, intencionais e comprometidas com a 

intervenção transformadora da realidade.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LA TAILLE, Yves de;OLIVEIRA, Marta Kohl de;DANTAS, Heloysa. Piaget, 

Vygotsky, Wallon : teorias psicogenéticas em discussão. 22.ed. São Paulo, 

Summus, 1992. (10 ex.) AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de 

ensino elementar, médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Oficinas de Educação em Saúde, 2001.  

FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ. Formação pedagógica em educação 

profissional na área de saúde: enfermagem, 2000.  

NEGRATO, Carlos Antonio. Diabetes: educação em saúde. São Paulo: 

EDUSC, 2001.  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco: Artmed, 2001.  

HERNÁNDEZ, F.e VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de 

trabalho. 5ªEd. Porto Alegre: Artmed, 1998.  

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a 

assistência de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001. (5 ex.)  

MIRANDA, Maria Inês Ferreia; FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. 

Políticas públicas sociais para crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 

2001. (5 ex.)  

DIAZ  BORDENAVE,  Juan;  PEREIRA,  Adair  Martins. Estratégias 

 de   ensino- aprendizagem. 25 ed. Petrópolis, Vozes, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM I  

Carga Horária: 40 horas  
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EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto a elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

pelo professororientador.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES,  A.  C.  M.  (org);  POLATO,  A.  M.;  SILVA,  E.  A.;  VENTURI,  I.  

Manual de Normas  Técnicas:  Estilo  e  estrutura  para  trabalhos  científicos.  

União  da  Vitória: Uniguaçu, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.   

 

  

OITAVO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Carga Horária: 120 horas  

EMENTA: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de 

enfermagem; gerência de Recursos humanos; Trabalho em saúde e na enfermagem; 
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Avaliação de serviços de Saúde e de Enfermagem; Modelos assistenciais e 

gerenciais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artemed, 2002 (13 ex.).  

DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São 

Paulo: EPU, Editora Pedagógica e Universitária Ltda, 1983. 176 p. (11 ex.)  

KURCGANT, Paulina (Coord). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003. (7ex.), (2001, 6ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos: do operacional ao 

estratégico. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

CARVALHO, Antonio Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo; SERAFIM, Ozélia 

Clen Gomes. Administração de recursos humanos. 2ª Ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012.  

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Princípios e diretrizes para a gestão 

do trabalho no SUS: NOB/RH- SUS). 3ª Ed. Ver. E atual. Brasília. Ed. MS,2005.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO HOMEM  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Instrumentalização quanto aos aspectos culturais, sociológicos, 

históricos e epidemiológicos relacionados à saúde do homem.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

DANIEL, L.F. A enfermagem planejada. São Paulo: EPU, Editora 

Pedagógica e Universitária LTDA, 1981 (10 ex.).  

DUGAS, B. W. Enfermagem Prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1988 (20 ex.).  
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SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda.  BRUNNER & 

Suddarth tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção 

do cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005  

ARRUDA, E,N. (org); GONÇALVES, L. (org) Enfermagem e a arte de 

cuidar. Florianópolis: UFSC, 1999.  

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2002  

GARCIA, L.M. Auto conhecimento do enfermeiro na relação terapêutica. Rio 

de Janeiro: Cultura Medica, 1996.  

CARLOTTO, Mirley. A importância da saúde do homem com ênfase ao 

câncer de próstata. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Enfermagem. 

Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU, 2008.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA I: DIDÁTICA APLICADA À ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Discutir a didática no contexto da saúde, enfatizando a importância 

de conhecimentos didáticos para a formação, atuação profissional e formação de 

competências e habilidades do enfermeiro, analisando a relação entre a educação e 

estado de saúde do indivíduo e sua coletividades, situando o enfermeiro como agente 

de transmissão de conhecimentos na área da saúde. Aborda estratégias de ensino 

que podem ser utilizadas pelo enfermeiro no exercício de sua prática profissional e 

educativa.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Formação pedagógica em educação profissional na 

área de saúde enfermagem. Brasília, Ministério da Saúde, 2000 ( 22 ex.)  

AEBLI, Hana. Prática de ensino: formas fundamentais de ensino elementar, 

médio e superior. São Paulo, EPU, 1982.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 27 ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, Daniel. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco, Artmed, 2001.  

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo, Cortez, 1994.  

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 31.ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2008.  

ALBARRACÍN, Daniel Gonzalo Eslava. Saúde - doença na enfermagem: entre 

o senso comum e o bom senso. Goiânia, AB Editora, 2002  

MESZAROS, Istvan. A educação para além do capital. 2.ed. São Paulo, 

Boitempo, 2008  

WALL, Marilene Loewen. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência 

de enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

  

  

DISCIPLINA: MÉTODOS TERAPÊUTICOS ALTERNATIVOS  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Estudos de métodos terapêuticos alternativos e suas 

especificidades e aplicabilidade na área da saúde, na terapêutica preventiva e 

curativa do ser humano.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CANÇADO, J. C. L. Do-in livro dos primeiros socorros. 39 ed. São Paulo : 

Editora Ground. 1993. (10 ex)  

MACIOCIA, G. Os fundamentos da medicina chinesa: um texto abrangente 

para acupunturistas e fitoterapeutas. São Paulo: Roca, 1996. (10 ex.)  

LORENZI, H.; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e 

Exóticas. São Paulo: PLANETARIUM, 2008. (8 ex)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CORRÊA, A.P.R., RODRIGUES, A. G. et al. Política nacional de plantas 

medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

KORBES, Vunibaldo Cirilo Ir. Plantas medicinais. 49ª Ed. Francisco Beltrão. 

Assoc. de estudos, orientação e assistência rural, 1995.  

COSTA, Eronita de Aquino. Nutrição e fitoterapia: tratamento alternativo 

através das plantas. Petrópolis: Vozes, 2011.  

BROWN, Denise Whichello. Massagem terapêutica: introdução pratica. São 

Paulo: Manole, 2001.  

GREENMAN, Philip E. Princípios da medicina manual. 2ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto a elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

pelo professor- orientador.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  

 

 

NONO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ORIENTAÇÃO DO TCC I  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-cientifícos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica.  

São Paulo: Atlas, 2001.  

Literaturas indicadas conforme linha de pesquisa.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM HEMODINÂMICA E ONCOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Conhecimentos específicos na área da cardiologia e Oncologia. 

Elaboração de planos de cuidados de Enfermagem conforme procedimento a que 

o paciente/cliente é submetido.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER,   Suzanne   C.;   BARE,   Brenda.  BRUNNER & 

Suddarth tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011 (22 ex). GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 

10 ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2002 (33 ex.)  

CASCIATO, Dennis A. Manual de oncologia clinica. São Paulo: Tecmedd, 

2008 (10 ex).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CASTRO, I. Cardiologia: Princípios e Prática. Porto Alegre: Artmed, 1999.  

FARDY, Paul S. (org.); FRANKLIN, Barry A. (org.); PORCARI, John P. (org.) et 

al.  

Técnicas de treinamento em reabilitação cardíaca. São Paulo, Manole, 

2001. HARRISON, T.R.Medicina interna: compêndio. 14 ed. Rio de 

Janeiro:McGraw-Hill.  

1988.  

KNOBEL, Elias. Condutas no Paciente Grave. Ed.Atheneu 2006 - 3ª Edição.  

SAAD, Edson A. Tratado de cardiologia: semiologia. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2003.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA III: LIBRAS  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos 

da surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da fonologia. 

Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: Estudos 

lingüísticos. Porto Alegre. Artes Médicas. 2004 (10 ex).  

LODI, Ana Claudia Balieiro (Org.);HARISSON, Kathryn Marie Pacheco; 

CAMPOS, Sandra Regina Leite de et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2009.  

SKLIAR, Carlos (org). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. Texto: 

A localização política da educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre, Mediação, 

1999.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

LUNARDI, Márcia Lise. Cartografando os Estudos Surdos: currículo e 

relação de poder. IN.BOTELHO, Paula. Segredos e Silêncios na Educação dos 

Surdos. Belo Horizonte: Autêntica. 1998.  

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, 

Senado Federal, 2008.  

RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência : as relações 

que travamos com o mundo. São Paulo, Cortez, 2007.  

LARROSA, Jorge (Org.); SKLIAR, Carlos (org.). Habitantes de Babel : 

politicas e poéticas da diferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001.  

HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Org. Liv 

Sovik, tradução de Adelaide La G. Resende. (et al). Belo Horizonte: Editora UFMG; 

Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.  

  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

Carga Horária: 432 horas  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

DÉCIMO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ORIENTAÇÃO DO TCC II  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Elaboração final do Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso, 

com orientação docente.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

POLIT, Denise F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004 ( 10 ex.)  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo, 

Atlas, 2002 ( 10 ex.);  

RIGHES, A. C. M. (org); POLATO, A. M.; SILVA, E. A.; VENTURI, I. Manual 

de Normas Técnicas: Estilo e estrutura para trabalhos científicos. União da 

Vitória: Uniguaçu, 2007.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

OLIVEIRA, Claudionor dos Santos. Metodologia Científica, Planejamento e 

Técnicas de Pesquisa: Uma Visão Holística do Conhecimento Humano. São Paulo: 

LTr, 2000. DENCKER, A. F. M.; VIÁ, Sarah C. da. Pesquisa empírica em ciências 

humanas (com ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001.  

PARRA FILHO, Domingos & SANTOS, João Almeida. Apresentação de 

Trabalhos Científicos: Monografia, TCC, Teses e Dissertações. São Paulo: Futura, 

2000.  

MINAYO, M. C de S. O desafio do conhecimento: Pesquisa Qualitativa em 

Saúde. Porto União: Hucitec, 2004.  

MARCONI, Maria de A. e LAKATOS, Eva M. Fundamentos da Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2001.  
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DISCIPLINA: ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CALAMIDADES PÚBLICAS  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: A atuação do Enfermeiro diante de um novo paradigma relacionado 

com as calamidades a que o ser humano poderá ser submetido, e a relação com o 

binômio saúde- doença.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOFF, L. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela terra. 14 ed. 

Petrópolis:  

Vozes, 2008 (3ex.), 2012 (2 ex.), 2013 (5 ex.).  

GRUN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 12 ed. 

Campinas, Papirus, 1996.  

ANDRADE, Rui Otavio Bernardes de; TACHIZAWA, Takeshy. Gestão 

ambiental: enfoque estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São 

Paulo: Makron Books, 2003 (10 ex).  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3 ed, 2001.  

JACOBI, P. R. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por 

saneamento básico e saúde. São Paulo: Cortez, 1989.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed,  

2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, Silvia Harumi; FERNANDES, Eliane Aparecida. Desigualdade, 

pobreza e meio ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e prática. 8. ed. São Paulo: Gaia, 

2004 (6 ex.) CARVALHO, Anésio Rodrigues de. Princípios básicos do saneamento 

do meio. São Paulo: Senac, 2007.  
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MINAYO, Maria Cecília de Silva; MIRANDA, Ary Carvalho (Org.). Saúde e 

ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro: EPU, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA IV: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE  

EXAMES DIAGNÓSTICOS COM ÊNFASE EM DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

EMENTA: Noções de radiologia, tomografia, densitometria, ressonância 

magnética. Interpretação de imagens e laudos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar. Guia de diagnostico por imagem. 

São Paulo:  

Manole, 2008 (10 ex).  

FELSON,  B.  Princípios  de  radiologia  do  tórax. 

 Atheneu.  1991  (10 ex.)  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PRADO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. Fundamentos de radiologia e 

diagnostico por imagem. Rio de Janeiro : Elsever, 2007.  

KOCH,  H.  A.  Radiologia  na  formação  do   médico   geral.   Revinter.   1992.  

SANTOS, Alair Augusto S.M.D., NACIF, Marcelo Souto (editores responsáveis)  

Radiologia e Diagnóstico por Imagem: Aparelho Respiratório � Sociedade 

Brasileira de Radiologia. Rubio. 2005.  

DONAHOO, Clara A. Enfermagem em ortopedia e traumatologia. São 

Paulo: EPU, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II  

Carga Horária: 432 horas  
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EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

Definidas no plano de ensino de cada módulo do estagio supervisionado.  

  

2.6.3.3 Estrutura curricular ano de 2018  

A mudança na estrutura da matriz curricular do Curso de Enfermagem foi 

necessária para atender as necessidades apresentadas pelo Colegiado e também 

baseado em levantamento junto aos alunos em relação à proposta de maior vivência 

da prática no curso, proporcionando uma relação maior teórico prática, avaliada pelo 

NDE. Além dessa mudança, foi pensado em atingir os objetivos do curso, o perfil 

profissional do egresso e também as necessidades locais e regionais onde se propôs 

as atividades práticas em contra turno a partir do 5º Período, com a disciplina do 

Processo do Cuidar II com 40 horas/aula em contra turno e no 8º Período o Estágio 

Curricular Supervisionado I com 80 horas/aula, também em contra turno.  

Seguindo a matriz abaixo, número 139, está em vigência para os alunos que 

cursam entre o 1º e 2º períodos, sendo aprovada no ano de 2018.  

MATRIZ CURRICULAR � 2018   

CURSO DE ENFERMAGEM   

1º Período   

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Anatomia Humana  120  100  

Fundamentos de Ciências Sociais  40  33  

Bioquímica  40  33  

Citologia  80  67  

Introdução à Enfermagem  40  33  
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Comunicação e Expressão  40  33  

Psicologia Aplicada à Saúde  40  33  

Subtotal  400  333  

2º Período   

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Anatomia Aplicada à Enfermagem  80  67  

Metodologia da Pesquisa  40  33  

Ética e Bioética na Enfermagem  40  33  

Fisiologia e Biofísica  80  67  

Histologia e Embriologia  80  67  

Microbiologia Básica  40  33  

 

Nutrição e Dietética  40  33  

Processo de Cuidar I  40  33  

Subtotal  440  367  

3º Período    

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Fisiologia II  80  67  

Genética e Evolução  40  33  

Imunologia Geral  40  33  

Introdução à Farmacologia  80  67  

Políticas Públicas de Saúde  40  33  

Parasitologia  40  33  

Patologia Geral  80  67  

Subtotal  400  333  

4º Período    

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  
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Enfermagem em Doenças Transmissíveis  

e Controle de Infecção  

40  33  

Enfermagem em Saúde Mental I  40  33  

Epidemiologia  80  67  

Tecnologia de Informação em Saúde  40  33  

Semiologia em Enfermagem  80  67  

Semiotécnica em Enfermagem  120  100  

Subtotal  400  333  

5º Período    

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Administração em Enfermagem I  40  33  

Meio Ambiente e Coletividade  40  33  

Enfermagem em Saúde do Adulto e do 

Idoso  

120  100  

Enfermagem em Saúde Mental II  40  33  

Enfermagem em Interpretação de 

Exames  

Diagnósticos  

80  67  

Enfermagem em Atendimento Pré-

hospitalar  

80  67  

 

Processo de Cuidar II  40  33  

Subtotal  440  367  

6º Período   

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Enfermagem em Saúde do Homem  80  67  

Enfermagem em Saúde da Criança  80  67  

Enfermagem em Saúde da Mulher  120  100  

Enfermagem em Saúde do Adolescente  40  33  
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Enfermagem em Saúde Coletiva I  80  67  

Subtotal  400  333  

7º Período     

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Administração em Enfermagem II  80  67  

Assistência de Enfermagem à Pacientes 

Críticos  

120  100  

Enfermagem em Centro Cirúrgico  120  100  

Bioestatística  40  33  

Enfermagem em Saúde Coletiva II  40  33  

Subtotal  400  333  

8º Período   

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Disciplina Optativa I  40  33  

Disciplina Optativa II  40  33  

Educação em Saúde  80  67  

Enfermagem na Gestão dos Serviços de 

Saúde  

80  67  

TCC I  40  33  

Terapias Integrativas  80  67  

Estágio Curricular Supervisionado I  80  67  

Enfermagem Oncológica  40  33  

Subtotal  480  400  

9º Período   

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Disciplina Optativa III  40  33  

Especialidades na Área de Enfermagem  80  67  

Estágio Curricular Supervisionado II  440  367  
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TCC II  40  33  

Subtotal  600  500  

10º período  

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

Hora 

relógio  

Disciplina Optativa IV  40  33  

Estágio Curricular Supervisionado III  440  367  

Tópicos Especiais  80  67  

TCC III  40  33  

Subtotal  600  500  

Total da matriz curricular  4560  3800  

RESUMO  HORAS/AULA  HORAS 

RELÓGIO  

%  

Disciplinas do 

curso  

3600  3000  75%  

Estágio Curricular  

Supervisionado  

960  800  20%  

Atividades 

Complementares  

240  200  5%  

TOTAL DO 

CURSO  

4800  4000  100%  

Tempo de Integralização mínima do curso: 10 semestres (5 anos)  

Tempo de Integralização máxima do curso: 20 semestres (10 anos)  

  

Rol de disciplinas optativas  

Disciplinas Optativas I e II  Carga 

horária  

Optativa 01 - Libras (Língua Brasileira de Sinais)  40  

Optativa 02 � Tópicos Especiais  40  

Optativa 03- Estudos contemporâneos e Sociais   40  

Optativa 04- Farmacologia aplicada a enfermagem  40  
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Optativa 05- Fisiopatologia Aplicada à Enfermagem  40  

Optativa 06- Didática aplicada à Enfermagem  40  

Disciplinas Optativas III e IV  Carga 

horária  

Optativa 01 - Enfermagem aplicada a métodos invasivos  40  

Optativa 02 � Sistematização da Assistência em 

Enfermagem  

40  

Optativa 03 � Vigilância em Saúde  40  

Optativa 04- Gestão de Qualidade nas Organizações de 

Saúde  

40  

Optativa 05 - Enfermagem na Interpretação de Exames   

Diagnósticos com ênfase em Diagnósticos por imagem  

40  

*Caso o aluno deseje fazer uma disciplina que não conste da lista das 

disciplinas optativas oferecidas pelo curso de Enfermagem, o mesmo poderá escolher 

outra disciplina oferecida nos outros cursos das Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu, esta disciplina deverá ter relação com a área da formação em enfermagem. 

Neste caso, o acadêmico deverá apresentar uma justificativa por escrito ao colegiado 

do curso de Enfermagem, que após sua aprovação pelo colegiado, o aluno poderá 

efetivar sua matrícula.  
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2. 6. 3.3.1 Ementário e Bibliografia 2018  

PRIMEIRO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos que proporcionem um conhecimento geral e amplo da 

anatomia humana, suas principais características estruturais, anatômicas e 

morfofisiológicas, com abordagem essencial para a formação do enfermeiro.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985. SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013.  

TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto alegre: Artmed, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica, São Paulo: 

Atheneu, 2011. KAPIT, W.; ELSON, L.M. Anatomia um Livro para Colorir, 3a ed. 

São Paulo: Roca, 2004.  

VALERIUS, K. P. et al. O Livro dos Músculos. São Paulo: Manole, 2013.  

OLIVEIRA, N. S. de. Anatomia e fisiologia humana. Goiania:AB Editora, 

2003. WOLF-HEIDEGGER. Atlas de Anatomia Humana. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000.  

 

 DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS  

Carga Horária: 40 horas  



 

EMENTA: Introdução de conceitos elementos de análise da sociologia e 

antropologia. As relações sociais na cidade pré-industrial e as transformações 

sociais e econômicas decorrentes da revolução industrial e os impactos sobre a 

saúde tanto no ambiente urbano como no rural. Relações étnico-raciais e indígenas 

na sociedade. A natureza do capitalismo contemporâneo, a concentração econômica 

e as novas relações entre o estado, a sociedade e o sistema de saúde. O campo de 

estudo da Antropologia. História da Antropologia Filosófica. A cultura como totalidade 

criadora de modos específicos de realização sociocultural. A diversidade cultural e 

sua significação. A Antropologia Biológica. Metafísica do homem. O campo de 

estudo da Antropologia Médica. A Abordagem evolucionista e a abordagem sócio 

organizacional. As teorias da enfermidade como produto cultural. A Antropologia de 

saúde no Brasil.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva. 2012 e 2015.  

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Sociologia Geral. 7ª ed. São Paulo:  

Atlas, 2006. SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: Contexto, 

2014.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARON, R. As etapas do pensamento sociólogo. 7ª Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. BERGER, P. L; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: 

tratado de  

sociologia do conhecimento. 34ª ed. Petrópolis; Vozes, 2012.  

DAGNINO, E. (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São 

Paulo: Paz e Terra, 2002.  

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007, 2007.  

MELLO, L.  G. de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 10ª ed. 

Petrópolis, Vozes, 2003.  

  



 

  

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes a água, equilíbrio ácido-base e os principais 

efeitos tampões do organismo humano. Estudo das diferentes biomoléculas que 

formam a estrutura morfofisiológica do indivíduo, suas principais características e 

relação com o metabolismo, biossíntese e com a química fisiológica.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CONN, E. E.; STUMPF, P.K. Introdução à Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: 

Edgard Blcher, 2004.   

HAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada, 2ª ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2002.  

HARPER et al. Bioquímica. 9ª ed. São Paulo: Atheneu, 2002.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CAMPBELL, M. K. Bioquimica. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.   

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de 

laboratório de bioquímica e biofísica: uma visão integrada. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011.  

DEVLIN, T. M. (Coord.); MICHELACCI, Y. M. (Trad.). Manual de Bioquímica 

com correlações clínicas. 7ª ed. São Paulo, Blucher, 2011.   

MARZZOCO, A;TORRES, B. B. Bioquímica básica. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 1999.  

SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências 

biomédicas. 8ª ed. São Paulo, Manole, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: CITOLOGIA  

Carga Horária: 80 HORAS  

  



 

EMENTA: Estudos morfofuncionais, morfofisiológicos e histofisiológicos das 

células, tecidos, sistemas. Principais estruturas, ultraestruturas das organelas, 

tecidos e sistemas que  constituem o ser humano. Diferentes estruturas 

anatomofisiológicas suas funções específicas e relações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

JOHNSON, G. T. et al. Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.   

BRUCE, A. et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à 

Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas. 2002.  

DE ROBERTIS, E. M. F. ; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBERTS, B. et. al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.  

ALBERTS, B. et. al. Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004.  

GARDNER/HIATT, Atlas de Histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2000.   

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002. POLLARD, T. D; EARNSHAW, W. C; JOHNSON, G. T. et al. 

Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM  

Carga horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimento da História da Enfermagem, nas várias épocas e 

aspectos relevantes quanto ao cuidado realizado ao ser humano diante do contexto. 

O cuidado humano diante de determinada época histórica e seus precursores. O 

perfil do enfermeiro na atualidade, sua atuação ética e profissional, campos de 

atuação e participação nas entidades de classe. O marketing e a enfermagem atual.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIANCIARULLO, I.T. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para 

a qualidade de Assistência. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.  

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Série 

Enfermagem, São Paulo:  

Manole, 2005.  

SANTOS, E. F. et al. Legislação em Enfermagem: atos normativos do 

exercício e do ensino da Enfermagem. São Paulo: Atheneu. 2002.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos 

para o raciocínio clínico. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

ALFARO-LEFREVE, R. Pensamento Crítico na Enfermagem: enfoque 

prático. Porto Alegre: Artmed.1996.  

GEORGE, J. B. (Col.). Teorias de enfermagem: os fundamentos à prática 

profissional.  

4.ed. Porto Alegre, Artmed, 2000.   

PIRES, D. E. (org) et al. Consolidação da legislação e ética profissional. 

Florianóplois.  

Conselho Regional de Enfermagem. 2010.   

RIZZOTTO, M. L. F. História da enfermagem e sua relação com a saúde 

pública. Goiânia: AB Editora, 1999.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções básicas de linguagem, comunicação e expressão. A 

comunicação interpessoal na área da saúde. Elaboração de resumos, registros, 

resenhas, evoluções e outros textos. Elaboração e produção de textos referentes à 

área profissional futura.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

WEIL, P. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 

72ª. ed. Petrópolis, Vozes, 2013.  

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto: para estudantes e universitários. 

10ª ed.  

Petrópolis: Vozes, 2014.  

GUIMARÃES, T. C. Comunicação e linguagem. São Paulo: Pearson, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FIORIN, J. L. ; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17ª. 

ed. São Paulo, Ática, 2007.   

SILVA, M. J. P. da. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações 

interpessoais em saúde. São Paulo, Loyola, 2002.   

PEASE, A. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Rio de Janeiro, 

Sextante, 2005.   

POLITO, R. Como falar corretamente e sem inibições. 10ª ed. São Paulo, 

Saraiva, 2002.  

KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Ática, 2013.  

  

  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Introdução à psicologia, abordando teorias do desenvolvimento 

humano, seus aspectos físicos, emocionais, psicossociais e cognitivos. Expõe 

quadros psicopatológicos bem como oferece referencial sobre a escuta e o 

tratamento humanizado de pacientes.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANGERAMI, V. A. (Org.). E a psicologia entrou no hospital. Belo Horizonte, 

Artesã, 2017.  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

DALGALARRONDO, P. Psicologia e semiologia dos transtornos mentais. 

2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

DAVIDOFF, L. L. Introdução a psicologia. 3ª ed. São Paulo. Makron Books, 

2001.   

FRANKL, V. E. Em busca de sentido. 39ª ed. Petrópolis, Vozes, 2016.  

GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e Saúde: formação, pesquisa e prática 

profissional.  

São Paulo: VETOR, 2012.  

MAY, Rollo. A arte do aconselhamento psicológico. 19ª ed. Petrópolis, 

Vozes, 2013. PAPALIA, D.; OLDS S. W. Desenvolvimento Humano. 7ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000.   

  

  

  

SEGUNDO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA À ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  

  



 

EMENTA: Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o 

funcionamento dos sistemas: muscular, esquelético, tegumentar, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, endócrino e reprodutor relacionando cada órgão e 

sistema com os cuidados de enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011.  SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 23ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2012.  

TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto Alegre, Artmed, 2003.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARROS, A. L. B. L. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica 

de enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2016.  

DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. São Paulo, 

Atheneu, 2011.  GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e 

saúde. São Paulo: Riddel,  

2018.  

MARQUES, E. C. M (org.). Anatomia e fisiologia humana. São Paulo, 

Martinari, 2011.  SOBOTTA, J. Quadro de Músculos, Articulações e Nervos. 2ª. 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2012.   

  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: O valor do conhecimento técnico-científico referente às diferentes 

linhas de pesquisa. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua formulação. 



 

Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da pesquisa e sua 

elaboração. Normas para elaboração de trabalhos científicos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

  

DISCIPLINA: ÉTICA E BIOÉTICA NA ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos da ética e da moral através dos tempos. O surgimento da 

Bioética e os temas atuais que estão relacionados ao cuidar humano. Principais 

códigos de ética e de deontologia na enfermagem.  As comissões de ética e sua 

atuação no contexto atual na área da saúde relacionando com questões étnico-



 

raciais e indígenas e o processo saúde e doença das populações.  A bioética e as 

profissões.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FONTINELE JÚNIOR, K. Ética e bioética em enfermagem. 3ª ed. Goiânia, 

AB Editora, 2007.  

FORTES, P. A. de C. Ética e saúde questões éticas, deontológicas e legais, 

autonomia e direitos do paciente, estudos de caso. São Paulo: Pedagógica e Un, 

2002.  

SANTOS, E. F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do 

exercício e do ensino de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GELAIN, I. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. São Paulo: 

EPU, 2014.   

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. São Paulo: 

Manole, 2005.    

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de Bioética. 5ª ed. 

São Paulo:  

Loyola, 2014.  

SÁ, M. de F. F. de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

MALAGUTTI, W. Bioetica e enfermagem: controvérsias, desafios e 

conquistas. Rio de Janeiro: Rubio, 2007.   

  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA E BIOFÍSICA  

Carga Horária: 80 horas  

  



 

EMENTA: Bases da biofísica e fisiologia celular. Estudo dos principais 

sistemas que integram o corpo humano envolvendo principais partes e mecanismos 

biofísicos através da membrana.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo, Sarvier, 2002  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002.  

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana. 1ª. ed. São Paulo: Manole, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AIRES, M. de M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

CINGOLANI, H. E. (org); HOUSSAY, A. B. Fisiologia Humana.  7ª ed. Porto 

Alegre:  

Artmed, 2004.  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DAVIES, A; BLAKELEY, A, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. Porto 

Alegre: Artmed, 2002   

DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª ed. São Paulo: 

Robe Editorial, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo direcionado às principais características 

morfofisiológicas, anatômicas, histofisiológicas dos tecidos que constituem o corpo 

humano e suas inter-relações com os tecidos e suas variedades. Estudo dos 

principais aspectos que envolvem a morfogênese e a organogênese do 

desenvolvimento animal, com ênfase nos vertebrados e nos principais sistemas 

que o integram.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 

3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. 

Guanabara, 1999. MOORE, K.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica, 5ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DI FIORE, M. S. H. Atlas de Histologia, 7ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica, 11ª ed. 

Rio de Janeiro:  

Guanabara  Koogan, 2013.  

MAIA, G. D. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.  

MOORE, K. L.; PERSAUD, T.V. N. Embriologia Básica. 5ª ed. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2000.  

ZHANG,Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001.  

  

  

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA BÁSICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos quanto a morfofisiologia dos 

principais microrganismos que causam patologias ao ser humano como: vírus, 

bactérias, fungos, protozoários. Genética microbiana dos agentes patogênicos, 

apatogênicos e da flora normal do ser humano. Principais agentes microbianos e 

tipos de isolamentos e precauções a serem adotadas.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4ª ed. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2002.  



 

PELCZAR, M. J; KRIEG, N. R; CHAN, E. C. S. Microbiologia: conceitos e 

Aplicações. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2005.  

TRABULSI, L. R.; ALBERTHUM, F. Microbiologia. 4ª Ed. São Paulo: 

Atheneu, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia Médica. 

7° ed.  

Rio de Janeiro, Saunders, 2014.  

SCHAECHTER, M.; VOEUX, P. L.; MACHADO, P. S. de P. Microbiologia: 

mecanismos de doenças infecciosas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e Farmacologia Simplificada. Revinter. 2002.  

TORTORA, G. J. Microbiologia. 10°ed. Porto Alegre, Artmed, 2012.  

VERMELHO, A. B; PEREIRA, A. F.; COELHO, R. R. R. Práticas de 

microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.   

    

  

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à importância da dietoterapia e da nutrição 

do ser humano, nas diferentes etapas do seu desenvolvimento  a  partir de um 

conhecimento técnico-científico dos principais nutrientes que são considerados 

essenciais à saúde humana.  

Ênfase nos aspectos relevantes quanto à nutrição e o binômio saúde-doença 

do indivíduo.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARUSO, L.; SILVA, A.; SIMONY, R. Dietas hospitalares: uma abordagem 

na prática clínica.São Paulo: Atheneu, 2004.  

PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. São Paulo: Manole, 2003.  

SHILS, M. E. et al. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. 

9ª Ed. São Paulo: Manole. 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DOUGLAS, C.R. Tratado de Fisiologia Aplicada à Nutrição. São Paulo: 

Robe Editorial, 2002.  

DOVERA, T.N.D.S. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2007.  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E. MARCHINI, J. Ciências Nutricionais. São 

Paulo: Sarvier, 2003.   

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, E. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 10ª 

Ed. São Paulo: Roca, 2002.   

TADDEI, J. A. de A. C. (Ed.). Nutrição em saúde pública. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2016.  

  

  

DISCIPLINA: PROCESSO DO CUIDAR I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Trabalha a construção do conhecimento da enfermagem no 

contexto histórico filosófico dentro de uma perspectiva atual. Desenvolvendo 

habilidades e competências, enfocando a aplicabilidade dos procedimentos básicos 

para o exercício da profissão estimulando o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades fundamentadas técnico cientificamente e necessárias ao cuidado de 

enfermagem com qualidade. 

 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DOENGES, M. E.; MOORHOUSE, M. F.; GEISSLER, A. C. Planos de 

cuidado de  

enfermagem: orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5.ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara, 2003.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo, 

Atheneu, 2003. SMELTZER, S. C.; BARE, B. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.   

BARROS, A. L. B. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  

GOMES, I. L. (trad); CARVALHO, A. C. S. de (rev). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clinicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2014.  

  

TERCEIRO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos da fisiologia dos principais sistemas reguladores 

biológicos, quanto a divisão, organização e evolução dos sistemas nervoso e 

endócrino. Conhecimentos básicos quanto aos sistemas de integração 

neuroendócrina e as principais glândulas endócrinas.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CINGOLANI, H. E. (org); HOUSSAY, A. B. Fisiologia Humana.  7ª ed. Porto 

Alegre:  

Artmed, 2004.  

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002.  

SILVERTHORN, D.U.  Fisiologia humana. São Paulo: Manole, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AIRES, M. de M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DAVIES, A;  BLAKELEY, A.G.H; KIDD, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: 

Artmed, 2002.  

DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª ed. São 

Paulo: Robe Editorial, 2002.  

GUYTON, A. C; HALL J. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos básicos sobre a genética, a evolução e a hereditariedade. 

Aspectos que envolvem o mecanismo da transmissão da hereditariedade, 

anomalias, estimativas, melhoramento genético, evolução e Coo evolução. 

Principais teorias da evolução e hereditariedade, características, processos, 

adaptações, resultados e implicações à vida humana.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NUSSBAUM, R. L. et al. Thompson & Thompson : genética médica. 7ª ed. 

Rio de Janeiro, Elsevier, 2008.   

VOGEL. P. Genética humana: problemas e abordagens. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000.  

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, C. D. Princípios da genética quantitativa. Viçosa, UFV, 2005.  

JORDE, L. B. et al. Genética médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000.   

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9ª ed. Rio 

de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2018.  

PIAGET, J. Epistemologia genética. 4ª Ed. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2012.  

THOMPSON, M. W.; MCLINNES, R. R. Genética Médica. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara  Koogan, 1993.  

  

  

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 40horas  

  

EMENTA: Estudos sobre os mecanismos de defesa do indivíduo, principais 

características, tipos, interações, funções celulares específicas, processos 

imunológicos específicos. Principais alterações, reações que o sistema imunológico 

apresenta diante do binômio saúde-doença.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABBAS, A. K; LICHTMAN, H; POBER J. S. Imunologia celular e molecular. 

4ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter. 2001.  

WEIR, D. M.; STEWART, J. Imunologia: básica e aplicada. Revinter. 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. Guanabara Koogan. 

2002.  

JANEWAY, C.A. Imunobiologia. Artmed. 2002.  

NAGUWA, S.M.; GERSHWIN, M.E. Segredos em alergia e imunologia: 

respostas necessárias ao dia-a-dia em rounds, na clínica e em exames orais e 

escritos. Artmed, 2002. ROSEN, F.; GEHA, R. S. Estudo de casos em imunologia. 

3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.  

SILVA, W. D. da; MOTA, I. Bier: Imunologia Básica e Aplicada. Guanabara 

Koogan.  

2003.  

  

  

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FARMACOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 

principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALMEIDA, J. R. C. de; CRUCIOL, J. M.. Farmacologia e terapêutica clínica 

para a equipe de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2014.  

GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. G.; BRUNTON, L. L. (Edit.) et al. Goodman e 

Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11ª ed. Porto Alegre, McGraw-Hill 

Int, 2010. HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Aborda as políticas públicas de saúde no Brasil, buscando fazer 

correspondência com os modelos de saúde. Ancora-se na compreensão da saúde 

como um direito universal e como uma política social que contribui para a redução 

das desigualdades. Enfoca, do ponto de vista teórico e histórico as políticas de 

saúde, os determinantes e as desigualdades sociais, a atual configuração do sistema 

de saúde brasileiro, visualizando o Sistema Único de Saúde em articulação com os 

modelos de atenção em saúde no âmbito individual e coletivo.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo : Cortez Editora, 2003.  

DIAS, R.; MATOS, F. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. 

São Paulo, Atlas, 2017.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do 

Sul: Yendis,  

2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Direitos dos usuários 

dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2007.  

COHN, A. (Org.). A saúde como direito e como serviço social. São Paulo: 

Cortez Editora, 2002.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. HARTZ, Z. M. de A; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação 

em saúde: dos programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas 

de saúde. Rio de Janeiro:  

FIOCRUZ, 2006.  

MIRANDA, M. I. F.; FERRIANI, M. das G. C. Políticas públicas sociais para 

crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: PARASITOLOGIA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo da biologia básica compreendendo os mecanismos 

relacionados à patologia humana, os ciclos biológicos, e outros aspectos que 

integram o parasitismo e suas implicações no binômio saúde-doença.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE CARLI, G. A. Parasitologia clinica: seleção de métodos e técnicas de 

laboratório para diagnóstico das parasitoses humanas. São Paulo: Atheneu, 2001.   

NEVES, D. P. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2006.  

REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus fundamentos. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

CIMERMAN, B. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e helmintos. 

São Paulo:  

Atheneu, 2005.  

COELHO, C. Manual de parasitologia humana. Canoas: ULBRA - 

Universidade Luterana do Brasil, 2005.  

ZEIBIG, E. A. Parasitologia Clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. 1ª 

ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014.  

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11ª ed. São Paulo, Atheneu, 2005.  

  

  

DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Introdução à patologia. Conceito de doença. Divisões e 

modalidades de estudo da Patologia. Desenvolvimento da Patologia. Correlação dos 

dados anatômicos com os sinais e sintomas clínicos.  Injúria e morte celular. 

Degenerações e necrose. Morte somática. Alterações da circulação e dos fluidos do 

organismo. Edema; Hiperemia ou congestão; isquemia; Trombose, embolismo, 

infarto; hemorragia; Choque. Imunopatologia, inflamação e reparo, Alterações do 

crescimento celular. Neoplasias.   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3ª 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.  



 

HAMMER, Gary D.; MNPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

MITCHELL, R. N. et al. Patologia, bases patologicas; doenças. 8.ed.Rio de 

Janeiro : Elsevier, 2012.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASILEIRO FILHO, G.  B.  Patologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA,  L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 

8ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.  

KUMAE, V; ABBAS, A. K; FAUSTO, N. Robbins e Cotran patologia: bases 

patológicas das doenças. 8ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. BRUNNER & SUDDARTH :Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SOBOTTA,  J. Atlas de anatomia humana. 23ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2012.  

 

 

 

QUARTO PERÍODO  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E CONTROLE DE

INFECÇÃO: (EDTCI)  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA:  Noções  de  biossegurança:  conceitos  e  definições. 

 Doenças  

infectocontagiosas relevantes para enfermagem. Limpeza, desinfecção, esterilização e

monitoramento desses processos no controle de infecção. Acidentes de trabalho com perfuro

cortantes � profilaxia pós exposição. Gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. Doenças 

sexualmente transmissíveis.  

   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a qualidade de

assistência. São Paulo: Atheneu, 2003.  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma introdução à medicina

clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e controle de infecções para hospitais. Porto Alegre:

Artmed, 2012.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, R. de; WAKSMAN, R. D. Enfermagem em central de material, biossegurança

e bioética. Barueri, Manole, 2015.  

HIRATA, M. H; CRESPO HIRATA, R. D; FILHO, J. M. Manual de biossegurança. 2ª ed.

Barueri, Manole, 2012.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção Hospitalar.  

5ª ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços

de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. �

Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/segurancado-

paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies  



 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção

Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-5 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de

Vigilância Sanitária. � Brasília : Ministério da Saúde, 2006. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/gerenciamen to-

dos-residuos-de-servicos-de-saude  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,  

Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção  

Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde,

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. � Brasília : 

Ministério da Saúde, 2015. Disponível em :  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac 

t=8&ved=0ahUKEwiY6qKL_MvbAhWRv1MKHeexBaAQFggnMAA&url=http%3A%2F 

%2Fbvsms.saude.gov.br%2Fbvs%2Fpublicacoes%2Fprotocolo_clinico_diretrizes_terapeuti

ca_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf&usg=AOvVaw2F 

HXqY_YR1RHjtBz1ZHxgZ.   

BRASIL. Ministerio da Saúde/FNS/CENEPI.  Guia De Vigilância Em Saúde. 2.ed.  

Brasília: Fundação Nacional,  

2017. http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-

Unico2017.pdf .  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à saúde mental, indicadores, funções e 

alterações no indivíduo. Noções básicas quanto aos principais métodos terapêuticos, 

atendimento e planejamento e sistematização da assistência de enfermagem tanto 

a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar e políticas públicas.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro, 

FIOCRUZ, 2007.   

FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre, 

Artmed, 2015. Porto Alegre: Artmed, 2015.  

MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3. ed. Porto Alegre, 

Artmed, Porto Alegre: Artmed, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P. D. C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.   

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

GIGLIOTTI, A; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.   

ROCHA, R. M. (org). Enfermagem em saúde mental. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Senac, 2007. TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: Conceitos de 

cuidados. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

  

  

  

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Conceitos, história e usos da Epidemiologia. Quantificação de 

problemas de saúde. Elementos de Epidemiologia descritiva; métodos de estudo de 

agravos à saúde da população. Enfoque de risco: grupos e fatores. Epidemiologia 

das doenças infecciosas e das não infecciosas. Epidemiologia e controle das 

grandes endemias.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALETTA, C. H. M. Epidemiologia e Saúde Pública. 3.ed. Belo Horizonte: 

Coopmed, 2014.  

ROCHA, A. A.; CESAR, G. L. C. Saúde pública: bases conceituais. São 

Paulo: Atheneu, 2013.  

ROUQUAYROL, M. Z.  ALMEIDA FILHO, N. de. Introdução à epidemiologia. 

3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AGUIAR, Z. N; RIBEIRO, M. C. S. Vigilância e controle das doenças 

transmissíveis. 2ª Ed. São Paulo: Martinari, 2006.   

BRASIL. Ministerio da Saúde/FNS/CENEPI.  Guia de Vigilância em Saúde. 

2.ed.  

Brasília: Fundação Nacional,  

2017. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-

Unico2017.pdf.   

CAETANO, K. C. (Org.). Informática em saúde. São Paulo: Yendis, 2012.  

HULLEY, S. B. et al.  Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica.  

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

ROUQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. 

Rio de Janeiro: MEDSI. 2003.   

  

  

  

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Novas tecnologias tanto de informação e comunicação, quanto de 

ponta, para o cuidar em enfermagem.  Registro médico, prontuários, estatísticas 

hospitalares e de saúde pública. Automação de laboratórios. As principais aplicações 



 

da informática nas Ciências da Saúde. Interpretação de exames. Software 

específicos na área da saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAETANO, K. C. (Org.). Informática em saúde. São Paulo: Yendis, 2012  

FITZSIMMONS, J. A. Administração de Serviços: Operações, estratégia e 

tecnologia da informação. Porto Alegre, AMGH, 2014.   

VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 6ª ed. Rio de Janeiro, 

Campus, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR iso/iec 

27001:2013 : Tecnologia da informação: técnicas de segurança, sistemas de 

gestão da segurança da informação- requisitos. Rio de Janeiro, ABNT, 2013.  

BREITMAN, K.; ANIDO, R. Atualizações em Informática. Rio de Janeiro, 

PUC. Rio,  

2006.  

REZENDE, D. A. Planejamento de sistemas de informação e informática: 

Guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento 

estratégico das organizações. 5ª ed. São Paulo, Atlas, 2016.  

SCHAFF, A. A sociedade informática. 8ª ed. São Paulo, Brasiliense, 2001. 

SORDI, J. O.; MEIRELES, M. Administração de Sistemas de Informação: Uma 

abordagem Interativa. São Paulo, Saraiva, 2010.  

  

  

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: O profissional de Enfermagem e as relações humanas. Observação 

e comunicação em enfermagem. Objetivos dos profissionais de saúde. O ser 

humano e suas necessidades humanas básicas. Teorias da Enfermagem. Processo 

de Enfermagem básico para o exercício das atividades profissionais. Técnicas 



 

fundamentais do Exame Físico. O toque e seus estilos utilizados no cuidado com os 

pacientes. Aplicação prática do processo básico em Enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da 

assistencia de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, I. C. F. da (Rev. técnica). Semiologia:bases para a prática 

assistencial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.   

HORTA, W. de A. Processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática 

clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

OMES, I. L. (trad.); CARVALHO, A. C. S. de (rev.). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clínicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2008.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 120 horas  

  



 

EMENTA: Estudo dos instrumentos básicos da enfermagem que envolve o 

processo educativo-cuidativo, tendo como prioridade o ser humano nas diversas 

dimensões que o integram. Aspectos preventivos, curativos e de reabilitação 

humana diante do binômio saúde-doença. Técnicas básicas em enfermagem. 

Princípios fundamentais referentes a padronizações, contaminações e protocolos.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth :Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SANTOS, I. (Org.). Enfermagem assistencial no ambiente hospitalar: 

realidade, questões, soluções. São Paulo, Atheneu, 2004.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

KAWAMOTO, E. E. ; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002.   

KOCH, R. M. Técnicas básicas de enfermagem. 24. ed. Curitiba, SECULO 

XXI, 2007. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. 

São Paulo, Martinari, 2015.  

  

QUINTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Noções fundamentais do fenômeno e do processo administrativo. 

Partes integrantes do processo administrativo e o papel do administrador (perfil). 



 

As principais teorias administrativas, pensamentos, evoluções e concepções no 

contexto atual.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTOS, L. P.; SERAFIM, O. C. G. 

Administração de Recursos Humanos. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 

2012.      

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

FONTINELE JÚNIOR, K. Administração hospitalar. Goiânia, AB Editora, 

2002. MOTTA, A. L. C. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadores 

de planos de saúde. 2.ed. São Paulo, Iátria, 2004.   

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.   

  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: MEIO AMBIENTE E COLETIVIDADE  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Estudos do meio ambiente, da biodiversidade e da intervenção do 

homem no equilíbrio ambiental. Conhecimentos de políticas para a preservação e 

manutenção do ecossistema e sua influência na vida dos seres vivos do planeta.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRADE, R. O. B. de; TACHIZAWA, T. Gestão ambiental: enfoque 

estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Makron Books, 

2003.  

CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma 

sociedade sustentável. São Paulo: Cortez, 2009.  

PAPINI, S. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. São 

Paulo: Atheneu, 2009.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CAMPOS, G. W. de S (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São 

Paulo, Hucitec, 2012. São Paulo: Hucitec, 2012.   

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3ª ed, 2003.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed, 2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, S. H.; FERNANDES, E. A. Desigualdade, pobreza e meio 

ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos na área do cuidado e do processo educativo-cuidativo 

quanto a enfermagem clínica e a cirúrgica, principais cuidados específicos 

relacionados aos agravos à saúde do ser humano. Noções básicas quanto ao 



 

processo do envelhecimento humano e principais implicações e intervenções no 

binômio saúde-doença  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HAMMER, Gary D.; MNPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

MALAGUTTI, W. (Org.). Cuidados de enfermagem em geriatria. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. Brunner & Suddarth: tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção 

do cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2016.  

FERREIRA JUNIOR, M. Saúde no trabalho: temas básicos para o 

profissional que cuida  

da saúde dos trabalhadores. São Paulo, Roca, 2000  

FREITAS, E. V. de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2002.   

NUNES, M. I. (Org.); SANTOS, M. dos (Org.); FERRETTI, R. E. de L. (Org.).  

Enfermagem em geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

   

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL II  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: História e evolução da Saúde Mental ; Assistência  no Brasil; 

Realidade atual eperspectivas; Desinstitucionalização do doente mental; rotulagem 

psiquiátrica e invalidações sociais; estigmatização do doente mental; estigmatização 

do doente mental; abordagem psiquiátrica; a família do doente mental, tratamentos 

utilizados nas doenças mentais; funções psíquicas; senso e percepção, linguagem, 

pensamento, orientação, atenção, memória, afetividade; psicopatias : conceitos e 

generalizações das neuroses, psicoses, perversões ,  alcoolismo e outras drogas. 

Natureza da Enfermagem em saúde mental : papel da enfermeira, problemas 

comuns relacionamento enfermeira-paciente. Abordagem psiquiátrica na relação 

pessoa X pessoa. O processo de Enfermagem psiquiátrica. Assistência de 

enfermagem à pacientes internados e Assistência psiquiátrica no domicílio, 

ambulatórios e em tratamento no centro de atenção psicossocial (CAPS).  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre, 

Artmed, 2015.  KAPLAN, H. I., SADOCK, B. J.,GREEB, J. A. Compêndio de 

psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 

2017.  

MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3ª ed. Porto Alegre, 

Artmed, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P. D. C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. São Paulo, 

Perspectiva, 2017.   

NANDA. Diagnósticos de enfermagem: definições e classificação 2018-2020. 

Porto Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da assistencia 

de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.   

TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: Conceitos de cuidados. 7ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

  



 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

DIAGNÓSTICOS  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos referentes aos principais 

exames laboratoriais e diagnósticos fundamentais utilizados na área da saúde 

preventiva e curativa do ser humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, O. P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

ed. Goiania: AB editora, 2008.  

LIPPINCOTT. Brunner & Suddarth: Exames Complementares.  Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

WALLACH, J. B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COUTO, L. B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

ESTRIDGE, B. H; REYNOLDS, A. P. Técnicas básicas de laboratório 

clinico. 5ª ed.  

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

MARIA, V. L. R.; MARTINS, I.; PEIXOTO, M. S. P. Exame clinico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos como base para diagnostico 

de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

SMELTZER, S.;  BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011. ZAGO, M. A; FALCÃO, R. P; PASQUINI, R. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

Carga Horária: 80 horas  



 

  

EMENTA: Noções básicas de suporte de vida no atendimento pré-hospitalar, 

visando um atendimento de qualidade e humanizado. Estrutura organizacional de 

diferentes setores que realizam o atendimento em situações de emergências e 

urgências.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, W. Catástrofes: Atuação Multidisciplinar em Emergências. São 

Paulo:  

Martinari, 2011.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em pronto atendimento: urgência e 

emergência. São Paulo, Érica, 2014.  

SMELTZER, S. C. BARE, B. Brunner e Suddarth: Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, M. G de. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: 

suporte básico e avançado de vida. São Paulo, Iátria, 2004.  

NUNES, T. A; MELO, M. do C. B. de; SOUZA, C. de. Urgência e emergência 

préhospitalar. 2.ed. Belo Horizonte: Folium, 2010.  

OLIVEIRA, N. S. de. Atendimento pré-hospitalar traumático e clínico APHTC.  

Goiânia, AB Editora, 2014.   

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para a enfermagem. 3. ed. rev. 

São Paulo, Iátria, 2014.  

GUIDERLINES AHA. Atualização das Diretrizes de RCP e ACE 2015. 

Disponível em:< https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-

AHA-Guidelines- 

Highlights-

Portuguese.pdf >. 

  

  

  



 

  

  

  

DISCIPLINA: PROCESSO DO CUIDAR II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para a 

observação, comunicação, relacionamento interpessoal e exame físico. Metodologia 

da assistência de enfermagem em instituições de saúde e na comunidade. 

Conhecimentos científicos, desempenho das técnicas de Enfermagem e utilização 

dos instrumentos básicos de Enfermagem, na assistência individual ou coletiva as 

pessoas, famílias e à comunidade em geral nos diferentes tipos de atendimento 

como em nível ambulatorial, hospitalar, ocupacional e domiciliar. Os cuidados de 

Enfermagem na manutenção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos. 

Fundamentação técnica-científica da Enfermagem no atendimento integral ao ser 

humano em seu ciclo vital.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DOENGES, M. E.; MOORHOUSE, M. F.; GEISSLER, A. C. Planos de 

cuidado de  

enfermagem: orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5.ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara, 2003.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo, 

Atheneu, 2003. SMELTZER, S. C.; BARE, B. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.   

BARROS, A. L. B. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  

GOMES, I. L. (trad); CARVALHO, A. C. S. de (rev). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de Janeiro: Guanabara 



 

Koogan, 2008. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2014.  

 

 SEXTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO HOMEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização quanto aos aspectos do processo saúde 

doença do homem, relacionando com fatores  culturais, sociológicos, históricos e 

epidemiológicos.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014. ROBBINS, S. L.; LEONARD, S. Robbins & Cotran. Fundamentos de 

patologia. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GIGLIOTTI, A.; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.   



 

GUIMARÃES, D. T.  (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 

classificação 2018-2020. Porto Alegre, Artmed, 2018 .  

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Fisiopatologia: Texto e Atlas. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2016.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematização da assistência 

de enfermagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Processos que integram a vida da criança nos vários aspectos do 

seu crescimento e desenvolvimento.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEHRMAN, R.E. Nelson: Tratado de pediatria. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara. 2002  SOUZA, A. B. G. Manual prático de enfermagem pediátrica. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.  

TAMEZ, R. N. Enfermagem na UTI Neonatal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRÊTAS, J. R. da S. (Org.). Manual de exame físico para enfermagem em 

pediatria.  

São Paulo, Iátria, 2005.  

MARCONDES, E. (Org.) et al. Pediatria básica. 9ª ed. São Paulo, Sarvier, 

2009.  

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. 2. ed. São 

Paulo, Iátria, 2009.   

SCHMITZ, E. M. R. A enfermagem em pediatria e puericultura. Rio de 

Janeiro, Atheneu, 2005.   



 

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L.; Brunner e Suddarth: Tratado 

médico cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à assistência da mulher nas diversas fases 

do ciclo vital tanto no aspecto preventivo, curativo, educativo e de reabilitação, bem 

como no processo gravídico-puerperal. Principais riscos e intervenções. Noções 

básicas quanto às patologias mais comuns.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREITAS, F. et al. Rotinas em obstetrícia. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

LEVENO, K. J. Manual de obstetrícia de Williams: Complicações na gestação. 

Porto Alegre: AMGH, 2014.  

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. 2ª Ed. 

São Paulo; Iátria, 2009.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANDEN, P.S. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Reichmann &, 2000.   



 

MONTENEGRO, C. A. B; REZENDE, J de. Obstetrícia Fundamental. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2003.   

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014.  

REZENDE, J de. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2016.  

LOWDERMILK, D. L.; PERRY, S. E.; BOBAK, I. M. O cuidado em 

enfermagem materna. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos que integram a fase da adolescência e todas as suas 

implicações comportamentais, sociais e emocionais, dando ênfase na prevenção de 

patologias e agravos à saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, G.; HINKLE, J. L.; Brunner e Suddarth: Tratado 

médico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

PAPALIA, D; OLDS, S. W. Desenvolvimento humano. 12ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematização da 

assistência de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

CAMPOS, D. M. de S. Psicologia da adolescência: normalidade e 

psicopatologia. 24ª ed.  

Petrópolis: Vozes, 2012.   



 

GREEN, W. H. Psicofarmacologia clínica: da Infância e da Adolescência. 4ª 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 2008.  

MELO, S. M. M. de (Org.); BRUNS, M. A. de T. (Org.). Educação, 

sexualidade e saúde:  

diálogos necessários. Curitiba, CRV, 2013.  

SOARES JUNIOR, J. M.; MORAES, S. D. T. A. Adolescência e Saúde: 

construindo saberes, unindo forças, consolidando direitos. São Paulo: Instituto de 

Saúde, 2018.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes à atuação da enfermagem na assistência a 

família e a comunidade. Principais políticas públicas de saúde do país.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAMPOS, G. W. de S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São 

Paulo, Hucitec, 2012.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde, 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  



 

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.   

HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.). Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. R.J.: 

FIOCRUZ, 2006.  

MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.  

SOUZA, M. C.; HORTA, N. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 

2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017.  

  

  

SÉTIMO PERIODO  

  

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Planejamento Geral e das Ações de enfermagem. Monitoramento 

na Atenção Básica. Orientações sobre aplicação de Recursos Financeiros do SUS, 

repassados fundo a fundo. Sistemas de informação em saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTOS, L. P.; SERAFIM, O. C. G. 

Administração de Recursos Humanos. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 

2012.      

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  



 

FONTINELE JÚNIOR, K. Administração hospitalar. Goiânia, AB Editora, 

2002. MOTTA, A. L. C. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadores de 

planos de saúde. 2.ed. São Paulo, Iátria, 2004.   

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.   

  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES CRÍTICOS  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização das competências e habilidades específicas 

quanto ao plano de cuidados e a prática em pacientes internados em unidades ou 

centros de terapias intensivas.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 

classificação 2018-2020.  

Porto Alegre, Artmed. Porto Alegre : Artmed, 2018.  

PARSONS, P. E.; WIENE-KRONISH, J. P. Segredos em terapia intensiva. 

2ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2003.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, A. I. G et al. A enfermagem na cardiologia invasiva. São Paulo: 

Atheneu, 2007. KNOBEL, E; BARBAS, C. S. V; SCARPINELLA-BUENO, M. A. et al. 

Terapia intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo, Atheneu, 

2004.   

MORITZ, R. D. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. 

São Paulo, Editora Atheneu, 2012. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.  

SÁ, M. de F. F de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção 

Hospitalar. 5ª ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos específicos quanto a atuação do enfermeiro no 

Centro cirúrgico. Organização, planejamento, biossegurança, administração de 

pessoal, distribuição de tarefas, normas e rotinas referentes ao processo cuidativo-

educativo do paciente-cliente. Inovação da tecnologia, diagnósticos e 

procedimentos. Desenvolvimento das competências e habilidades específicas para 

a assistência imediata ao paciente/cliente no pós-cirúrgico.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, W; BONFIM, I. M. Enfermagem em centro cirúrgico atualidade 

e perspectivas no ambiente cirúrgico. 3ª ed. São Paulo: Martinari, 2013.  

POSSARI , J. F. Centro de material de esterilização: planejamento e gestão. 

São Paulo:  

Iátria, 2004.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, R. de; WAKSMAN, R. D. Enfermagem em central de material, 

biossegurança e bioética. Barueri, Manole, 2015.   

CUNHA A.F de; FONSECA, R.A. Central de material esterilizado: rotinas 

técnicas. Belo Horizonte: AB Editora, 2004.  

SANTOS, N. C. M. Centro Cirúrgico e os cuidados de enfermagem. São 

Paulo: Iátria, 2010.  

______. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção Hospitalar. 

5.ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

TAJRA, A. D. Protocolo cirúrgico médico-hospitalar. São Paulo, Iátria, 

2003.  

  

  

DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos básicos quanto a estatística descritiva e suas 

aplicações em Ciências da Saúde, abrangendo noções de probabilidade, 

amostragem, estimativas e testes de hipóteses, bem como principais modelos 

discretos e contínuos.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERQUÓ, E. S.; SOUZA, J. M. P. de; GOTLIEB, S. L. D. Bioestatística. 2.ed. 

São Paulo, EPU, 2002.  

CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: príncipios e aplicações. 

Porto Alegre, Artmed, 2003.  

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 4.  

ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.     

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARANGO, H. G. Bioestatística: teorica e computacional. 3. ed. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.   

JEKEL, J. F; KATZ, D. L; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e 

medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.  

LEVINE, D. M.; STEPHAN, D. F. Estatística - teoria e aplicações: usando o 

microsoft excel em português. Rio de Janeiro, LTC, 2012.   

MOORE, D. S. A estatística básica e sua prática. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 

2016. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência, volume 

único. São Paulo, Pearson Prentice Hall, 2010.  

  

  

  

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Busca da compreensão dos Programas de Atenção Básica 

Ampliada; define as atribuições do profissional enfermeiro dentro das equipes 

multiprofissionais que atuam em Saúde Coletiva; estabelece do papel dos 

profissionais de saúde nos Programas de Assistência à Saúde criados pelo 

Ministério da Saúde (MS) e desenvolvidos pelo Nível Estadual, Regional e Local.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAMPOS, G. W. de S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São 

Paulo, Hucitec,  

2012.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde, 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da 

família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do 

Sul: Yendis,  

2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São  

Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.   

HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.). Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. R.J.: 

FIOCRUZ, 2006.  

MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.  

SOUZA, M. C.; HORTA, N. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 

2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017.  

  

  

OITAVO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Carga Horária: 80 horas  

  



 

EMENTA: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de 

enfermagem; gerência de Recursos humanos; Trabalho em saúde e na enfermagem; 

Avaliação de serviços de Saúde e de Enfermagem; Modelos assistenciais e 

gerenciais.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação em saúde: dos 

programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio 

de Janeiro, FIOCRUZ, 2006.  

MARRAS, J. P. Administração de recursos: do operacional ao estratégico. 14ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.  

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2016. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.    

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE   

Carga Horária: 80horas  

  



 

EMENTA: Estudo dos componentes que integram o processo educacional 

numa perspectiva histórica, social e inovadora e suas interferências e intervenções 

na vida e saúde do ser humano. Conhecimento de elementos para a compreensão 

da educação como prática social, que se define, a partir de um processo histórico, 

e um conjunto de relações diferenciadas, sempre interpessoais, intencionais e 

comprometidas com a intervenção transformadora da realidade. Estudo dos 

componentes que integram o processo educacional numa perspectiva histórica, 

social e inovadora e suas interferências e intervenções na vida e saúde do ser 

humano. Interdisciplinaridade e multiprofissionalidade no contexto da Promoção, 

prevenção e reabilitação em saúde e o papel do enfermeiro.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.  

DÍAZ BORDENAVE, J; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-

aprendizagem. 24ª ed.  

Petrópolis, Vozes, 2004.  

FREIRE, P. Educação e mudança. 27ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, D. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado 

de enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011. BELLONI, I.; MAGALHAES, H. de; SOUZA, L. C. de. Metodologia de 

avaliacão em políticas públicas: uma experiência em educação profissional. 3.ed. 

São Paulo, Cortez, 2003.  

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

WALL, M. L. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência de 

enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  



 

  

  

  

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto à elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

pelo professororientador.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª 

ed. São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  



 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São Paulo, 

Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

 

  

DISCIPLINA: TERAPIAS INTEGRATIVAS  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos de métodos terapêuticos alternativos e suas 

especificidades e aplicabilidade na área da saúde, na terapêutica preventiva e 

curativa do ser humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LEDERMAN, E. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e 

psicologia.  

São Paulo, Manole, 2001.   

LIDELL, L. O novo livro de massagem : guia passo a passo de técnicas 

orientais e ocidentais. São Paulo, Manole, 2002.  

LORENZI, H.; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e 

Exóticas. São Paulo: PLANETARIUM, 2008.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BROWN, D. W. Massagem terapêutica: introdução pratica. São Paulo: 

Manole, 2001. CORRÊA, A.P.R., RODRIGUES, A. G. et al. Política nacional de 

plantas medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.   



 

ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia na atenção primária à saúde. São 

Paulo, Manole, 2001.   

FRITZ, S. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 

2002. (5 ex) FRITZ, S. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 

2002.  

GREENMAN, P. E. Princípios da medicina manual. 2ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde 

com foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, 

do adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, 

de planejamento familiar e educação em saúde.    

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA.  North  American  Nursing  Diagnosis  Association 

(Org.). Diagnóstico de  

enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM ONCOLÓGICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Instrumentalizar o acadêmico sobre os princípios básicos da 

fisiopatologia do câncer e mecanismo de carcinogênese. Programa Nacional de 

prevenção do câncer no Brasil. Epidemiologia do Câncer. Política Nacional de 

Humanização.  Aspectos psicossociais em oncologia. Intervenção da enfermagem 

em oncologia clínica cirúrgica e em cuidados paliativos. Orientação aos pacientes e 

familiares.  

  



 

BIBLIOGRAFIA BASICA  

ANTUNES, R, C. P; PERDICARIS, A. A. M. Prevenção do câncer. Barueri, 

Manole, 2010.   

CASCIATO, D. A. Manual de oncologia clinica. São Paulo, Tecmedd, 2008. 

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma introdução à 

medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BIFULCO, V. A.; JUNIOR, H. J. F; BARBOZA, A. B. Câncer: Uma visão 

multiprofissional. Barueri, Minha Editora, 2010.  

GELAIN, I. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, EPU, 2014.  3 ex  

MORITZ, R. D. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. São 

Paulo, Editora Atheneu, 2012.   

SÁ, M. de F. F de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

  

  

  

NONO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ESPECIALIDADES NA ÁREA DE ENFERMAGEM     

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos sobre as áreas de atuação da enfermagem relacionando 

com os aspectos éticos e legais.  

  



 

BIBLIOGRAFIA BASICA  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014. SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e 

Suddarth: Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ENGEL, C. L. (Org). Nefrologia. Rio de Janeiro, Medyklin Editora, 2011.  

_____. Cardiologia. Rio de Janeiro, Medyklin Editora, 2011.  

LUCAS, A. J. O processo de enfermagem do trabalho: a sistematização da 

assistência de enfermagem em saúde ocupacional. São Paulo, Iátria, 2004.  

SANTOS, N. C. M. Home care: a enfermagem no desafio do atendimento 

domiciliar. 1. ed.  

São Paulo, Iátria, 2005.   

SOUZA, M. de. Assistência de enfermagem em infectologia. São Paulo, 

Atheneu, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II  

Carga Horária: 440 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018.  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari,  

2015.  

  

  

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do  Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-científicos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

DÉCIMO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III  

Carga Horária: 440 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel,  

2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro,  

Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  

  

  

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do  Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-científicos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

  

DISCIPLINA: II - TÓPICOS ESPECIAIS  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo, reflexão e debate sobre temas emergentes e reemergentes 

na área as saúde, abordando, entre outros assuntos, metodologias não 

convencionais na prática em enfermagem.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-

2020. 11.ed.  

Porto Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth : Tratado de 

enfermagem MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em pronto atendimento: urgência e 

emergência. São Paulo, Érica, 2014.  

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre, Artmed, 

2015.  GIGLIOTTI, A.; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.  

MELO, S. M. M de (Org.); BRUNS, M. A. de T. (Org.). Educação, sexualidade 

e saúde: diálogos necessários. Curitiba, CRV, 2013.   

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2003 e 2014.  

Nursing Edição Brasileira. São Paulo, Bolina, [s.d.]  

OLIVEIRA, N. S. de. Atendimento pré-hospitalar traumático e clínico APHTC. 

Goiânia, AB Editora, 2014.   

2.6.3.3.2 Disciplinas optativas I e II  

  

DISCIPLINA OPTATIVA I - LIBRAS  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos 

da surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da 

fonologia. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

QUADROS, R. M; de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira : estudos 

linguísticos. Porto Alegre, Artmed, 2004.   

LODI, A. C. B. (Org.) et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2009.  

SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2005.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, 

Senado Federal, 2008.   

HALL, S. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte, 

UFMG, 2003. LARROSA, J. (Org.); SKLIAR, C. (org.). Habitantes de Babel: politicas 

e poéticas dadiferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001.   

RIBAS,João. Preconceito contra as pessoas comdeficiência: as 

relaçõesque travamos com o mundo. São Paulo, Cortez, 2007.   

SKLIAR, C. (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: 

processos e projetos pedagógicos. 5.ed. Porto Alegre, Mediação, 2017.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA OPTATIVA III � ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS E SOCIAIS  

 Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Teorias sociais que sustentam a visão do ser humano-sujeito: as 

matrizes na filosofia e nas ciências modernas e contemporâneas; síntese (s) do 

processo sócio histórico articulado culturalmente pelas determinações no modo de 

vida na sociedade contemporânea. O pensamento social contemporâneo e as 

determinações: economiaproduçãocapitalismo; e, sociedade-atores-política-poder. 

As matrizes referenciais que sustentam a tomada consciência e a prática social 

sobre a questão social, as transformações societárias, as garantias legais e a 

capacidade política na e para a construção social da realidade.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARENDT, H. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007.  

BAERT, P., SILVA, F. C. da. Teoria Social contemporânea. Lisboa: Mundos 

Sociais, 2014.   

HARVEY, D. A condição pós-moderna. 25ª ed. São Paulo: Loyola, 2014.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, reimpressão 2017.   

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da 

UNESP, reimpressão 2017.   

HELLER, A. O cotidiano e a história. 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2008.   

SELL, C. E.; MARTINS, C. B. M. (Org). Teoria Sociológica Contemporânea: 

autores e perspectivas. Ebook: Editora Annablume, 2017.  

SELL, C. E. Sociologia Clássica: Marx, Durkheim e Weber. Petrópolis, Ed. 

Vozes, 2009.  

  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA IV � FARMACOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  



 

  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 

principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.   

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 .  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª Ed. Riode Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

GRAHAME SMITH, P.G.; ARONSON, J.K. Tratado de farmacologia clínica 

e farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 9ª ed. 

Rio de Janeiro:  

Mc Graw-Hill, 1996.   

HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002.   

SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2002.  

 



 

  

DISCIPLINA: OPTATIVA V � FISIOPATOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Apresentar a  fisiopatologia dos orgãos e sistemas do corpo 

humano, desenvolvendo a capacidade de compreender  os mecanismos das 

patologias relacionando com a assistência de enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

ROBBINS, S. L.; LEONARD, S. Robbins & Cotran. Fundamentos de 

patologia. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Fisiopatologia: Texto e Atlas. 2.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2016.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASILEIRO FILHO, G.  B.  Patologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA,  L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 

8ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.  

KUMAE, V; ABBAS, A. K; FAUSTO, N. Robbins e Cotran patologia: bases 

patológicas das doenças. 8ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. BRUNNER & SUDDARTH :Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SOBOTTA,  J. Atlas de anatomia humana. 23ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2012.  

  

  

DISCIPLINA: DISCIPLINA OPTATIVA VI � DIDÁTICA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Discutir a didática no contexto da saúde, enfatizando a importância 

de conhecimentos didáticos para a formação, atuação profissional e formação de 

competências e habilidades do enfermeiro, analisando a relação entre a educação e 

estado de saúde do indivíduo e sua coletividades, situando o enfermeiro como 

agente de transmissão de conhecimentos na área da saúde. Aborda estratégias de 

ensino que podem ser utilizadas pelo enfermeiro no exercício de sua prática 

profissional e educativa.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da 

visão à ação. Rio de Janeiro, Guanabara  

Koogan, 2003.  

DÍAZ BORDENAVE, J; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-

aprendizagem. 24ª ed.  

Petrópolis, Vozes, 2004.  

FREIRE, P. Educação e mudança. 27ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, D. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011. 

BELLONI, I.; MAGALHAES, H. de; SOUZA, L. C. de. Metodologia de avaliacão em 

políticas públicas: uma experiência em educação profissional. 3.ed. São Paulo, 

Cortez, 2003.  

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

WALL, M. L. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência de 

enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  



 

2.6.3.3.3 Discciplina optativas III e IV  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA I � ENFERMAGEM APLICADA A MÉTODOS 

INVASIVOS  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados as técnicas e procedimentos invasivos na 

enfermagem que envolvem o processo educativo-cuidativo, tendo como prioridade o 

ser humano nas diversas dimensões que o integram, Desenvolver aspectos 

preventivos, curativos e de reabilitação diante das práticas invasivas relacionadas ao 

cuidados do ser humano, aprimorando as principais técnicas em enfermagem e os 

principais fundamentos referentes a padronizações, contaminação e protocolos  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4ª ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  



 

  

DISCIPLINA: OPTATIVA II � SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA A 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Aborda os aspectos teóricos e metodológicos do processo de 

enfermagem no contexto da SAE. Contempla conteúdos de Teorias de enfermagem, 

semiologia e semiotécnica para a operacionalização das etapas legalmente 

estabelecidas para a sistematização da assistência de enfermagem em instituições 

de saúde brasileiras.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da 

assistencia de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, I. C. F. da (Rev. técnica). Semiologia:bases para a prática 

assistencial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.   

HORTA, W. de A. Processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática 

clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

OMES, I. L. (trad.); CARVALHO, A. C. S. de (rev.). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clínicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2008.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  



 

  

DISCIPLINA: OPTATIVA III � VIGILÃNCIA EM SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: O estudo da vigilância sobre as dimensões: epidemiológica, 

sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Tomando como referência a 

compreensão da Vigilância em Saúde enquanto eixo de reorganização do modelo 

assistencial do SUS, a disciplina procura discutir os conceitos e pressupostos 

norteadores da vigilância em saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo : Cortez Editora, 2003.  

DIAS, R.; MATOS, F. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. 

São Paulo, Atlas, 2017.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para 

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Direitos dos usuários 

dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2007.  

COHN, A. (Org.). A saúde como direito e como serviço social. São Paulo: 

Cortez Editora, 2002.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. HARTZ, Z. M. de A; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação 

em saúde: dos programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas 

de saúde. Rio de Janeiro:  

FIOCRUZ, 2006.  

MIRANDA, M. I. F.; FERRIANI, M. das G. C. Políticas públicas sociais para 

crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  



 

  

DISCIPLINA: DISCIPLINA OPTATIVA IV � GESTÃO DE QUALIDADE NAS  

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Princípios de administração em enfermagem e utilização do 

conhecimento teórico e prático para o desenvolvimento do planejamento, gestão, 

implementação e avaliação dos cuidados de enfermagem em instituições 

prestadoras de serviços de saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação em saúde: dos 

programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio 

de Janeiro, FIOCRUZ, 2006.  

MARRAS, J. P. Administração de recursos: do operacional ao estratégico. 14ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.  

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2016. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.    

  



 

  

DISCIPLINA: OPTATIVA V � ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE  

EXAMES DIAGNOSTICOS COM ENFASE EM DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções de radiologia, tomografia, densitometria, ressonância 

magnética. Interpretação de imagens e laudos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, O. P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

ed. Goiania: AB editora, 2008.  

LIPPINCOTT. Brunner & Suddarth: Exames Complementares.  Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

WALLACH, J. B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COUTO, L. B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

ESTRIDGE, B. H; REYNOLDS, A. P. Técnicas básicas de laboratório 

clinico. 5ª ed.  

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

MARIA, V. L. R.; MARTINS, I.; PEIXOTO, M. S. P. Exame clinico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos como base para diagnostico 

de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

SMELTZER, S.;  BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011. ZAGO, M. A; FALCÃO, R. P; PASQUINI, R. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

 

 2.6.3.4 Estrutura Curricular ano de 2019 

 



 

No ano de 2019 o Centro Universitário Vale do Iguaçu adotou novas formas de 

aprendizado, com uso de novas tecnologias e afins, com Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS). Com isso o curso de enfermagem realizou algumas 

adaptações na matriz curricular de 2018. Sendo que os acadêmicos que estavam 

seguindo a matriz de 2018 (1º e 2º períodos) foram migrados para a matriz de 2019 

(1º período), que atualmente para melhor atender as diretrizes curriculares está 

estruturada da seguinte maneira: 

 

MATRIZ CURRICULAR 2019   

CURSO DE ENFERMAGEM  

1º PERÍODO  

Nome da Disciplina  
Carga 

horária  

 

Anatomia Humana  120    

Desafios sociais e Contemporâneos  80   

APS 

Bioquímica  80  APS  

Biologia celular  40    

Introdução à Enfermagem  40    

Psicologia Aplicada à Saúde  40    

TOTAL  400   

2º PERÍODO  

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Anatomia Aplicada à Enfermagem  80    

Metodologia e métodos quantitativos em 

pesquisa   

80   

APS 

Fisiologia e Biofísica  80   

APS 

Histologia e Embriologia  80    

Microbiologia Básica  40    



 

Processo do Cuidar I  40    

TOTAL  400    

3º PERÍODO  

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Fisiologia II  80    

Genética e Evolução  40    

Imunologia Geral e Parasitologia  80   

APS 

Farmacologia  80    

Políticas Públicas de Saúde  40    

Patologia Geral  80   

APS 

TOTAL  400    

4º PERÍODO  

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Enfermagem em Doenças Transmissíveis e 

Controle de Infecção  40    

Epidemiologia  80  APS  

Nutrição e Dietética   40    

Semiologia em Enfermagem  120   

APS 

Semiotécnica em Enfermagem  120    

TOTAL  400   

5º PERÍODO  

Nome da Disciplina  Carga 

horária  

  

Enfermagem em Saúde do Adulto e do Idoso  120   

APS 



 

Ética e Bioética na enfermagem  40    

Enfermagem em Saúde Mental I  40    

Enfermagem em Interpretação de Exames 

Diagnósticos  

80   

APS 

Enfermagem em Atendimento Pré-hospitalar  80    

Processo do Cuidar II  40    

TOTAL  400    

6º PERÍODO   

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Enfermagem em Saúde do Homem  80  APS  

Enfermagem em Saúde da Criança  80    

Enfermagem em Saúde da Mulher  120   

APS 

Enfermagem em Saúde do Adolescente  40    

Enfermagem em Saúde Coletiva I  80    

TOTAL  400   

7º PERÍODO      

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Administração em Enfermagem   80   

APS 

Assistência de Enfermagem a Pacientes Críticos  120    

Enfermagem em Centro Cirúrgico  120    

Enfermagem em Saúde Coletiva, meio ambiente 

e coletividade 80  

 

APS 

TOTAL  400    

8º PERÍODO   

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Enfermagem em Saúde Mental II  40    



 

Educação em Saúde  80   

APS 

Enfermagem na Gestão dos Serviços de Saúde  80    

TCC I  40    

Terapias Integrativas  80   

APS 

Estágio Curricular Supervisionado I  80    

TOTAL  400    

9º PERÍODO   

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Especialidades na Área de Enfermagem  80   

APS 

Estágio Curricular Supervisionado II  440    

TCC   80   

APS 

TOTAL  600    

10º PERÍODO   

Nome da Disciplina  
Carga 

horária    

Disciplina Optativa   80   

APS 

Estágio Curricular Supervisionado III  440    

Tópicos Especiais  80   

APS 

TOTAL  600    

TOTAL DA MATRIZ CURRICULAR  4560    

  

RESUMO  HORAS/AULA  HORAS 

RELÓGIO  

%  

Disciplinas do curso  3600  3000  75%  



 

Estágio Curricular 

Supervisionado  

960  800  20%  

Atividades 

Complementares  

240  200  5%  

TOTAL DO CURSO  4800  4000  100%  

  

 



 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO PERFIL DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

2018 ( DO 1º AO 2º PERÍODO) DE ACORDO COM MATRIZ 139� UNIGUAÇU 
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2.6.4.1 Ementário e Bibliografia 2019  

 

PRIMEIRO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos que proporcionem um conhecimento geral e amplo da 

anatomia humana, suas principais características estruturais, anatômicas e 

morfofisiológicas, com abordagem essencial para a formação do enfermeiro.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental, 3a ed. São Paulo: Makron Books, 

1985. SOBOTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013.  

TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto alegre: Artmed, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica, São Paulo: 

Atheneu, 2011. KAPIT, W.; ELSON, L.M. Anatomia um Livro para Colorir, 3a ed. 

São Paulo: Roca, 2004.  

VALERIUS, K. P. et al. O Livro dos Músculos. São Paulo: Manole, 2013.  

OLIVEIRA, N. S. de. Anatomia e fisiologia humana. Goiania:AB Editora, 

2003. WOLF-HEIDEGGER. Atlas de Anatomia Humana. 5a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000.  

  

  

DISCIPLINA: DESAFIOS SOCIAIS E CONTEMPORÂNEOS  

Carga Horária: 80 horas  

    



 

EMENTA: Introdução de conceitos elementos de análise da sociologia e 

antropologia. As relações sociais na cidade pré-industrial e as transformações 

sociais e econômicas decorrentes da revolução industrial e os impactos sobre a 

saúde tanto no ambiente urbano como no rural. Relações étnico-raciais e indígenas 

na sociedade. A natureza do capitalismo contemporâneo, a concentração econômica 

e as novas relações entre o estado, a sociedade e o sistema de saúde. O campo de 

estudo da Antropologia. História da Antropologia Filosófica. A cultura como totalidade 

criadora de modos específicos de realização sociocultural. A diversidade cultural e 

sua significação. A Antropologia Biológica. Metafísica do homem. O campo de 

estudo da Antropologia Médica. A Abordagem evolucionista e a abordagem sócio 

organizacional. As teorias da enfermidade como produto cultural. A Antropologia de 

saúde no Brasil. Noções básicas de linguagem, comunicação e expressão. A 

comunicação interpessoal na área da saúde. Elaboração de resumos, registros, 

resenhas, evoluções e outros textos. Elaboração e produção de textos referentes à 

área profissional futura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva. 2012 e 2015.  

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Sociologia Geral. 7ª ed. São Paulo:  

Atlas, 2006. SINGER, P. Economia Política da Urbanização. São Paulo: Contexto, 

2014.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ARON, R. As etapas do pensamento sociólogo. 7ª Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. BERGER, P. L; LUCKMANN, T. A construção social da realidade: 

tratado de  

sociologia do conhecimento. 34ª ed. Petrópolis; Vozes, 2012.  

DAGNINO, E. (Org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São 

Paulo: Paz e Terra, 2002.  

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007, 2007.  

MELLO, L.  G. de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 10ª ed. 

Petrópolis, Vozes, 2003.  



 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

WEIL, P. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 

72ª. ed. Petrópolis, Vozes, 2013.  

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto: para estudantes e universitários. 

10ª ed.  

Petrópolis: Vozes, 2014.  

GUIMARÃES, T. C. Comunicação e linguagem. São Paulo: Pearson, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FIORIN, J. L. ; SAVIOLI, F. P. Para entender o texto: leitura e redação. 17ª. 

ed. São Paulo, Ática, 2007.   

SILVA, M. J. P. da. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações 

interpessoais em saúde. São Paulo, Loyola, 2002.   

PEASE, A. Desvendando os segredos da linguagem corporal. Rio de Janeiro, 

Sextante, 2005.   

POLITO, R. Como falar corretamente e sem inibições. 10ª ed. São Paulo, 

Saraiva, 2002.  

KOCH, I. V. A coesão textual. São Paulo: Ática, 2013. 

  

  

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes a água, equilíbrio ácido-base e os principais 

efeitos tampões do organismo humano. Estudo das diferentes biomoléculas que 

formam a estrutura morfofisiológica do indivíduo, suas principais características e 

relação com o metabolismo, biossíntese e com a química fisiológica.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CONN, E. E.; STUMPF, P.K. Introdução à Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: 

Edgard Blcher, 2004.   

HAMPE, P.C.; HARVEY, R.A. Bioquímica Ilustrada, 2ª ed. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2002.  

HARPER et al. Bioquímica. 9ª ed. São Paulo: Atheneu, 2002.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CAMPBELL, M. K. Bioquimica. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.   

COMPRI-NARDY, M. B.; STELLA, M. B.; OLIVEIRA, C. de. Práticas de 

laboratório de bioquímica e biofísica: uma visão integrada. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011.  

DEVLIN, T. M. (Coord.); MICHELACCI, Y. M. (Trad.). Manual de Bioquímica 

com correlações clínicas. 7ª ed. São Paulo, Blucher, 2011.   

MARZZOCO, A;TORRES, B. B. Bioquímica básica. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 1999.  

SACKHEIM, G. I.; LEHMAN, D. D. Química e bioquímica para ciências 

biomédicas. 8ª ed. São Paulo, Manole, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR  

Carga Horária: 40 HORAS  

  

EMENTA: Estudos morfofuncionais, morfofisiológicos e histofisiológicos das 

células, tecidos, sistemas. Principais estruturas, ultraestruturas das organelas, 

tecidos e sistemas que  constituem o ser humano. Diferentes estruturas 

anatomofisiológicas suas funções específicas e relações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

JOHNSON, G. T. et al. Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.   

BRUCE, A. et al. Fundamentos da Biologia Celular: uma introdução à 

Biologia Molecular da Célula. Porto Alegre: Artes Médicas. 2002.  



 

DE ROBERTIS, E. M. F. ; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBERTS, B. et. al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.  

ALBERTS, B. et. al. Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004.  

GARDNER/HIATT, Atlas de Histologia. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 

2000.   

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2002. POLLARD, T. D; EARNSHAW, W. C; JOHNSON, G. T. et al. 

Biologia Celular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ENFERMAGEM  

Carga horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimento da História da Enfermagem, nas várias épocas e 

aspectos relevantes quanto ao cuidado realizado ao ser humano diante do contexto. 

O cuidado humano diante de determinada época histórica e seus precursores. O 

perfil do enfermeiro na atualidade, sua atuação ética e profissional, campos de 

atuação e participação nas entidades de classe. O marketing e a enfermagem atual.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIANCIARULLO, I.T. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para 

a qualidade de Assistência. São Paulo: Editora Atheneu, 2003.  

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. Série 

Enfermagem, São Paulo:  

Manole, 2005.  

SANTOS, E. F. et al. Legislação em Enfermagem: atos normativos do 

exercício e do ensino da Enfermagem. São Paulo: Atheneu. 2002.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: fundamentos 

para o raciocínio clínico. 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  

ALFARO-LEFREVE, R. Pensamento Crítico na Enfermagem: enfoque 

prático. Porto Alegre: Artmed.1996.  

GEORGE, J. B. (Col.). Teorias de enfermagem: os fundamentos à prática 

profissional.  

4.ed. Porto Alegre, Artmed, 2000.   

PIRES, D. E. (org) et al. Consolidação da legislação e ética profissional. 

Florianóplois.  

Conselho Regional de Enfermagem. 2010.   

RIZZOTTO, M. L. F. História da enfermagem e sua relação com a saúde 

pública. Goiânia: AB Editora, 1999.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Introdução à psicologia, abordando teorias do desenvolvimento 

humano, seus aspectos físicos, emocionais, psicossociais e cognitivos. Expõe 

quadros psicopatológicos bem como oferece referencial sobre a escuta e o 

tratamento humanizado de pacientes.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANGERAMI, V. A. (Org.). E a psicologia entrou no hospital. Belo Horizonte, 

Artesã, 2017.  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

DALGALARRONDO, P. Psicologia e semiologia dos transtornos mentais. 

2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

DAVIDOFF, L. L. Introdução a psicologia. 3ª ed. São Paulo. Makron Books, 

2001.   

FRANKL, V. E. Em busca de sentido. 39ª ed. Petrópolis, Vozes, 2016.  

GIOIA-MARTINS, D. F. Psicologia e Saúde: formação, pesquisa e prática 

profissional.  

São Paulo: VETOR, 2012.  

MAY, Rollo. A arte do aconselhamento psicológico. 19ª ed. Petrópolis, 

Vozes, 2013. PAPALIA, D.; OLDS S. W. Desenvolvimento Humano. 7ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2000.   

  

  

  

SEGUNDO PERÍODO 



 

  

DISCIPLINA: ANATOMIA APLICADA À ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estrutura básica dos órgãos que compõem o corpo humano e o 

funcionamento dos sistemas: muscular, esquelético, tegumentar, circulatório, 

respiratório, digestório, urinário, endócrino e reprodutor relacionando cada órgão e 

sistema com os cuidados de enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011.  SOBOTTA, J. Atlas de anatomia humana. 23ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2012.  

TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto Alegre, Artmed, 2003.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARROS, A. L. B. L. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica 

de enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2016.  

DANGELO, J. G; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. São Paulo, 

Atheneu, 2011.  GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e 

saúde. São Paulo: Riddel,  

2018.  

MARQUES, E. C. M (org.). Anatomia e fisiologia humana. São Paulo, 

Martinari, 2011.  SOBOTTA, J. Quadro de Músculos, Articulações e Nervos. 2ª. 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2012.   

  

  

  

DISCIPLINA: METODOLOGIA E MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 

PESQUISA 

Carga Horária: 80 horas VER EMENTA 



 

  

EMENTA: O valor do conhecimento técnico-científico referente às diferentes 

linhas de pesquisa. Objetividade e neutralidade na ciência. Métodos e técnicas de 

pesquisa. O Planejamento da Pesquisa. O problema da pesquisa e sua formulação. 

Coleta de Dados. Análise e interpretação de dados. O Relatório da pesquisa e sua 

elaboração. Normas para elaboração de trabalhos científicos. Novas tecnologias 

tanto de informação e comunicação, quanto de ponta, para o cuidar em enfermagem.  

Registro médico, prontuários, estatísticas hospitalares e de saúde pública. 

Automação de laboratórios. As principais aplicações da informática nas Ciências da 

Saúde. Interpretação de exames. Software específicos na área da saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAETANO, K. C. (Org.). Informática em saúde. São Paulo: Yendis, 2012  

FITZSIMMONS, J. A. Administração de Serviços: Operações, estratégia e 

tecnologia da informação. Porto Alegre, AMGH, 2014.   

VELLOSO, F. de C. Informática: conceitos básicos. 6ª ed. Rio de Janeiro, 

Campus, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR iso/iec 

27001:2013 : Tecnologia da informação: técnicas de segurança, sistemas de 

gestão da segurança da informação- requisitos. Rio de Janeiro, ABNT, 2013.  

BREITMAN, K.; ANIDO, R. Atualizações em Informática. Rio de Janeiro, 

PUC. Rio,  

2006.  

REZENDE, D. A. Planejamento de sistemas de informação e informática: 

Guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento 

estratégico das organizações. 5ª ed. São Paulo, Atlas, 2016.  

SCHAFF, A. A sociedade informática. 8ª ed. São Paulo, Brasiliense, 2001. 

SORDI, J. O.; MEIRELES, M. Administração de Sistemas de Informação: Uma 

abordagem Interativa. São Paulo, Saraiva, 2010.  

 

  

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA E BIOFÍSICA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Bases da biofísica e fisiologia celular. Estudo dos principais 

sistemas que integram o corpo humano envolvendo principais partes e mecanismos 

biofísicos através da membrana.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GARCIA, E. A. C. Biofísica. São Paulo, Sarvier, 2002  

GUYTON, A .C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002.  

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana. 1ª. ed. São Paulo: Manole, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AIRES, M. de M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

CINGOLANI, H. E. (org); HOUSSAY, A. B. Fisiologia Humana.  7ª ed. Porto 

Alegre:  

Artmed, 2004.  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DAVIES, A; BLAKELEY, A, G.H; KIDD, Cecil. Fisiologia Humana. Porto 

Alegre: Artmed, 2002   

DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª ed. São Paulo: 

Robe Editorial, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo direcionado às principais características 

morfofisiológicas, anatômicas, histofisiológicas dos tecidos que constituem o corpo 

humano e suas inter-relações com os tecidos e suas variedades. Estudo dos 

principais aspectos que envolvem a morfogênese e a organogênese do 

desenvolvimento animal, com ênfase nos vertebrados e nos principais sistemas 

que o integram.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 

3.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio de Janeiro. 

Guanabara, 1999. MOORE, K.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia básica, 5ª ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DI FIORE, M. S. H. Atlas de Histologia, 7ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica, 11ª ed. 

Rio de Janeiro:  

Guanabara  Koogan, 2013.  

MAIA, G. D. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2005.  

MOORE, K. L.; PERSAUD, T.V. N. Embriologia Básica. 5ª ed. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2000.  

ZHANG,Shu-Xin. Atlas de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2001.  

  

  

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA BÁSICA  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos quanto a morfofisiologia dos 

principais microrganismos que causam patologias ao ser humano como: vírus, 

bactérias, fungos, protozoários. Genética microbiana dos agentes patogênicos, 

apatogênicos e da flora normal do ser humano. Principais agentes microbianos e 

tipos de isolamentos e precauções a serem adotadas.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4ª ed. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2002.  



 

PELCZAR, M. J; KRIEG, N. R; CHAN, E. C. S. Microbiologia: conceitos e 

Aplicações. 2ª Ed. São Paulo: Makron Books, 2005.  

TRABULSI, L. R.; ALBERTHUM, F. Microbiologia. 4ª Ed. São Paulo: 

Atheneu, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. Microbiologia Médica. 

7° ed.   

Rio de Janeiro, Saunders, 2014.  

SCHAECHTER, M.; VOEUX, P. L.; MACHADO, P. S. de P. Microbiologia: 

mecanismos de doenças infecciosas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2009.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e Farmacologia Simplificada. Revinter. 2002.  

TORTORA, G. J. Microbiologia. 10°ed. Porto Alegre, Artmed, 2012.  

VERMELHO, A. B; PEREIRA, A. F.; COELHO, R. R. R. Práticas de 

microbiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.   

    

  

  

DISCIPLINA: PROCESSO DO CUIDAR I  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Trabalha a construção do conhecimento da enfermagem no 

contexto histórico filosófico dentro de uma perspectiva atual. Desenvolvendo 

habilidades e competências, enfocando a aplicabilidade dos procedimentos básicos 

para o exercício da profissão estimulando o desenvolvimento de atitudes e 

habilidades fundamentadas técnico cientificamente e necessárias ao cuidado de 

enfermagem com qualidade. 

 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DOENGES, M. E.; MOORHOUSE, M. F.; GEISSLER, A. C. Planos de 

cuidado de  

enfermagem: orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5.ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara, 2003.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo, 

Atheneu, 2003. SMELTZER, S. C.; BARE, B. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.   

BARROS, A. L. B. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  

GOMES, I. L. (trad); CARVALHO, A. C. S. de (rev). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clinicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2014.  

  

 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: FISIOLOGIA II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos da fisiologia dos principais sistemas reguladores 

biológicos, quanto a divisão, organização e evolução dos sistemas nervoso e 



 

endócrino. Conhecimentos básicos quanto aos sistemas de integração 

neuroendócrina e as principais glândulas endócrinas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CINGOLANI, H. E. (org); HOUSSAY, A. B. Fisiologia Humana.  7ª ed. Porto 

Alegre:  

Artmed, 2004.  

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002.  

SILVERTHORN, D.U.  Fisiologia humana. São Paulo: Manole, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AIRES, M. de M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Patologia Estrutural e Funcional. 

6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.  

DAVIES, A;  BLAKELEY, A.G.H; KIDD, C. Fisiologia Humana. Porto Alegre: 

Artmed, 2002.  

DOUGLAS, C. R. Tratado de fisiologia aplicado na saúde. 5ª ed. São 

Paulo: Robe Editorial, 2002.  

GUYTON, A. C; HALL J. Tratado de Fisiologia Médica, 12ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: GENÉTICA E EVOLUÇÃO  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos básicos sobre a genética, a evolução e a hereditariedade. 

Aspectos que envolvem o mecanismo da transmissão da hereditariedade, 

anomalias, estimativas, melhoramento genético, evolução e Coo evolução. 

Principais teorias da evolução e hereditariedade, características, processos, 

adaptações, resultados e implicações à vida humana.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NUSSBAUM, R. L. et al. Thompson & Thompson : genética médica. 7ª ed. 

Rio de Janeiro, Elsevier, 2008.   

VOGEL. P. Genética humana: problemas e abordagens. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2000.  

BLACK, J. G. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, C. D. Princípios da genética quantitativa. Viçosa, UFV, 2005.  

JORDE, L. B. et al. Genética médica. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000.   

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 9ª ed. Rio 

de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2018.  

PIAGET, J. Epistemologia genética. 4ª Ed. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2012.  

THOMPSON, M. W.; MCLINNES, R. R. Genética Médica. 5ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara  Koogan, 1993.  

  

  

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA GERAL E PARASITOLOGIA 

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos sobre os mecanismos de defesa do indivíduo, principais 

características, tipos, interações, funções celulares específicas, processos 

imunológicos específicos. Principais alterações, reações que o sistema imunológico 

apresenta diante do binômio saúde-doença. Estudo da biologia básica 

compreendendo os mecanismos relacionados à patologia humana, os ciclos 

biológicos, e outros aspectos que integram o parasitismo e suas implicações no 

binômio saúde-doença. 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABBAS, A. K; LICHTMAN, H; POBER J. S. Imunologia celular e molecular. 

4ª Ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  

CALICH, V.; VAZ, C. Imunologia. Rio de Janeiro: Revinter. 2001.  

WEIR, D. M.; STEWART, J. Imunologia: básica e aplicada. Revinter. 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BENJAMINI, E.; COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. Guanabara Koogan. 

2002.  

JANEWAY, C.A. Imunobiologia. Artmed. 2002.  

NAGUWA, S.M.; GERSHWIN, M.E. Segredos em alergia e imunologia: 

respostas necessárias ao dia-a-dia em rounds, na clínica e em exames orais e 

escritos. Artmed, 2002. ROSEN, F.; GEHA, R. S. Estudo de casos em imunologia. 

3ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.  

SILVA, W. D. da; MOTA, I. Bier: Imunologia Básica e Aplicada. Guanabara 

Koogan.  

2003.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE CARLI, G. A. Parasitologia clinica: seleção de métodos e técnicas de 

laboratório para diagnóstico das parasitoses humanas. São Paulo: Atheneu, 2001.   

NEVES, D. P. Parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 2006.  

REY, L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CIMERMAN, B. Parasitologia humana e seus fundamentos. São Paulo: 

Atheneu, 2005.  

CIMERMAN, B. Atlas de parasitologia: artrópodes, protozoários e helmintos. 

São Paulo:  

Atheneu, 2005.  

COELHO, C. Manual de parasitologia humana. Canoas: ULBRA - 

Universidade Luterana do Brasil, 2005.  



 

ZEIBIG, E. A. Parasitologia Clínica: uma abordagem clínico-laboratorial. 1ª 

ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014.  

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11ª ed. São Paulo, Atheneu, 2005.  

 

  

  

DISCIPLINA: FARMACOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 

principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALMEIDA, J. R. C. de; CRUCIOL, J. M.. Farmacologia e terapêutica clínica 

para a equipe de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2014.  

GOODMAN, L. S.; GILMAN, A. G.; BRUNTON, L. L. (Edit.) et al. Goodman e 

Gilman: as bases farmacológicas da terapêutica. 11ª ed. Porto Alegre, McGraw-Hill 

Int, 2010. HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2002.  

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2002.  

  

  

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Aborda as políticas públicas de saúde no Brasil, buscando fazer 

correspondência com os modelos de saúde. Ancora-se na compreensão da saúde 

como um direito universal e como uma política social que contribui para a redução 

das desigualdades. Enfoca, do ponto de vista teórico e histórico as políticas de 

saúde, os determinantes e as desigualdades sociais, a atual configuração do sistema 

de saúde brasileiro, visualizando o Sistema Único de Saúde em articulação com os 

modelos de atenção em saúde no âmbito individual e coletivo.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo : Cortez Editora, 2003.  

DIAS, R.; MATOS, F. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. 

São Paulo, Atlas, 2017.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do 

Sul: Yendis,  

2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Direitos dos usuários 

dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2007.  

COHN, A. (Org.). A saúde como direito e como serviço social. São Paulo: 

Cortez Editora, 2002.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. HARTZ, Z. M. de A; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação 

em saúde: dos programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas 

de saúde. Rio de Janeiro:  

FIOCRUZ, 2006.  

MIRANDA, M. I. F.; FERRIANI, M. das G. C. Políticas públicas sociais para 

crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL  

Carga Horária: 80 horas  

  



 

EMENTA: Introdução à patologia. Conceito de doença. Divisões e 

modalidades de estudo da Patologia. Desenvolvimento da Patologia. Correlação dos 

dados anatômicos com os sinais e sintomas clínicos.  Injúria e morte celular. 

Degenerações e necrose. Morte somática. Alterações da circulação e dos fluidos do 

organismo. Edema; Hiperemia ou congestão; isquemia; Trombose, embolismo, 

infarto; hemorragia; Choque. Imunopatologia, inflamação e reparo, Alterações do 

crescimento celular. Neoplasias.   

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 3ª 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001.  

HAMMER, Gary D.; MNPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

MITCHELL, R. N. et al. Patologia, bases patologicas; doenças. 8.ed.Rio de 

Janeiro : Elsevier, 2012.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASILEIRO FILHO, G.  B.  Patologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA,  L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 

8ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.  

KUMAE, V; ABBAS, A. K; FAUSTO, N. Robbins e Cotran patologia: bases 

patológicas das doenças. 8ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. BRUNNER & SUDDARTH :Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SOBOTTA,  J. Atlas de anatomia humana. 23ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2012.  

 

 

                                  QUARTO PERÍODO  

 

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO E DIETÉTICA  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Estudos relacionados à importância da dietoterapia e da nutrição 

do ser humano, nas diferentes etapas do seu desenvolvimento  a  partir de um 

conhecimento técnico-científico dos principais nutrientes que são considerados 

essenciais à saúde humana.  

Ênfase nos aspectos relevantes quanto à nutrição e o binômio saúde-doença 

do indivíduo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CARUSO, L.; SILVA, A.; SIMONY, R. Dietas hospitalares: uma abordagem 

na prática clínica.São Paulo: Atheneu, 2004.  

PHILIPPI, S. T. Nutrição e técnica dietética. São Paulo: Manole, 2003.  

SHILS, M. E. et al. Tratado de Nutrição Moderna na Saúde e na Doença. 

9ª Ed. São Paulo: Manole. 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DOUGLAS, C.R. Tratado de Fisiologia Aplicada à Nutrição. São Paulo: 

Robe Editorial, 2002.  

DOVERA, T.N.D.S. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2007.  

DUTRA-DE-OLIVEIRA, J.E. MARCHINI, J. Ciências Nutricionais. São 

Paulo: Sarvier, 2003.   

MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, E. Alimentos, Nutrição e Dietoterapia. 10ª 

Ed. São Paulo: Roca, 2002.   

TADDEI, J. A. de A. C. (Ed.). Nutrição em saúde pública. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2016.  

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E CONTROLE DE

INFECÇÃO: (EDTCI)  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA:  Noções  de  biossegurança:  conceitos  e  definições. 

 Doenças  

infectocontagiosas relevantes para enfermagem. Limpeza, desinfecção, esterilização e

monitoramento desses processos no controle de infecção. Acidentes de trabalho com perfuro

cortantes � profilaxia pós exposição. Gerenciamento de resíduos sólidos em saúde. Doenças 

sexualmente transmissíveis.  

   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CIBULARES, M. Instrumentos básicos para o cuidar: Um desafio para a qualidade de

assistência. São Paulo: Atheneu, 2003.  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma introdução à medicina

clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e controle de infecções para hospitais. Porto Alegre:

Artmed, 2012.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, R. de; WAKSMAN, R. D. Enfermagem em central de material, biossegurança

e bioética. Barueri, Manole, 2015.  

HIRATA, M. H; CRESPO HIRATA, R. D; FILHO, J. M. Manual de biossegurança. 2ª ed.

Barueri, Manole, 2012.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção Hospitalar.  

5ª ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços

de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. �

Brasília: Anvisa, 2012. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/segurancado-

paciente-em-servicos-de-saude-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies  



 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Medidas de Prevenção de Infecção

Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília: Anvisa, 2017. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/caderno-5 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde / Ministério da Saúde, Agência Nacional de

Vigilância Sanitária. � Brasília : Ministério da Saúde, 2006. Disponível em:

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/gerenciamen to-

dos-residuos-de-servicos-de-saude  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST,  

Aids e Hepatites Virais. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção  

Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis / Ministério da Saúde,

Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. � Brasília : 

Ministério da Saúde, 2015. Disponível em :  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uac 

t=8&ved=0ahUKEwiY6qKL_MvbAhWRv1MKHeexBaAQFggnMAA&url=http%3A%2F 

%2Fbvsms.saude.gov.br%2Fbvs%2Fpublicacoes%2Fprotocolo_clinico_diretrizes_terapeuti

ca_atencao_integral_pessoas_infeccoes_sexualmente_transmissiveis.pdf&usg=AOvVaw2F 

HXqY_YR1RHjtBz1ZHxgZ.   

BRASIL. Ministerio da Saúde/FNS/CENEPI.  Guia De Vigilância Em Saúde. 2.ed.  

Brasília: Fundação Nacional,  

2017. http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-

Unico2017.pdf .  

 

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Conceitos, história e usos da Epidemiologia. Quantificação de 

problemas de saúde. Elementos de Epidemiologia descritiva; métodos de estudo de 

agravos à saúde da população. Enfoque de risco: grupos e fatores. Epidemiologia das 

doenças infecciosas e das não infecciosas. Epidemiologia e controle das grandes 

endemias.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALETTA, C. H. M. Epidemiologia e Saúde Pública. 3.ed. Belo Horizonte: 

Coopmed, 2014.  

ROCHA, A. A.; CESAR, G. L. C. Saúde pública: bases conceituais. São Paulo: 

Atheneu, 2013.  

ROUQUAYROL, M. Z.  ALMEIDA FILHO, N. de. Introdução à epidemiologia. 

3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AGUIAR, Z. N; RIBEIRO, M. C. S. Vigilância e controle das doenças 

transmissíveis. 2ª Ed. São Paulo: Martinari, 2006.   

BRASIL. Ministerio da Saúde/FNS/CENEPI.  Guia de Vigilância em Saúde. 2.ed.  

Brasília: Fundação Nacional,  

2017. http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-

Unico2017.pdf.   

CAETANO, K. C. (Org.). Informática em saúde. São Paulo: Yendis, 2012.  

HULLEY, S. B. et al.  Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica.  

4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

ROUQUAYROL, M. Z. ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de 

Janeiro: MEDSI. 2003.   

  

  

  

  

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: O profissional de Enfermagem e as relações humanas. Observação 

e comunicação em enfermagem. Objetivos dos profissionais de saúde. O ser 

humano e suas necessidades humanas básicas. Teorias da Enfermagem. Processo 

de Enfermagem básico para o exercício das atividades profissionais. Técnicas 



 

fundamentais do Exame Físico. O toque e seus estilos utilizados no cuidado com os 

pacientes. Aplicação prática do processo básico em Enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da 

assistencia de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, I. C. F. da (Rev. técnica). Semiologia:bases para a prática 

assistencial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.   

HORTA, W. de A. Processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática 

clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

OMES, I. L. (trad.); CARVALHO, A. C. S. de (rev.). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clínicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2008.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 120 horas  

  



 

EMENTA: Estudo dos instrumentos básicos da enfermagem que envolve o 

processo educativo-cuidativo, tendo como prioridade o ser humano nas diversas 

dimensões que o integram. Aspectos preventivos, curativos e de reabilitação 

humana diante do binômio saúde-doença. Técnicas básicas em enfermagem. 

Princípios fundamentais referentes a padronizações, contaminações e protocolos.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth :Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SANTOS, I. (Org.). Enfermagem assistencial no ambiente hospitalar: 

realidade, questões, soluções. São Paulo, Atheneu, 2004.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

KAWAMOTO, E. E. ; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2002.   

KOCH, R. M. Técnicas básicas de enfermagem. 24. ed. Curitiba, SECULO 

XXI, 2007. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. 

São Paulo, Martinari, 2015.  

  

QUINTO PERÍODO  

 

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL I  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Estudos relacionados à saúde mental, indicadores, funções e 

alterações no indivíduo. Noções básicas quanto aos principais métodos terapêuticos, 

atendimento e planejamento e sistematização da assistência de enfermagem tanto 

a nível ambulatorial quanto a nível hospitalar e políticas públicas.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AMARANTE, P. Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Rio de Janeiro, 

FIOCRUZ, 2007.   

FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre, 

Artmed, 2015. Porto Alegre: Artmed, 2015.  

MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3. ed. Porto Alegre, 

Artmed, Porto Alegre: Artmed, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P. D. C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.   

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

GIGLIOTTI, A; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.   

ROCHA, R. M. (org). Enfermagem em saúde mental. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Senac, 2007. TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: Conceitos de 

cuidados. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

  

  

 

 

 

 

DISCIPLINA: ÉTICA E BIOÉTICA NA ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  



 

EMENTA: Estudos da ética e da moral através dos tempos. O surgimento da 

Bioética e os temas atuais que estão relacionados ao cuidar humano. Principais 

códigos de ética e de deontologia na enfermagem.  As comissões de ética e sua 

atuação no contexto atual na área da saúde relacionando com questões étnico-

raciais e indígenas e o processo saúde e doença das populações.  A bioética e as 

profissões.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FONTINELE JÚNIOR, K. Ética e bioética em enfermagem. 3ª ed. Goiânia, 

AB Editora, 2007.  

FORTES, P. A. de C. Ética e saúde questões éticas, deontológicas e legais, 

autonomia e direitos do paciente, estudos de caso. São Paulo: Pedagógica e Un, 

2002.  

SANTOS, E. F. et al. Legislação em Enfermagem - atos normativos do 

exercício e do ensino de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2002.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GELAIN, I. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. São Paulo: 

EPU, 2014.   

OGUISSO, T. Trajetória histórica e legal da enfermagem. São Paulo: 

Manole, 2005.    

PESSINI, L.; BARCHIFONTAINE, C. P. Problemas atuais de Bioética. 5ª ed. 

São Paulo:  

Loyola, 2014.  

SÁ, M. de F. F. de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

MALAGUTTI, W. Bioetica e enfermagem: controvérsias, desafios e 

conquistas. Rio de Janeiro: Rubio, 2007.   

 

 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos na área do cuidado e do processo educativo-cuidativo 

quanto a enfermagem clínica e a cirúrgica, principais cuidados específicos 

relacionados aos agravos à saúde do ser humano. Noções básicas quanto ao 

processo do envelhecimento humano e principais implicações e intervenções no 

binômio saúde-doença  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HAMMER, Gary D.; MNPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

MALAGUTTI, W. (Org.). Cuidados de enfermagem em geriatria. Rio de 

Janeiro: Rubio, 2013.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. Brunner & Suddarth: tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção 

do cuidado colaborativo. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem.  

Porto Alegre: Artmed, 2016.  

FERREIRA JUNIOR, M. Saúde no trabalho: temas básicos para o 

profissional que cuida  

da saúde dos trabalhadores. São Paulo, Roca, 2000  

FREITAS, E. V. de. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2002.   



 

NUNES, M. I. (Org.); SANTOS, M. dos (Org.); FERRETTI, R. E. de L. (Org.).  

Enfermagem em geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012.  

   

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE EXAMES 

DIAGNÓSTICOS  

Carga Horária: 80 horas  

EMENTA: Conhecimentos técnico-científicos referentes aos principais 

exames laboratoriais e diagnósticos fundamentais utilizados na área da saúde 

preventiva e curativa do ser humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, O. P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

ed. Goiania: AB editora, 2008.  

LIPPINCOTT. Brunner & Suddarth: Exames Complementares.  Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

WALLACH, J. B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COUTO, L. B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

ESTRIDGE, B. H; REYNOLDS, A. P. Técnicas básicas de laboratório 

clinico. 5ª ed.  

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

MARIA, V. L. R.; MARTINS, I.; PEIXOTO, M. S. P. Exame clinico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos como base para diagnostico 

de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

SMELTZER, S.;  BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 



 

Koogan, 2011. ZAGO, M. A; FALCÃO, R. P; PASQUINI, R. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Noções básicas de suporte de vida no atendimento pré-hospitalar, 

visando um atendimento de qualidade e humanizado. Estrutura organizacional de 

diferentes setores que realizam o atendimento em situações de emergências e 

urgências.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, W. Catástrofes: Atuação Multidisciplinar em Emergências. São 

Paulo:  

Martinari, 2011.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em pronto atendimento: urgência e 

emergência. São Paulo, Érica, 2014.  

SMELTZER, S. C. BARE, B. Brunner e Suddarth: Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, M. G de. Atendimento pré-hospitalar para enfermagem: 

suporte básico e avançado de vida. São Paulo, Iátria, 2004.  

NUNES, T. A; MELO, M. do C. B. de; SOUZA, C. de. Urgência e emergência 

préhospitalar. 2.ed. Belo Horizonte: Folium, 2010.  

OLIVEIRA, N. S. de. Atendimento pré-hospitalar traumático e clínico APHTC.  

Goiânia, AB Editora, 2014.   

SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para a enfermagem. 3. ed. rev. 

São Paulo, Iátria, 2014.  

GUIDERLINES AHA. Atualização das Diretrizes de RCP e ACE 2015. 

Disponível em:< https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-

AHA-Guidelines- 



 

Highlights-

Portuguese.pdf >. 

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: PROCESSO DO CUIDAR II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades para a 

observação, comunicação, relacionamento interpessoal e exame físico. Metodologia 

da assistência de enfermagem em instituições de saúde e na comunidade. 

Conhecimentos científicos, desempenho das técnicas de Enfermagem e utilização 

dos instrumentos básicos de Enfermagem, na assistência individual ou coletiva as 

pessoas, famílias e à comunidade em geral nos diferentes tipos de atendimento 

como em nível ambulatorial, hospitalar, ocupacional e domiciliar. Os cuidados de 

Enfermagem na manutenção, prevenção e recuperação da saúde dos indivíduos. 

Fundamentação técnica-científica da Enfermagem no atendimento integral ao ser 

humano em seu ciclo vital.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DOENGES, M. E.; MOORHOUSE, M. F.; GEISSLER, A. C. Planos de 

cuidado de  

enfermagem: orientações para o cuidado individualizado do paciente. 5.ed. 

Rio de Janeiro, Guanabara, 2003.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo, 

Atheneu, 2003. SMELTZER, S. C.; BARE, B. Tratado de enfermagem médico-

cirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2014.   



 

BARROS, A. L. B. de. Anamnese e exame físico: avaliação diagnóstica de 

enfermagem no adulto. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.  

GOMES, I. L. (trad); CARVALHO, A. C. S. de (rev). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clinicas e cirurgicas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2014.      

 

                                                 SEXTO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO HOMEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização quanto aos aspectos do processo saúde 

doença do homem, relacionando com fatores  culturais, sociológicos, históricos e 

epidemiológicos.  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014. ROBBINS, S. L.; LEONARD, S. Robbins & Cotran. Fundamentos de 

patologia. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth. Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GIGLIOTTI, A.; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.   



 

GUIMARÃES, D. T.  (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 

classificação 2018-2020. Porto Alegre, Artmed, 2018 .  

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Fisiopatologia: Texto e Atlas. 2.ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2016.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematização da assistência 

de enfermagem. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA CRIANÇA  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Processos que integram a vida da criança nos vários aspectos do 

seu crescimento e desenvolvimento.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BEHRMAN, R.E. Nelson: Tratado de pediatria. 16ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara. 2002  SOUZA, A. B. G. Manual prático de enfermagem pediátrica. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2017.  

TAMEZ, R. N. Enfermagem na UTI Neonatal. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRÊTAS, J. R. da S. (Org.). Manual de exame físico para enfermagem em 

pediatria.  

São Paulo, Iátria, 2005.  

MARCONDES, E. (Org.) et al. Pediatria básica. 9ª ed. São Paulo, Sarvier, 

2009.  

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. 2. ed. São 

Paulo, Iátria, 2009.   

SCHMITZ, E. M. R. A enfermagem em pediatria e puericultura. Rio de 

Janeiro, Atheneu, 2005.   



 

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L.; Brunner e Suddarth: Tratado 

médico cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DA MULHER  

Carga Horária: 120 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados à assistência da mulher nas diversas fases 

do ciclo vital tanto no aspecto preventivo, curativo, educativo e de reabilitação, bem 

como no processo gravídico-puerperal. Principais riscos e intervenções. Noções 

básicas quanto às patologias mais comuns.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FREITAS, F. et al. Rotinas em obstetrícia. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2006. 

LEVENO, K. J. Manual de obstetrícia de Williams: Complicações na gestação. 

Porto Alegre: AMGH, 2014.  

SANTOS, N. C. M. Assistência de enfermagem materno-infantil. 2ª Ed. 

São Paulo; Iátria, 2009.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANDEN, P.S. Enfermagem materno-infantil. 2.ed. Rio de Janeiro: 

Reichmann &, 2000.   



 

MONTENEGRO, C. A. B; REZENDE, J de. Obstetrícia Fundamental. Rio de 

Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2003.   

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014.  

REZENDE, J de. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2016.  

LOWDERMILK, D. L.; PERRY, S. E.; BOBAK, I. M. O cuidado em 

enfermagem materna. 5ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2002.   

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADOLESCENTE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos que integram a fase da adolescência e todas as suas 

implicações comportamentais, sociais e emocionais, dando ênfase na prevenção de 

patologias e agravos à saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

SMELTZER, S. C.; BARE, G.; HINKLE, J. L.; Brunner e Suddarth: Tratado 

médico cirurgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

PAPALIA, D; OLDS, S. W. Desenvolvimento humano. 12ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2013.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematização da 

assistência de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre: Artmed, 

2015.  

CAMPOS, D. M. de S. Psicologia da adolescência: normalidade e 

psicopatologia. 24ª ed.  

Petrópolis: Vozes, 2012.   



 

GREEN, W. H. Psicofarmacologia clínica: da Infância e da Adolescência. 4ª 

ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 2008.  

MELO, S. M. M. de (Org.); BRUNS, M. A. de T. (Org.). Educação, 

sexualidade e saúde:  

diálogos necessários. Curitiba, CRV, 2013.  

SOARES JUNIOR, J. M.; MORAES, S. D. T. A. Adolescência e Saúde: 

construindo saberes, unindo forças, consolidando direitos. São Paulo: Instituto de 

Saúde, 2018.  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos referentes à atuação da enfermagem na assistência a 

família e a comunidade. Principais políticas públicas de saúde do país.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAMPOS, G. W. de S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São 

Paulo, Hucitec, 2012.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde, 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  



 

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.   

HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.). Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. R.J.: 

FIOCRUZ, 2006.  

MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.  

SOUZA, M. C.; HORTA, N. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 

2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017.  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                  SÉTIMO PERIODO 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA, MEIO AMBIENTE E 

COLETIVIDADE  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos do meio ambiente, da biodiversidade e da intervenção do 

homem no equilíbrio ambiental. Conhecimentos de políticas para a preservação e 

manutenção do ecossistema e sua influência na vida dos seres vivos do planeta.  



 

 

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Busca da compreensão dos Programas de Atenção Básica 

Ampliada; define as atribuições do profissional enfermeiro dentro das equipes 

multiprofissionais que atuam em Saúde Coletiva; estabelece do papel dos 

profissionais de saúde nos Programas de Assistência à Saúde criados pelo 

Ministério da Saúde (MS) e desenvolvidos pelo Nível Estadual, Regional e Local.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CAMPOS, G. W. de S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São 

Paulo, Hucitec,  

2012.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde, 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da 

família para  

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do 

Sul: Yendis,  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRADE, R. O. B. de; TACHIZAWA, T. Gestão ambiental: enfoque 

estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Makron Books, 

2003.  

CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 

sustentável. São Paulo: Cortez, 2009.  

PAPINI, S. Vigilância em saúde ambiental: uma nova área da ecologia. São 

Paulo: Atheneu, 2009.  

    

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CAMPOS, G. W. de S (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São Paulo, 

Hucitec, 2012. São Paulo: Hucitec, 2012.   



 

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez, 3ª ed, 2003.  

CURRIÊ, K. Meio ambiente: interdisciplinariedade na prática. Campinas: 

Papirus, 4 ed, 2003.  

IPARDES. Agenda 21 brasileira: conferência das nações unidas sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 1992. Curitiba, 2001  

OYOSHIMA, S. H.; FERNANDES, E. A. Desigualdade, pobreza e meio 

ambiente. Viçosa: UFV, 2012.  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Noções fundamentais do fenômeno e do processo administrativo. 

Partes integrantes do processo administrativo e o papel do administrador (perfil). As 

principais teorias administrativas, pensamentos, evoluções e concepções no contexto 

atual.   

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM II  

Carga Horária: 80 horas  

  



 

EMENTA: Planejamento Geral e das Ações de enfermagem. Monitoramento 

na Atenção Básica. Orientações sobre aplicação de Recursos Financeiros do SUS, 

repassados fundo a fundo. Sistemas de informação em saúde.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTOS, L. P.; SERAFIM, O. C. G. 

Administração de Recursos Humanos. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 

2012.      

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

FONTINELE JÚNIOR, K. Administração hospitalar. Goiânia, AB Editora, 

2002. MOTTA, A. L. C. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadores de 

planos de saúde. 2.ed. São Paulo, Iátria, 2004.   

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.   
 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, A. V. de; NASCIMENTOS, L. P.; SERAFIM, O. C. G. 

Administração de Recursos Humanos. 2ª ed. São Paulo, Cengage Learning, 2012.    

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas e 

competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

FONTINELE JÚNIOR, K. Administração hospitalar. Goiânia, AB Editora, 

2002. MOTTA, A. L. C. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadores de 

planos de saúde. 2.ed. São Paulo, Iátria, 2004.   

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.   

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES CRÍTICOS  

Carga Horária: 120 horas  

  



 

EMENTA: Instrumentalização das competências e habilidades específicas 

quanto ao plano de cuidados e a prática em pacientes internados em unidades ou 

centros de terapias intensivas.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e 

classificação 2018-2020.  

Porto Alegre, Artmed. Porto Alegre : Artmed, 2018.  

PARSONS, P. E.; WIENE-KRONISH, J. P. Segredos em terapia intensiva. 

2ª ed. Porto Alegre, Artmed, 2003.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, A. I. G et al. A enfermagem na cardiologia invasiva. São Paulo: 

Atheneu, 2007. KNOBEL, E; BARBAS, C. S. V; SCARPINELLA-BUENO, M. A. et al. 

Terapia intensiva: pneumologia e fisioterapia respiratória. São Paulo, Atheneu, 

2004.   

MORITZ, R. D. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. 

São Paulo, Editora Atheneu, 2012. São Paulo: Editora Atheneu, 2012.  

SÁ, M. de F. F de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção 

Hospitalar. 5ª ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

  

  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO  

Carga Horária: 120 horas  

  



 

EMENTA: Conhecimentos específicos quanto a atuação do enfermeiro no 

Centro cirúrgico. Organização, planejamento, biossegurança, administração de 

pessoal, distribuição de tarefas, normas e rotinas referentes ao processo cuidativo-

educativo do paciente-cliente. Inovação da tecnologia, diagnósticos e 

procedimentos. Desenvolvimento das competências e habilidades específicas para 

a assistência imediata ao paciente/cliente no pós-cirúrgico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MALAGUTTI, W; BONFIM, I. M. Enfermagem em centro cirúrgico atualidade 

e perspectivas no ambiente cirúrgico. 3ª ed. São Paulo: Martinari, 2013.  

POSSARI , J. F. Centro de material de esterilização: planejamento e gestão. 

São Paulo:  

Iátria, 2004.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, R. de; WAKSMAN, R. D. Enfermagem em central de material, 

biossegurança e bioética. Barueri, Manole, 2015.   

CUNHA A.F de; FONSECA, R.A. Central de material esterilizado: rotinas 

técnicas. Belo Horizonte: AB Editora, 2004.  

SANTOS, N. C. M. Centro Cirúrgico e os cuidados de enfermagem. São 

Paulo: Iátria, 2010.  

______. Enfermagem na Prevenção e no Controle da Infecção Hospitalar. 

5.ed. São Paulo: Iátria, 2016.  

TAJRA, A. D. Protocolo cirúrgico médico-hospitalar. São Paulo, Iátria, 

2003.  

  

  

2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  



 

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo: Cortez Editora, 2003.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de (organizadora). Ensinando a cuidar em Saúde 

Pública. São  

Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2008.   

HARTZ, Z. M. A. SILVA, L. VIEIRA (Org.). Avaliação em Saúde: dos 

paradigmas teóricos à prática na avaliação dos programas e sistemas de saúde. R.J.: 

FIOCRUZ, 2006.  

MENDES, E. V. Uma Agenda para a saúde. Hucitec, São Paulo, 2006.  

SOUZA, M. C.; HORTA, N. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 

2ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2017.  

  

  

OITAVO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Planejamento, organização e gestão de serviços de saúde e de 

enfermagem; gerência de Recursos humanos; Trabalho em saúde e na enfermagem; 

Avaliação de serviços de Saúde e de Enfermagem; Modelos assistenciais e 

gerenciais.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação em saúde: dos 

programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio 

de Janeiro, FIOCRUZ, 2006.  

MARRAS, J. P. Administração de recursos: do operacional ao estratégico. 14ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.  

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2016. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.    

 



 

  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE   

Carga Horária: 80horas  

  

EMENTA: Estudo dos componentes que integram o processo educacional 

numa perspectiva histórica, social e inovadora e suas interferências e intervenções 

na vida e saúde do ser humano. Conhecimento de elementos para a compreensão 

da educação como prática social, que se define, a partir de um processo histórico, 

e um conjunto de relações diferenciadas, sempre interpessoais, intencionais e 

comprometidas com a intervenção transformadora da realidade. Estudo dos 

componentes que integram o processo educacional numa perspectiva histórica, 

social e inovadora e suas interferências e intervenções na vida e saúde do ser 

humano. Interdisciplinaridade e multiprofissionalidade no contexto da Promoção, 

prevenção e reabilitação em saúde e o papel do enfermeiro.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2003.  

DÍAZ BORDENAVE, J; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-

aprendizagem. 24ª ed.  

Petrópolis, Vozes, 2004.  

FREIRE, P. Educação e mudança. 27ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 

2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, D. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado 

de enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2011. BELLONI, I.; MAGALHAES, H. de; SOUZA, L. C. de. Metodologia de 

avaliacão em políticas públicas: uma experiência em educação profissional. 3.ed. 

São Paulo, Cortez, 2003.  



 

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

WALL, M. L. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência de 

enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) 

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Instrumentalização do acadêmico quanto à elaboração do Trabalho 

Final de Conclusão do Curso, bem como um suporte didático-pedagógico realizado 

pelo professororientador.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª 

ed. São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  



 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São Paulo, 

Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

  

DISCIPLINA: TERAPIAS INTEGRATIVAS  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos de métodos terapêuticos alternativos e suas 

especificidades e aplicabilidade na área da saúde, na terapêutica preventiva e 

curativa do ser humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LEDERMAN, E. Fundamentos da terapia manual: fisiologia, neurologia e 

psicologia.  

São Paulo, Manole, 2001.   

LIDELL, L. O novo livro de massagem : guia passo a passo de técnicas 

orientais e ocidentais. São Paulo, Manole, 2002.  

LORENZI, H.; MATOS, F. J.de A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e 

Exóticas. São Paulo: PLANETARIUM, 2008.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BROWN, D. W. Massagem terapêutica: introdução pratica. São Paulo: 

Manole, 2001. CORRÊA, A.P.R., RODRIGUES, A. G. et al. Política nacional de 

plantas medicinais e fitoterápicos. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.   



 

ELDIN, S.; DUNFORD, A. Fitoterapia na atenção primária à saúde. São 

Paulo, Manole, 2001.   

FRITZ, S. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 

2002. (5 ex) FRITZ, S. Fundamentos da massagem terapêutica. São Paulo, Manole, 

2002.  

GREENMAN, P. E. Princípios da medicina manual. 2ª Ed. São Paulo: 

Manole, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Vivenciar o processo de cuidar do indivíduo e sua família, na 

atenção básica da saúde, na perspectiva do novo modelo de assistência à saúde 

com foco nas ações de promoção e prevenção à saúde da criança, do adolescente, 

do adulto e do idoso, enfatizando os aspectos nutricionais, alimentares, ambientais, 

de planejamento familiar e educação em saúde.    

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA.  North  American  Nursing  Diagnosis  Association 

(Org.). Diagnóstico de  

enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  

  

  

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL II  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: História e evolução da Saúde Mental ; Assistência  no Brasil; 

Realidade atual eperspectivas; Desinstitucionalização do doente mental; rotulagem 

psiquiátrica e invalidações sociais; estigmatização do doente mental; estigmatização 

do doente mental; abordagem psiquiátrica; a família do doente mental, tratamentos 

utilizados nas doenças mentais; funções psíquicas; senso e percepção, linguagem, 

pensamento, orientação, atenção, memória, afetividade; psicopatias : conceitos e 

generalizações das neuroses, psicoses, perversões ,  alcoolismo e outras drogas. 

Natureza da Enfermagem em saúde mental : papel da enfermeira, problemas 

comuns relacionamento enfermeira-paciente. Abordagem psiquiátrica na relação 

pessoa X pessoa. O processo de Enfermagem psiquiátrica. Assistência de 

enfermagem à pacientes internados e Assistência psiquiátrica no domicílio, 

ambulatórios e em tratamento no centro de atenção psicossocial (CAPS).  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FIRST, M. B. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-5. Porto Alegre, 

Artmed, 2015.  KAPLAN, H. I., SADOCK, B. J.,GREEB, J. A. Compêndio de 

psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. São Paulo: Artmed, 

2017.  

MORRISON, J. Entrevista inicial em saúde mental. 3ª ed. Porto Alegre, 

Artmed, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

AMARANTE, P. D. C.(org) Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de 

Janeiro FIOCRUZ, 2002.  

FOUCAULT, Michel. História da loucura na idade clássica. São Paulo, 

Perspectiva, 2017.   

NANDA. Diagnósticos de enfermagem: definições e classificação 2018-2020. 

Porto Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da assistencia 

de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2008.   

TOWNSEND, M. C. Enfermagem Psiquiátrica: Conceitos de cuidados. 7ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

  

  

NONO PERÍODO  

  

DISCIPLINA: ESPECIALIDADES NA ÁREA DE ENFERMAGEM     

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos sobre as áreas de atuação da enfermagem relacionando 

com os aspectos éticos e legais.  

  

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM ONCOLÓGICA  

Carga Horária: 40 horas  



 

  

EMENTA: Instrumentalizar o acadêmico sobre os princípios básicos da 

fisiopatologia do câncer e mecanismo de carcinogênese. Programa Nacional de 

prevenção do câncer no Brasil. Epidemiologia do Câncer. Política Nacional de 

Humanização.  Aspectos psicossociais em oncologia. Intervenção da enfermagem 

em oncologia clínica cirúrgica e em cuidados paliativos. Orientação aos pacientes e 

familiares.  

  

BIBLIOGRAFIA BASICA  

ANTUNES, R, C. P; PERDICARIS, A. A. M. Prevenção do câncer. Barueri, 

Manole, 2010.   

CASCIATO, D. A. Manual de oncologia clinica. São Paulo, Tecmedd, 2008. 

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma introdução à 

medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BIFULCO, V. A.; JUNIOR, H. J. F; BARBOZA, A. B. Câncer: Uma visão 

multiprofissional. Barueri, Minha Editora, 2010.  

GELAIN, I. A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, EPU, 2014.  3 ex  

MORITZ, R. D. Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva. São 

Paulo, Editora Atheneu, 2012.   

SÁ, M. de F. F de; MOUREIRA, D. L. Autonomia para morrer: Eutanásia, 

suicídio assistido e diretivas antecipadas de vontade. Belo Horizonte: Del Rey, 2012.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de enfermagem 

médicocirúrgica. 9.ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  
 



 

BIBLIOGRAFIA BASICA  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma introdução 

à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2014. SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e 

Suddarth: Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2011.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ENGEL, C. L. (Org). Nefrologia. Rio de Janeiro, Medyklin Editora, 2011.  

_____. Cardiologia. Rio de Janeiro, Medyklin Editora, 2011.  

LUCAS, A. J. O processo de enfermagem do trabalho: a sistematização da 

assistência de enfermagem em saúde ocupacional. São Paulo, Iátria, 2004.  

SANTOS, N. C. M. Home care: a enfermagem no desafio do atendimento 

domiciliar. 1. ed.  

São Paulo, Iátria, 2005.   

SOUZA, M. de. Assistência de enfermagem em infectologia. São Paulo, 

Atheneu, 2006.  

  

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II  

Carga Horária: 440 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018.  

VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari,  

2015.  

  

  

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

Carga Horária: 80 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do  Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-científicos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

DÉCIMO PERÍODO 

  

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III  

Carga Horária: 440 horas  

  

EMENTA: Aborda as atividades técnicas, assistenciais, administrativas, 

educativas e de investigação em enfermagem desenvolvidas na rede básica de 

Serviços de Saúde, ambulatórios, hospitais e outras instituições afins.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel,  

2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro,  

Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4.ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  

  

  

DISCIPLINA OPTATIVA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO III  

Carga Horária: 80 horas (APS) 

  

EMENTA: Estudos relacionados a elaboração do  Projeto de Conclusão de 

Curso, a partir de conhecimentos técnicos-científicos adquiridos, com a orientação 

de um profissional docente da instituição.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALMEIDA, M. de S. Elaboração de Projeto, TCC, Dissertação e Tese. 2ª ed. 

São Paulo, Atlas, 2014.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. 

7ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 2014.   

SOUZA, A. V. e; ILKIU, G. S. de M. (Orient.). Manual de Normas Técnicas 

para Trabalhos Acadêmicos. União da Vitória, Kaygangue, 2017.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 12.ed. São 

Paulo, Cortez, 2017.   

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia 

científica. 6ª. ed. São Paulo, Atlas, 2006.  

MINAYO, M. C. de S.; GOMES, R.; DESLANDES, S. F. Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 27ª ed. Rio de Janeiro, Vozes, 2008.   

MOREIRA, H.; CALEFFE, L. G. Metodologia da pesquisa para o professor 

pesquisador. Rio de Janeiro, Lamparina, 2008.   

POLIT, D. F. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 5ª.ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2004.   

  

  

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS  

Carga Horária: 80 horas (APS) 

  

EMENTA: Estudo, reflexão e debate sobre temas emergentes e reemergentes 

na área as saúde, abordando, entre outros assuntos, metodologias não 

convencionais na prática em enfermagem.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2018-

2020. 11.ed.  

Porto Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G. Brunner e Suddarth : Tratado de 

enfermagem MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em pronto atendimento: urgência e 

emergência. São Paulo, Érica, 2014.  

  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOTEGA, N. J. Crise Suicida: Avaliação e Manejo. Porto Alegre, Artmed, 

2015.  GIGLIOTTI, A.; GUIMARÃES, A. Diretrizes Gerais para Tratamento da 

Dependência Química. Rio de Janeiro, Rubio, 2010.  

MELO, S. M. M de (Org.); BRUNS, M. A. de T. (Org.). Educação, sexualidade 

e saúde: diálogos necessários. Curitiba, CRV, 2013.   

NETTINA, S. M. Prática de enfermagem. 7.ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2003 e 2014.  

Nursing Edição Brasileira. São Paulo, Bolina, [s.d.]  

OLIVEIRA, N. S. de. Atendimento pré-hospitalar traumático e clínico APHTC. 

Goiânia, AB Editora, 2014.   

2.6.3.3.2 Disciplinas optativas  

  

DISCIPLINA OPTATIVA I - LIBRAS  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Introdução: aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos 

da surdez. A Língua de Sinais Brasileira - Libras: características básicas da 

fonologia. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

QUADROS, R. M; de; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira : estudos 

linguísticos. Porto Alegre, Artmed, 2004.   

LODI, A. C. B. (Org.) et al. Letramento e minorias. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2009.  

SKLIAR, C. (org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 3 ed. Porto Alegre, 

Mediação, 2005.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BRASIL. Senado Federal. Estatuto da pessoa com deficiência. Brasília, 

Senado Federal, 2008.   

HALL, S. Da diáspora: Identidades e mediações culturais. Belo Horizonte, 

UFMG, 2003. LARROSA, J. (Org.); SKLIAR, C. (org.). Habitantes de Babel: politicas 

e poéticas dadiferença. Belo Horizonte, AUTÊNTICA, 2001.   

RIBAS,João. Preconceito contra as pessoas comdeficiência: as 

relaçõesque travamos com o mundo. São Paulo, Cortez, 2007.   

SKLIAR, C. (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: 

processos e projetos pedagógicos. 5.ed. Porto Alegre, Mediação, 2017.   

  

   

  

DISCIPLINA OPTATIVA III � ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS E SOCIAIS  

 Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Teorias sociais que sustentam a visão do ser humano-sujeito: as 

matrizes na filosofia e nas ciências modernas e contemporâneas; síntese (s) do 

processo sócio histórico articulado culturalmente pelas determinações no modo de 

vida na sociedade contemporânea. O pensamento social contemporâneo e as 

determinações: economiaproduçãocapitalismo; e, sociedade-atores-política-poder. 

As matrizes referenciais que sustentam a tomada consciência e a prática social 

sobre a questão social, as transformações societárias, as garantias legais e a 

capacidade política na e para a construção social da realidade.   



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

ARENDT, H. A condição humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007.  

BAERT, P., SILVA, F. C. da. Teoria Social contemporânea. Lisboa: Mundos 

Sociais, 2014.   

HARVEY, D. A condição pós-moderna. 25ª ed. São Paulo: Loyola, 2014.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editor, reimpressão 2017.   

GIDDENS, A. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora da 

UNESP, reimpressão 2017.   

HELLER, A. O cotidiano e a história. 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2008.   

SELL, C. E.; MARTINS, C. B. M. (Org). Teoria Sociológica Contemporânea: 

autores e perspectivas. Ebook: Editora Annablume, 2017.  

SELL, C. E. Sociologia Clássica: Marx, Durkheim e Weber. Petrópolis, Ed. 

Vozes, 2009.  

  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA IV � FARMACOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudo das noções básicas de medidas, cálculos e diluições na 

administração de medicamentos. Princípios gerais da ação das drogas, interações, 

intoxicações, dosagens, reações adversas, metabolismo, excreção, orientações e 

outros aspectos que envolvem a administração de medicamentos ao ser humano. 

Principais grupos farmacológicos aprofundando os itens relacionados à definição, 

principio ativo, mecanismo de ação, interações medicamentosas, indicações e 

cuidados de enfermagem na administração.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2001.   

RANG, H.; DALE, M.M.; RITTER, J.M. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007 .  

GRAHAME-SMITH, D.G. Tratado de farmacologia clinica e famacoterapia. 

3ª Ed. Riode Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

GRAHAME SMITH, P.G.; ARONSON, J.K. Tratado de farmacologia clínica 

e farmacoterapia. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.   

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica. 9ª ed. 

Rio de Janeiro:  

Mc Graw-Hill, 1996.   

HARVEY, R.; CHAMPE, P.C. Farmacologia Ilustrada. 2ª ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2002.   

SILVA, P. Farmacologia. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  

TAVARES, J. C. Microbiologia e farmacologia simplificada. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2002.  

 

 

  

DISCIPLINA: OPTATIVA V � FISIOPATOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Apresentar a  fisiopatologia dos orgãos e sistemas do corpo 

humano, desenvolvendo a capacidade de compreender  os mecanismos das 

patologias relacionando com a assistência de enfermagem.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HAMMER, G. D.; MNPHEE, S. J. Fisiopatologia da doença: Uma 

introdução à medicina clínica. 7.ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.  

ROBBINS, S. L.; LEONARD, S. Robbins & Cotran. Fundamentos de 

patologia. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.  

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Fisiopatologia: Texto e Atlas. 2.ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2016.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASILEIRO FILHO, G.  B.  Patologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2000. JUNQUEIRA,  L. C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 

8ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.  

KUMAE, V; ABBAS, A. K; FAUSTO, N. Robbins e Cotran patologia: bases 

patológicas das doenças. 8ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. BRUNNER & SUDDARTH :Tratado de 

Enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

SOBOTTA,  J. Atlas de anatomia humana. 23ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2012.  

  

  

DISCIPLINA: DISCIPLINA OPTATIVA VI � DIDÁTICA APLICADA À 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Discutir a didática no contexto da saúde, enfatizando a importância 

de conhecimentos didáticos para a formação, atuação profissional e formação de 

competências e habilidades do enfermeiro, analisando a relação entre a educação e 

estado de saúde do indivíduo e sua coletividades, situando o enfermeiro como 

agente de transmissão de conhecimentos na área da saúde. Aborda estratégias de 

ensino que podem ser utilizadas pelo enfermeiro no exercício de sua prática 

profissional e educativa.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BORK, A. M. T. Enfermagem de excelência: da 

visão à ação. Rio de Janeiro, Guanabara  

Koogan, 2003.  

DÍAZ BORDENAVE, J; PEREIRA, A. M. Estratégias de ensino-

aprendizagem. 24ª ed.  

Petrópolis, Vozes, 2004.  

FREIRE, P. Educação e mudança. 27ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2003.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FELDMAN, D. Ajudar a ensinar: relações entre didática e ensino. San 

Francisco:  

Artmed, 2001.  

SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda. BRUNNER & Suddarth tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. 9ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011. 

BELLONI, I.; MAGALHAES, H. de; SOUZA, L. C. de. Metodologia de avaliacão em 

políticas públicas: uma experiência em educação profissional. 3.ed. São Paulo, 

Cortez, 2003.  

HULLEY, S. B. et al. Delineando a pesquisa clínica: uma abordagem 

epidemiológica. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.   

WALL, M. L. Tecnologias educativas: subsídios para a assistência de 

enfermagem a grupos. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA I � ENFERMAGEM APLICADA A MÉTODOS 

INVASIVOS  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Estudos relacionados as técnicas e procedimentos invasivos na 

enfermagem que envolvem o processo educativo-cuidativo, tendo como prioridade o 

ser humano nas diversas dimensões que o integram, Desenvolver aspectos 

preventivos, curativos e de reabilitação diante das práticas invasivas relacionadas ao 



 

cuidados do ser humano, aprimorando as principais técnicas em enfermagem e os 

principais fundamentos referentes a padronizações, contaminação e protocolos  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

GUIMARÃES, D. T. (Org.). Dicionário prático: enfermagem e saúde. São 

Paulo: Riddel, 2018.  

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática clínica. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

KAWAMOTO, E. E.; FORTES, J. I. Fundamentos de enfermagem. 3ed. Rio 

de Janeiro, Guanabara Koogan, 2015.  

POTTER, P. Fundamentos de Enfermagem. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2018. VOLPATO, A. C. B. (org). Técnicas Básicas de Enfermagem. 4ª ed. São 

Paulo, Martinari, 2015.  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA II � SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTENCIA A 

ENFERMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Aborda os aspectos teóricos e metodológicos do processo de 

enfermagem no contexto da SAE. Contempla conteúdos de Teorias de enfermagem, 

semiologia e semiotécnica para a operacionalização das etapas legalmente 

estabelecidas para a sistematização da assistência de enfermagem em instituições 

de saúde brasileiras.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALFARO-LEFEVRE, R. Aplicação do processo de enfermagem: promoção do 

cuidado colaborativo. 5ª  ed. Porto Alegre, Artmed, 2005.  

NANDA. North American Nursing Diagnosis Association (Org.). Diagnóstico 

de enfermagem da nanda: definições e classificação 2018-2020. 11ª ed. Porto 

Alegre, Artmed, 2018.  

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. SAE: Sistematizaçao da 

assistencia de enfermagem. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2010.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, I. C. F. da (Rev. técnica). Semiologia:bases para a prática 

assistencial. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.   

HORTA, W. de A. Processo de enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem: conceitos e prática 

clínica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2013.  

OMES, I. L. (trad.); CARVALHO, A. C. S. de (rev.). Assistência de 

enfermagem nas intervenções clínicas e cirúrgicas. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2008.  

SMELTZER, S. C.; BARE, B. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem 

MédicoCirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA III � VIGILÃNCIA EM SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: O estudo da vigilância sobre as dimensões: epidemiológica, 

sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Tomando como referência a 

compreensão da Vigilância em Saúde enquanto eixo de reorganização do modelo 

assistencial do SUS, a disciplina procura discutir os conceitos e pressupostos 

norteadores da vigilância em saúde.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

COHN, A.; ELIAS, P. E. M. Saúde no Brasil: políticas e organização de 

serviços. São Paulo : Cortez Editora, 2003.  

DIAS, R.; MATOS, F. Políticas públicas: princípios, propósitos e processos. 

São Paulo, Atlas, 2017.  

FIGUEIREDO, N. M. A. de; TONINI, T. SUS e saúde da família para 

enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: 

Yendis, 2011.  

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Direitos dos usuários 

dos serviços e das ações de saúde no Brasil. Brasília : Ministério da Saúde, 2007.  

COHN, A. (Org.). A saúde como direito e como serviço social. São Paulo: 

Cortez Editora, 2002.  

CORNETTA, V. K. (Org.) CIANCIARULLO, T. I. (Org.). Saúde 

desenvolvimento e globalização: um desafio para os gestores do terceiro milênio. 

São Paulo: Ícone, 2002. HARTZ, Z. M. de A; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação 

em saúde: dos programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas 

de saúde. Rio de Janeiro:  

FIOCRUZ, 2006.  

MIRANDA, M. I. F.; FERRIANI, M. das G. C. Políticas públicas sociais para 

crianças e adolescentes. Goiânia, AB Editora, 2001.  

  

  

DISCIPLINA: DISCIPLINA OPTATIVA IV � GESTÃO DE QUALIDADE NAS  

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Princípios de administração em enfermagem e utilização do 

conhecimento teórico e prático para o desenvolvimento do planejamento, gestão, 

implementação e avaliação dos cuidados de enfermagem em instituições 

prestadoras de serviços de saúde.  



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CHIAVENATO, I. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2014.  

KURCGANT, P (Coord.). Administração em enfermagem. São Paulo, 

Pedagógica e Un, 2003.  

MARQUIS, B. L. HUSTON, C. J. Administração e Liderança em 

Enfermagem: teoria e aplicação. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, K. de C. (Coord.). Gerenciamento na enfermagem: novas práticas 

e competências. São Paulo, Martinari, 2005.  

HARTZ, Z. M. de A.; SILVA, L. M. V. da (ORG.). Avaliação em saúde: dos 

programas teóricos à pratica na avaliação de programas e sistemas de saúde. Rio 

de Janeiro, FIOCRUZ, 2006.  

MARRAS, J. P. Administração de recursos: do operacional ao estratégico. 14ª 

Ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo, Editora Saraiva, 2006.  

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em saúde. 2ª ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2016. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.    

  

  

DISCIPLINA: OPTATIVA V � ENFERMAGEM NA INTERPRETAÇÃO DE  

EXAMES DIAGNOSTICOS COM ENFASE EM DIAGNOSTICO POR 

IMAGEM  

Carga Horária: 40 horas  

  

EMENTA: Noções de radiologia, tomografia, densitometria, ressonância 

magnética. Interpretação de imagens e laudos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

LIMA, O. P. S.C. Leitura e interpretação de exames em enfermagem. 3ª 

ed. Goiania: AB editora, 2008.  



 

LIPPINCOTT. Brunner & Suddarth: Exames Complementares.  Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2011.  

WALLACH, J. B. Interpretação de exames laboratoriais. 8ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

COUTO, L. B. Interpretação de ECG. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  

ESTRIDGE, B. H; REYNOLDS, A. P. Técnicas básicas de laboratório 

clinico. 5ª ed.  

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

MARIA, V. L. R.; MARTINS, I.; PEIXOTO, M. S. P. Exame clinico de 

enfermagem do adulto: focos de atenção psicobiólogicos como base para 

diagnostico de enfermagem. 2ª Ed. São Paulo: Iátria, 2005.  

SMELTZER, S.;  BARE, B. G.; HINKLE, J. L. et al. Brunner e Suddarth: 

Tratado de enfermagem Médico-Cirúrgica. 12ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara 

Koogan, 2011. ZAGO, M. A; FALCÃO, R. P; PASQUINI, R. Hematologia: 

fundamentos e práticas. São Paulo: Atheneu, 2004.  

 

 

2.7 CONTEÚDOS CURRICULARES  
 

O Curso de Enfermagem, por meio de sua matriz curricular, instrumentaliza 

teóricometodologicamente os acadêmicos, potencializando uma formação que o 

prepare para o exercício das competências e habilidades específicas e privativas 

deste profissional, destacando as habilidades profissionais com base no rigor 

científico e intelectual enfatizando a atenção a saúde, capacitando o acadêmico para 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde em 

nível individual e coletivo. O aprendizado favorecido por meio da matriz curricular  

sempre deverá ser atualizado para direcionar o acadêmico à adquirir a capacidade 

da tomada de decisões, execução de procedimentos, bem como avaliar e decidir qual 

o procedimento indicado a cada caso. Por esse motivo, as matrizes curriculares com 

seus conteúdos estãos sempre em processo de reorganização, readequação e 



 

reconstrução com sugestões dos Discentes, Docentes, IES, sendo aprovado pelo 

NDE.  

O Enfermeiro deverá adquirir a capacidade de comunicação verbal e não 

verbal, interagir com a comunidade, pacientes e equipe multidisciplinar em todos os 

níveis de atenção a saúde e também assumir o papel de liderança e administração e 

gerenciamento de equipes de saúde sempre visando o bem estar dos seus pacientes 

e da comunidade a qual está inserido.  

Assim, o Enfermeiro deverá ser capaz de estar em constante aprendizado 

tanto na sua formação quanto na sua prática. O profissional enfermeiro poderá atuar 

em instituições públicas, privadas, sendo acima de tudo um profissional ético crítico 

e reflexivo. Os conteúdos curriculares são periodicamente avaliados pelo colegiado 

do curso e NDE, tendo em vista as novas demandas do profissional enfermeiro. Existe 

a preocupação com relação às fontes bibliográficas/banco de dados utilizados para a 

formação acadêmica. Busca-se a compra de livros sempre que existe a necessidade 

de atualização de ementas ou de complementar as questões levantadas nas 

disciplinas, da mesma forma o colegiado preocupase com a disponibilização de sites 

científicos para facilitar o acesso às fontes de pesquisa dos alunos.   

Buscando com estas medidas, manter o aluno atualizado para seu ingresso no 

mercado de trabalho. Os projetos de extensão e núcleos de estudo visam aprofundar 

os conhecimentos do aluno a respeito da realidade social que, apresentando-se de 

forma dinâmica, subsidia a reflexão crítica do aluno e professor, que por meio dos 

conhecimentos teóricos adquiridos na academia levam o acadêmico para a prática 

profissional.  

 

2.7.1 Correlação entre habilidades e competências previstas neste projeto para o 

profissional de Enfermagem e as disciplinas do curso   

 

O currículo Pleno do Curso de Enfermagem é construído a partir dos princípios 

apresentados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Formação Profissional e dos 

pressupostos estabelecidos na Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, 

que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem.  



 

Busca-se com este item demonstrar a relação entre o perfil profissional 

desejado para o (a) aluno (a) concluinte do Curso e a formação educacional proposta 

por este projeto.  

O Curso de Graduação em Enfermagem tem como meta a formação de 

profissionais competentes, éticos e comprometidos com a realidade regional e 

brasileira. Para tanto, é relevante a atenção às questões pedagógicas voltadas para 

a construção de espaços que viabilizem o processo ensino-aprendizagem. Tais 

espaços oportunizam aos acadêmicos (re) conhecer a complexidade estabelecida na 

rede de relações presentes no âmbito da sociedade. Possibilitam, ainda, identificar 

as demandas tradicionais e emergentes apresentadas na contemporaneidade. Em 

síntese, as atividades realizadas nesses espaços de aprendizagem se 

consubstanciam na construção do conhecimento e na apreensão da realidade social, 

compreendendo e atuando no processo saúde doença da população.  

Portanto para fins didáticos elencamos as habilidades/competências que 

formarão o perfil desejado para o (a) graduado (a) em Enfermagem:  

1- Atuar  profissionalmente,  compreendendo  a  natureza humana 

 em  suas dimensões, em suas expressões e fases evolutivas;  

2- Incorporar  a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação 

profissional;  

3- Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a 

estrutura e as formas de organização social, suas transformações e expressões;  

4- Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao 

exercício  

profissional;  

5- Compreender  a  política  de  saúde  no 

 contexto  das  políticas  sociais, reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações;  

6- Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de 

forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

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

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



 

7- Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente, da mulher, do adulto e do idoso;  

8- Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de 

comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar 

em equipe e de enfrentar situações em constante mudança;  

9- Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde;  

10- Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos;  

11- Responder às especificidades regionais de saúde através de 

intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e 

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

das comunidades;  

12- Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de 

enfermagem;  

13- Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde.  

14- Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto 

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

transformação social;  

15- Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e 

comunicação, quanto de ponta para o cuidar de enfermagem;  

16- Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;  

17- Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da 

população, seus condicionantes e determinantes;  

18- 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;  

19- Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando 

contextos e demandas de saúde;  



 

20- Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes 

necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da 

comunidade;  

21- Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 

enfermagem às diferentes demandas dos usuários;  

22- Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais;  

23- 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;  

24- Planejar, implementar e participar dos programas de formação e 

qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;  

25- 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;  

26- Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de 

produção de  conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional;  

27- Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão;  

28- Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como 

agente desse processo;  

29- Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e da assistência à saúde;  

30- Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do 

sistema de saúde;  

31- Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde;  

32- Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

cidadão e como enfermeiro; e  

33- Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de 

política e planejamento em saúde.  

2.7.2 Correlação das habilidades e competências com as disciplinas da matriz 

curricular oferecidas pelo Curso  

 

 



 

2.7.2.1 Disciplinas do núcleo de conteúdos básicos  

 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS BÁSICOS  HABILIDADES E COMPETÊNCIAS  

Metodologia e Métodos 

Quantitativos em Pesquisa 

(Metodologia da pesquisa, 

Bioestatística, tecnologia de 

Informação em Saúde)   

1; 2; 3; 4; 5; 8; 9; 15; 16; 17; 24;  

25;  26;  33   

Biologia Celular 1; 4  

Bioquímica  1; 4  

Microbiologia  1; 4  

Desafios Sociais e 

Contemporâneos (Comunicação e 

Expressão, Sociologia, Antropologia, 

Filosofia) 

1; 2; 3; 5; 8; 9; 11; 13; 17; 22; 25; 

27; 33;7; 15; 18; 26 

Imunologia, Histologia, 

Embriologia,  Parasitologia, Genética e 

Evolução  

1; 2; 4   

Epidemiologia  1; 2; 3; 4; 5; 8; 11; 15; 16; 17; 26; 

29; 31  

Nutrição e Dietética  1; 4; 7; 8; 9; 11  

Políticas Públicas de Saúde  1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 

16; 17;  

18; 21; 28; 30; 31; 32; 33  

Psicologia Aplicada à Saúde  1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 

15; 16;  

17; 18; 21; 22; 27; 28; 29; 32  

 

 

 

 

 



 

2.7.2.2 Disciplinas do núcleo de conteúdos específicos  

 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS 

ESPECÍFICOS  HABILIDADES E COMPETÊNCIAS  

Anatomia e Anatomia Aplicada à 

Enfermagem  

1; 2; 4  

Introdução à Enfermagem  1; 2; 3; 4; 9; 13  

Fisiologia I e II , Biofísica 1; 2; 4  

Patologia Geral  1; 2; 4  

Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis e CCIH  

1; 2; 4; 8; 9; 15; 16; 26; 29   

Enfermagem em Saúde Mental I 

e II  

1; 2; 3; 4; 8; 9; 11; 14; 17; 18; 20; 

22; 23;  

25; 28; 32  

Meio Ambiente e Coletividade 

   

1; 2; 3; 4; 8; 9; 14; 15; 16; 17; 22; 

23; 25;  

32; 33  

Introdução à farmacologia  2; 4; 9; 15; 20; 29   

Ética e Bioética na enfermagem  2; 3; 4; 10; 12; 13; 15; 16; 23; 24; 

25; 26;  

27; 29; 30; 32; 33  

Terapias Integrativas  1; 2; 4; 6; 7; 9; 14; 15; 17; 20; 22; 

25; 29; 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.2.3 Disciplinas do núcleo de conteúdos profissionalizantes  

 

NÚCLEO DE CONTEÚDOS 

PROFISSIONALIZANTES  HABILIDADES E COMPETÊNCIAS  

Processo do Cuidar I e II  1; 2; 3; 4; 6; 9; 17; 20; 27; 28; 29   

Semiologia e Semiotécnica em 

Enfermagem  

1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 15; 16; 17; 18; 20; 

22;  

27; 29    

Administração em Enfermagem,  

Enfermagem na Gestão dos 

Sistemas e Serviços de Saúde   

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;12; 13; 

14; 16; 17; 18; 19; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 

30; 31; 32; 33  

Enfermagem em Saúde do 

Adulto e do Idoso  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 13; 14; 15; 17; 

18; 20;  

21; 25; 27; 29   

Enfermagem na Interpretação de 

Exames Diagnósticos  

2; 4; 6; 15; 18; 20; 22; 29; 32  

Enfermagem em Saúde Coletiva 

I e II  

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14;  

15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 

24; 25;  

26; 27; 28; 29; 31; 32; 33  

Enfermagem em Saúde da 

Criança  

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 20; 

25; 29   

Enfermagem em Saúde da 

Mulher  

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 20; 

25; 29   

Enfermagem em Saúde do 

Adolescente  

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 20; 

25; 29   

Educação em Saúde I e II  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 

14; 15;  

16; 18; 21; 22; 24; 25; 26; 29; 32  



 

Enfermagem em Centro 

Cirúrgico   

1; 2; 4; 8; 9; 12; 13; 15; 19; 23; 27; 

28; 29   

Assistência de Enfermagem à 

Pacientes Críticos  

1; 2; 4; 6; 12; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 

25;  

26; 27; 29  

Enfermagem em Saúde do 

Homem  

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15; 18; 20; 

25; 29  

Enfermagem em Atendimento 

Pré- 

Hospitalar  

1; 2; 4; 6; 12; 15; 18; 19; 20; 22; 23; 

25;  

26; 27; 29; 32  

Enfermagem Oncológica  1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 

17; 19;  

20; 22; 26; 27; 29; 32; 33  

Especialidades na área de 

enfermagem  

1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 15; 

17; 19;  

20; 22; 26; 27; 29; 32; 33  

Tópicos Especiais  1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 14; 

15; 17;  

19; 20; 22; 26; 27; 29; 32; 33  

Estágio supervisionado I; II e III  Todas as habilidades e 

Competências  

TCC I; II e III  Todas as habilidades e 

Competências  

  

2.8 METODOGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

A formação profissional deve então contemplar o ensino interdisciplinar, com 

adoção de metodologias ativas; o educar pela pesquisa, fundamentado no 

atendimento integral ao indivíduo e a aplicação do conhecimento para o benefício da 

sociedade. A consecução desta triangulação se dará com ações de ensino, pesquisa 

e extensão realizadas em consonância com o SUS e na observação apurada da 

realidade social aferida a partir do contexto loco-regional.  



 

O trabalho com a aprendizagem baseado em problemas (ABP) tem sido a 

principal estratégia de ensino-aprendizagem nas metodologias ativas, no interesse 

de alcançar e motivar o discente. Confrontado com o problema o aluno se detém, 

examina, reflete, relaciona a sua história e passa a ressignificar suas descobertas. A 

fim de solucionar um problema e assim encontrar maneiras de desenvolver a si 

mesmo, o sujeito entra em contato com as informações e à produção do 

conhecimento. O exercício da liberdade e da autonomia têm, assim, seu momento de 

expressão, uma vez que essa nova forma de aprender é o instrumento necessário e 

importante para consolidar o indivíduo como cidadão pleno e participativo, além de 

capaz de escolhas e decisões.  

As práticas de metodologias ativas devem ser entendidas como uma nova 

concepção no planejamento e construção de conteúdos e objetivos educacionais. A 

transformação dessa práxis enseja as seguintes mudanças:  

a) de orientada por conteúdos e objetivos mal definidos, para 

orientada para competências bem definidas e baseadas nas necessidades de 

saúde das pessoas;  

b) da transmissão de informações e pura utilização da memória 

(decorar), para a construção do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades e atitudes para resolver problemas, considerando experiências 

anteriores de aprendizagem, culturais e de vida;  

c) de professores capacitados somente em conteúdos para 

professores capacitados também em educação médica;  

d) de ensinar-aprender com observação passiva dos estudantes, 

para ao aprender a aprender, com participação ativa dos aprendizes, ou seja, 

do centrado no professor para centrado no estudante;  

e) de humilhação e intimidação dos estudantes pelos docentes, 

para o respeito mútuo;  

f) ✌☞ ✁✆✞✟✟✂✁✞ ✂✁✝✎✂✟✂✏✄☎ ✌☎ ✄�☎☎☞✟✟☎� ✝✁☎☛☎ ✡☎✁✡ ✞✂✁✌✞ ✁✄☎ ✟✞✂☞�✑✆

✄✞�✞ ✝☎ ✝✎☞ ✡☎✁✡ ✞✂✁✌✞ ✁✄☎ ✟✞✂☞�✑✆ ✞✆✎✌✞✁✌☎ ☎ ☞✟✂✎✌✞✁✂☞ ✞ ✂✌☞✁✂✂☎✂car e 

superar hiatos de aprendizagem;  



 

g) de primeiro a teoria e depois a prática (somente nos últimos anos 

do curso), para um processo integrado de ação-reflexão-ação, desde o 

princípio do curso;  

h) de uma atenção episódica, centrada na doença, para uma 

atenção contínua, centrada no cuidado das pessoas, com o estabelecimento 

de vínculos afetivos com elas;  

i) de uma abordagem puramente psicológica, para uma abordagem 

biológica, psicológica e sociocultural;  

j) da utilização do paciente puramente como objeto de prática dos 

estudantes, para a participação consentida e informada do paciente no 

processo de ensino-aprendizagem com respeito a sua dignidade e privacidade;  

k) do uso de campos de prática predominantemente hospitalares, 

para cenários de ensino-aprendizagem-assistência em que os estudantes 

sejam inseridos como membros ativos;  

l) de avaliação praticamente somativa/punitiva no final das 

unidades, estágios e disciplinas, para uma avaliação preferencialmente 

formativa, com constantes feedbacks.  

O ensino pela problematização ou ensino baseado na investigação (Inquiry 

Based Learning) baseia-se no aumento da capacidade do discente em participar 

como agente de transformação social, durante o processo de detecção de problemas 

reais e de busca por soluções originais. Procura mobilizar o potencial social, político 

e ético do estudante a fim de que este se configure como um cidadão e profissional 

em formação, abrangendo a dimensão política da educação e da sociedade.   

Os principais aspectos da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) são: 

(1) a aprendizagem significativa; (2) a indissociabilidade entre teoria e prática; (3) o 

respeito à autonomia do estudante; (4) o trabalho em pequeno grupo; (5) a educação 

permanente; (6) a avaliação formativa. A ABP permite formar um estudante capaz de 

construir o seu próprio conhecimento e de trabalhar em grupo de modo articulado e 

produtivo.  

Na realidade tecnológica que vivenciamos é preciso lembrar que novas 

tecnologias por si só não oferecem garantias de ruptura dos velhos paradigmas. Para 



 

ressignificar conceitos do processo ensino-aprendizagem em uma perspectiva 

emancipadora da educação se faz necessário transformar tais conceitos.   

Ao mesmo tempo em que se procura adotar novos instrumentos 

metodológicos, deve-se elaborar um currículo que trate de forma integrada e integral 

temas e conteúdos, valorizando a interdisciplinaridade e interrompendo o ciclo de 

fragmentação e reducionismo que caracteriza o ensino tradicional.  

Assim, se por um lado o aluno deve ser reconhecido como um indivíduo capaz 

de construir, modificar e integrar ideias desde que se lhe oportunize interagir com 

outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento, por outro lado 

é importante que o docente seja mediador e interventor no processo, compartilhando 

sua experiência com outros professores.  

 

2.9 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
 

Entende-se avaliação como um processo de diagnóstico contínuo e 

sistemático. Dessa forma, como decisão institucional, o ponto de partida é entender 

que todo momento de avaliação não deverá ocorrer isoladamente, mas de maneira 

gradativa. Com isso, pretende-se tornar mais eficiente a assimilação e se necessário, 

a recuperação de conteúdos.  

Uma das formas de nortear a assimilação e entendimento dos conteúdos, para 

posteriormente realizar sua recuperação são as provas do DNA.  

Outros aspectos que devem nortear o processo de avaliação são o de destacá-

lo como instrumento de apoio ao desenvolvimento acadêmico. É conveniente 

ressaltar que o aluno executa aquilo que entende e não a interpretação que o 

professor dá às coisas. Ao acadêmico, a avaliação deve fornecer informações sobre 

seu próprio processo de aprendizagem. Deve permitir-lhe, não só demonstrar a 

aquisição dos conteúdos trabalhados através de estratégias variadas, como também 

oferecer subsídios para que possa refletir sobre seu próprio processo de 

aprendizagem. Por isso, necessariamente, ocorrerá em vários momentos e 

privilegiará os aspectos qualitativos (capacidade de análise, síntese crítica e 

elaboração pessoal do aluno) sobre os quantitativos e favorecerá a compreensão dos 

processos mentais envolvidos na aprendizagem.  Dessa forma, é imprescindível que 

o aluno conheça:  



 

a) No que está sendo avaliado;  

b) Que parâmetros estão sendo avaliados;  

c) Que valores ele está recebendo pela sua avaliação e o mais 

importante,  

d) O porquê da nota que lhe foi atribuída.  

Há, a cada bimestre, mais de um instrumento de avaliação, obedecendo ao 

plano de ensino das disciplinas. Ao final de cada bimestre é aferida uma média do 

desempenho do graduando, resultante do conjunto das atividades realizadas.  

O sistema e os critérios de avaliação obedecem, primariamente, às 

determinações estabelecidas pelo Regimento Geral da IES e fundamentalmente, à 

coerência que deve caracterizar qualquer processo avaliativo e permitir a detecção 

do ensino adequado do conteúdo estabelecido pelo currículo do curso.  

No formato das provas que seguem critérios instituído pela IES, a 

padronização das provas devem seguir o modelo Teoria de Resposta ao Item (TRI), 

proporcionando provas padronizadas para melhor identificar as fragilidades dos 

alunos. Assim, fica-se estabelecido que as provas deverão seguir as seguintes 

recomendações:   

a) O valor da avaliação bimestral não deverá ser inferior 6,0 pontos;  

b) Os trabalhos propostos pelas disciplinas deverão de até 4,0 pontos 

sendo dividido esse valor de forma que seja possível avaliar no aluno suas 

competências e habilidades.  

A avaliação deverá ainda, oferecer subsídios para o professor. Será 

compreendida como processo de acompanhamento e compreensão dos avanços, 

dos limites e das dificuldades dos alunos para atingirem os objetivos propostos. A IES 

por meio da coordenação do curso orientará para que a avaliação ocorra no sentido 

de, além de diagnosticar a realidade, determinar os fatores de insucesso e orientar 

as ações para sanar ou minimizar as causas e promover a aprendizagem do aluno. 

Para isso, deve estabelecer sempre uma relação de coerência com o processo 

ensino-aprendizagem e com a concepção do curso. Em reuniões de colegiado e de 

coordenação acadêmica, os professores são motivados a diversificar os critérios de 

avaliação, com vistas a reorientar o processo de ensino quando necessário. Discute-

se a forma de administração dos conteúdos aos acadêmicos, a forma de organização 



 

e construção das avaliações e atribuição de notas. Esse procedimento permite que 

os procedimentos de ensino não se distanciem dos pressupostos do projeto 

pedagógico do curso.  

 Na avaliação da aprendizagem os professores têm utilizado instrumentos 

formais, tais como testes e provas, no final de um período determinado de tempo. 

Porém isso se constitui em um momento de culminância de todo um processo de 

avaliação e não no único momento avaliado. Reconhece-se a importância de 

instrumentos formais de avaliação, porém não se focaliza a avaliação apenas no 

desempenho cognitivo do aluno.    

A avaliação do desempenho escolar é realizada por intermédio de 

acompanhamento contínuo do acadêmico, é feita por disciplina, incidindo sobre 

frequência e aproveitamento. Dá-se por meio de provas (discursivas e de múltipla 

escolha), seminários, estudos de caso, trabalhos (individuais e em grupo), exercícios 

dirigidos, participação em projetos, compromisso do acadêmico com sua formação e 

com a consciência de sua atuação. O aproveitamento é expresso em notas, 

demonstradas em grau numérico de zero (0,0) a dez (10,0), sendo que a bimestral 

deverá ter o peso de até 60% da nota total. Por recomendação da IES os professores 

realizam pelo menos duas avaliações a cada bimestre, uma em data determinada 

pelo professor (normalmente ao fim do primeiro mês do bimestre) e outra realizada 

em data pré-determinada em calendário escolar durante uma semana de provas.  

A avaliação no Centro Universitário Vale do Iguaçu, está voltada para o 

compromisso com o questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento 

divergente e com os próprios métodos de investigação, que devem ser coerentes. 

Nesse sentido, é concebida como uma atividade séria e complexa, um processo 

sistemático de identificação da aprendizagem que atribui valor e por isso deve 

envolver diferentes momentos e diversos métodos e diferentes agentes.   

O acadêmico do curso de Enfermagem tem a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos através das experiências do Processo de Cuidar, estágio 

supervisionado, participação em congressos, Seminários, eventos especiais e 

palestras, desenvolvendo atividades complementares e cursos de extensão. A IES 

conta com convênios com hospitais, Secretarias de saúde, associações diversas, 

clubes, instituições de ensino e empresas, buscando, continuamente, estabelecer 



 

parcerias que permitam o desenvolvimento da pesquisa e projetos de extensão que 

envolva a comunidade em suas diferentes classes. Essas ações também são 

avaliadas.  

 

 

2.10 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Superior, do Ministério da Educação, Nº CNE/CES 492/2001, e conforme 

as Diretrizes Gerais para o Curso de Enfermagem, o TCC é uma exigência curricular 

para obtenção de diploma no curso de graduação em Enfermagem.  

O TCC é um trabalho individual, resultado de investigação e reflexão crítica, 

que privilegia problemas relacionados a área de Enfermagem, tendo como 

preocupação primeira o conhecimento e a busca de alternativas para a solução dos 

problemas de saúde regionais. Como suporte para a elaboração do TCC os 

estudantes terão as disciplinas de Metodologia da pesquisa e Orientação do TCC, 

oferecidas a partir do oitavo período do Curso. 

O TCC deverá ser realizado de acordo com as Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos da ABNT, os princípios do Código de Ética do Enfermeiro e a 

Lei de Direitos Autorais. O aluno contará com um Professor Orientador, escolhido 

dentre a lista de professores orientadores aprovada pelo Colegiado do Curso de 

enfermagem, durante a realização da disciplina TCC I. Os Trabalhos que envolvem 

pesquisa com seres humanos deverão atender a legislação vigente e serem 

submetidos à parecer do  Núcleo de Ética e Bioética (NEB) da IES. 

A avaliação do TCC será realizada por uma Banca Examinadora composta 

pelo Professor Orientador, na condição de Presidente, e 02 (dois) outros membros 

examinadores. Poderão participar como membros examinadores profissionais com 

nível de formação universitário na área de Enfermagem e áreas afins, com no mínimo 

dois anos de formação, desde que dominem o tema tratado e exceto supervisor de 

campo na banca de seu supervisionado. A avaliação do TCC será efetuada com base 

no trabalho escrito, valendo 7,0 pontos, na exposição teórica e defesa oral, valendo 

3,0 pontos. A exposição oral do trabalho deverá ser feita pelo acadêmico perante a 

Banca Examinadora por um tempo aproximado de 15 minutos.  



 

A nota do trabalho, atribuída pela Banca Examinadora, será composta de duas 

partes a seguir especificadas, considerando-se, para cada uma, a média aritmética 

simples das notas atribuídas pelos integrantes da Banca: a versão definitiva do 

Trabalho entregue, correspondendo a 50% da nota; a apresentação e defesa do TCC, 

em sessão pública, correspondendo a 50% da nota. Será considerado APROVADO 

todo acadêmico que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (set 

e) e REPROVADO em caso contrário. A ocorrência de plágio parcial ou total 

gera a reprovação sumária do acadêmico, podendo o plágio ser apontado por 

qualquer membro da banca, ou ainda qualquer pessoa que conheça da prática ilícita 

e comunique a Coordenação do Curso. 

Para a elaboração do TCC sobre os aspectos metodológicos, o curso de 

enfermagem adota as normas da ABNT, disponíveis no manual de normas para 

elaboração de trabalhos acadêmicos da Uniguaçu. 

Os trabalhos, quando na forma de projetos de pesquisa, antes da banca de 

qualificação, são registrados no sistema de gestão de trabalhos, tendo cada professor 

orientador acesso as informações através do link: 

(http://nfe.uniguacu.edu.br/adm/principal.php) e orientando recebe em seu e-mail o 

login de acesso à plataforma. Neste link, há informações relacionadas a datas e 

horários de processo de qualificação ou defesa pública, bem como seus avaliadores. 

Na plataforma, também é possível ser realizada contato entre orientador e orientando, 

e também entre orientador e secretaria, sendo nesse último, para ser realizado o 

envio da versão final do trabalho de conclusão de curso, contendo nota final, à 

secretaria da IES, feita pelo orientador. 

               O controle das orientações, são realizadas pelo professor orientador, 

que fará registro em ficha especifica de orientação 

(https://www.uniguacu.edu.br/central-de-estagio/documentos/) ficha de 

acompanhamento de orientação. Nessa ficha deverá conter o número de orientações 

realizadas no semestre  (no mínimo 04 presenciais), as tarefas realizadas pelo 

orientando, bem como as observações destacadas pelo orientador e, assinatura do 

orientador e orientando em todas as sessões de orientações. Ao final de cada 

semestre, após finalizar as orientações, será solicitado a assinatura do coordenador 



 

de curso e as fichas são entregues ao CCET pelo professor responsável pela 

disciplina de orientação de TCC. 

O Trabalho de conclusão de Curso (TCC) é individual e realizado nos 8o e 9o 

e 10o períodos. Para o efetivo cumprimento do TCC, o aluno deverá:  

a) No 8º período, entregar o projeto do seu TCC para análise e deliberação 

pela Banca de Análise de Projetos e análise e deliberação pelo Núcleo de Ética e 

Bioética (NEB) (quando seres humanos e animais estiverem envolvidos na 

pesquisa).   

b) Ao final do 8o período participar do Seminário de qualificação dos TCC. 

Caso na qualificação não obtenha média, deverá de no prazo de até 30 dias 

refazê-lo e submeter-se a nova avaliação.   

c) No 9º período deverá desenvolver sua pesquisa. 

d) No final do 9º período deverá realizar a inscrição e apresentação oral no 

programa de Iniciação Científica da IES ou em outra IES que emita declarações 

de participação.   

e) Ao final do 10o período defender seu TCC segundo as normas 

estabelecidas no Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso de 

Enfermagem e aprovado pelo Colegiado do Curso.  

A IES tem mecanismos efetivos de acompanhamento e de cumprimento do 

trabalho de conclusão de curso. O acompanhamento do aluno durante a realização 

do seu TCC será feito semanalmente em reuniões de orientação (com horários e 

locais previamente agendados) com seu professor orientador que tem a incumbência 

de gerar uma ata-relatório (padronizada) do encontro, apresentando-as mensalmente 

à Coordenação do Curso de Enfermagem e à Central de Estágio e TCC (CCET). Ao 

final do 10o período o aluno fará defesa pública do seu TCC, da qual será realizada, 

pela banca examinadora, uma ata de aprovação ou não do trabalho defendido. Ao 

final do processo, o aluno aprovado na defesa final, encaminhará seu TCC ao 

orientador para deferimento e produção do artigo para futura publicação. Caso o 

trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou igual a 7,0) o autor terá, 

no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito no Repositório 

Institucional Público on-line de TCC.  Todas as etapas são através da assinatura do 

Termo de Autorização para Publicação.  



 

Cada professor pode orientar até 06 alunos (trabalhos) na linha de pesquisa 

aceita pelo professor e divulgada pela coordenação do curso.  

As linhas de pesquisa em Enfermagem, as disciplinas envolvidas e os 

professores orientadores são da seguinte forma:  

 LINHA DE PESQUISA DISCIPLINAS ENVOLVIDAS  PROFESSOR  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Educação em 

Saúde  

  

  

  

  

  

  

  

Educação em Saúde  

Saúde Coletiva  

Meio Ambiente e 

Coletividade Tópicos 

Especiais  

  

  

Dr. Andrey Portela  

Esp. Loreni 

Rosencheg  

Ms. Adilson Veiga e 

Souza  

Ms. Ana Paula 

Hupalo Sosa  

Ms. Eliani A W Krug  

Ms. Ivan Hennrich  

Ms. Lidiane A. 

Fernades  

Ms. Luciano Muraro  

Ms. Marly Terezinha 

Della Latta  

Ms. Silmara Brietzig 

Hennrich  

Ms. Tania Mara 

Ruivo  

Ms. Vilson R. D. 

Rucinski  

Ms. Marcos Joaquim 

Vieira  

Esp. Aline Bonete  

Ms Geovane 

Zarpelon  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

Gerenciamento 

em  

Enfermagem  

Administração em 

Enfermagem  

I  

Administração em 

Enfermagem  

II  

Gestão dos Serviços 

de  

Enfermagem  

Enfermagem em 

Saúde Coletiva  

Enfermagem em 

Centro  

Cirúrgico  

Atendimento Pré 

Hospitalar  

Assistência de 

Enfermagem a  

Pacientes Críticos  

Especialidades na 

Área de  

Enfermagem  

Enfermagem 

Oncológica  

Enfermagem em 

Doenças  

Transmissíveis e 

Controle de  

Infecção  

Políticas Públicas de 

Saúde  

Tópicos Especiais  

  

  

  

  

  

  

  

Esp. Aline Bonete  

Ms. Ana Paula 

Hupalo Sosa  

Ms. Eliani A W Krug  

Ms. Marly Terezinha 

Della Latta  

Dr. João Vitor 

Passuelo Smaniotto  

Esp. Loreni 

Rosencheg  

Ms. Adilson Veiga e 

Souza  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

Introdução a 

Enfermagem  

Semiologia em 

Enfermagem  

Semiotécnica em 

Enfermagem  

Enfermagem em 

Saúde Mental I  

e II  

  

  

  

  

  



 

  

  

   

  

  

Cuidado em  

Enfermagem  

Enfermagem em 

Saúde do  

Adulto e Idoso  

Enfermagem em 

Interpretação de Exames 

Diagnósticos  

Enfermagem em 

Atendimento  

Pré Hospitalar  

Enfermagem em 

Saúde da Mulher  

Enfermagem em 

Saúde da Criança  

Enfermagem em 

Saúde do Adolescente  

Enfermagem em 

Saúde do  

Homem  

Enfermagem em 

Saúde Coletiva  

Enfermagem em 

Centro  

Cirúrgico  

Assistência de 

Enfermagem em  

Pacientes Críticos  

Terapias Integrativas  

Tecnologias de 

Informação á  

Saúde  

Enfermagem 

Oncológica  

  

  

  

  

  

  

Esp. Loreni 

Rosencheg  

Esp. Aline Bonete  

Ms. Ana Paula 

Hupalo Sosa  

Ms. Eliani A W Krug  

Ms. Marly Terezinha 

Della Latta  

  

  



 

Especialidades na 

Área da  

Enfermagem  

Tópicos Especiais  

  

  

 

O trabalho de conclusão de curso é regido pelo Regulamento de Trabalho de 

Conclusão de Curso. No curso de Enfermagem é desenvolvido no oitavo, nono e 

décimo períodos. Sendo qualificado no oitavo período, desenvolvido no nono período 

e defendido no décimo período. 

 

2.10.1 Regimento interno de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  

 

REGIMENTO INTERNO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

 CAPÍTULO I 



 

DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 1º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) constitui uma atividade 

curricular, de natureza tecnológica, acadêmica ou científica no campo de 

conhecimento que mantenha a correlação direta com o curso do graduando. É um 

trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um 

curso superior, que visa à iniciação e envolvimento do acadêmico no campo da 

pesquisa. 

 

Art. 2º. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu tem os seguintes objetivos: 

 

a) Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas 

durante o curso de forma integrada através da execução de um projeto que 

integre a pesquisa e a ciência; 

b) Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver 

problemas dentro das áreas de estudo, pesquisa e inovação dentro das áreas 

de formação nos cursos da Instituição; 

c) Despertar o interesse contínuo pela pesquisa como forma de resolução de 

problemas em áreas específicas ou interdisciplinares; 

d) Estimular o espírito empreendedor e de inovação por meio de execução de 

projetos que levem ao desenvolvimento de produtos e processos que possam 

auxiliar o desenvolvimento da sociedade; 

e) Intensificar a extensão universitária através da resolução de problemas 

existentes em diversos setores da sociedade; 

f) Estimular o desenvolvimento e ampliação do conhecimento colaborativo; 

g) Consolidar os conhecimentos construídos ao longo do curso de graduação por 

de uma pesquisa efetiva ou projeto de pesquisa; 

h) Possibilitar o aprofundamento teórico-prático do acadêmico; 

i) Desenvolver a capacidade de síntese das vivências do aprendizado adquirido 

pelo estudante. 

 



 

Art. 3º. O TCC do Centro Universitário Vale do Iguaçu deverá ser elaborado de 

forma individual, compreendendo a realização de atividades práticas e/ou teóricas, 

condizentes com a formação e a ênfase oferecidas pelo curso específico, 

discriminadas em um plano de trabalho elaborado pelo aluno e seu orientador, 

culminando com a elaboração de monografia. 

 

Art. 4º. O desenvolvimento do TCC em relação aos passos a serem 

desenvolvidos ficará a critério de cada curso de graduação, desde que observem as 

seguintes diretrizes: 

 

a) Elaboração obrigatória de pré-projeto de TCC; 

b) Produção do trabalho levando em consideração o caput Art. 2º, deste 

Regimento; 

c) Instituição de um orientador que tenha conhecimento relevante na área do 

trabalho desenvolvido; 

d) Se necessário, envio do trabalho ao Núcleo de Ética e Bioética da Instituição 

para emissão de parecer; 

e) Orientações definidas, presenciais e registradas em ficha própria de 

acompanhamento e assinatura depositada na Coordenação Central de Estágio 

e TCC (CCET); 

f) Adequação do tema do TCC que deverá abordar um tema relevante dentro de 

sua área de atuação; 

g) Recomenda-se a qualificação do projeto de pesquisa que levará ao TCC, em 

banca designada para este fim. 

 

CAPÍTULO II 

DA FORMALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES 

 

Art. 5º. Os cursos deverão estipular a calendarização para cada etapa do TCC, 

entre eles a disponibilidade de orientadores e suas áreas e linhas de pesquisa. 

 



 

Art. 6º. A formalização da orientação dar-se-á quando o professor orientador e 

o acadêmico estejam em comum acordo ao que tange o processo de orientação, 

sendo obrigatório a assinatura do Termo de Aceite de Orientação para que o TCC 

seja ratificado como um trabalho válido. 

 

Art. 7º. A quantidade mínima de orientações presenciais deverá ser de 8 (oito) 

por semestre, podendo ser realizadas orientações não presenciais via web e demais 

ferramentas virtuais. As orientações presenciais podem ocorrer em espaços próprios 

destinados a este fim � sala de orientações, ou na biblioteca da Instituição. 

 

Art. 8º. A quantidade máxima de orientandos por professor orientador deverá 

ser de 8 (oito) não havendo uma quantidade mínima. 

 

Art. 9º. Em caso de troca de orientador por solicitação devidamente justificada 

de qualquer das partes, ou cancelamento de orientação, o acadêmico deverá 

preencher um documento próprio para esse fim e encaminhá-lo diretamente ao 

responsável pelo TCC do curso. 

 

SEÇÃO I 

DAS OBRIGAÇÕES DO ORIENTADOR E ORIENTANDOS 

 

Art. 10º. São obrigações do orientador de TCC: 

 

a) Apresentar as suas áreas e linhas de pesquisa aos coordenadores dos cursos 

em que leciona no início de cada ano letivo; 

b) Avaliar e orientar os trabalhos assim que estes sejam aceitos a partir da 

formalização do termo de aceite; 

c) Agendar orientações e fazer cumprir os cronogramas pré-definidos; 

d) Avaliar de forma contínua o desempenho do seu orientando, apresentando, 

sempre que necessários, as evoluções e retrocessos; 

e) Auxiliar na escolha dos membros da banca de qualificação e banca final, 

quando for o caso; 



 

f) Comparecer na banca de defesa do TCC; 

g) Apresentar informações, ao coordenador do curso, sobre o andamento dos 

trabalhos, bem como qualquer situação que possa comprometer o andamento 

do trabalho; 

h) Cobrar do orientando as documentações pertinentes ao desenvolvimento do 

trabalho e os demais trâmites vigentes a partir deste Regimento Interno; 

i) Realizar uma avaliação justa e imparcial dos trabalhos, visando o 

desenvolvimento científico e acadêmicos de seus orientandos; 

j) Garantir o depósito do TCC, versão final e pós-banca com as devidas 

correções no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 

 

Art. 11º. São obrigações do orientando: 

 

a) Acatar as determinações, desde que sejam justas e necessárias ao trabalho, 

por parte de seus orientadores; 

b) Apresentar o TCC para uma banca composta por professores e pesquisadores 

da área em que o trabalho foi desenvolvido; 

c) Cumprir os prazos estipulados pelo responsável pelo TCC do curso, bem como 

os prazos estipulados pelo orientador; 

d) Manter em dia a documentação referente ao TCC, estando em conformidade 

com o presente Regimento e demais demandas do seu curso de graduação; 

e) Elaborar o pré-projeto e o projeto dentro dos prazos estipulados, sendo de 

suma importância a aprovação do orientador; 

f) Garantir a entrega das versões para banca final, ou de qualificação, em 

conformidade com o cronograma do seu curso de graduação; 

g) Depositar o trabalho final, pós-banca, revisado no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC; 

h) Acatar a orientação das bancas de qualificação e de defesa final, para correção 

da versão final a ser depositada; 

i) Ser responsável pela revisão ortográfica do trabalho e a adequação às normas 

vigentes na Instituição e disponíveis no Manual de Normas Técnicas para 

Trabalhos Acadêmicos em suas versões impressa (no prelo) e on-line; 



 

j) Garantir a originalidade do trabalho com vistas ao desenvolvimento acadêmico 

e científico; 

k) Comparecer na banca de defesa, ou qualificação, no dia e hora determinado 

no agendamento apresentado de forma clara e efetiva. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROPOSTA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 12º. O TCC deverá estar vinculado às áreas e linhas de pesquisa que 

representam o curso de graduação, podendo se apresentar de forma interdisciplinar 

desde que mantenha a sua originalidade centrada no curso de graduação e nos seus 

objetivos, focando no perfil do egresso e sua ação no mercado de trabalho, bem como 

em sociedade. 

 

Art. 13º. Cada curso de graduação poderá, a partir das normas vigentes neste 

Regimento Interno, elaborar um Regimento que configure de forma mais adequada o 

processo de aprendizagem do acadêmico e a práxis em sociedade, sendo versada 

pela teoria estudada em sala de aula e nas demais vertentes de estudos no decorrer 

dos anos de graduação. 

 

Art. 14º. As normas para a produção do TCC estarão presentes no Manual de 

Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos próprio da Instituição, o qual terá a 

normas da ABNT como base norteadora. 

CAPÍTULO IV 

DAS BANCAS, PROCESSO AVALIATIVO E DEPÓSITO DA VERSÃO FINAL 

 

Art. 15º. As bancas de TCC poderão ser de qualificação do projeto de 

pesquisa, quando for o caso, e de defesa final, compostas pelo menos de três 

membros, sendo que o presidente da banca será o professor orientador. 

 

Parágrafo Único: Recomenda-se que o professor orientador não avalie e não 

atribua notas no dia da banca, mas avalie o trabalho no decorrer das orientações, 



 

fechando uma nota antes da banca. Cabe à banca nomeada a avaliação e atribuição 

de notas. 

 

Art. 16º. A avaliação compreende o trabalho escrito e a apresentação oral, 

sendo destinado um peso de 70% para o trabalho escrito e 30% para a apresentação 

oral. A avaliação será apontada em formulário próprio disponibilizado pela CCET 

onde constam os critérios a serem considerados e suas respectivas pontuações. 

 

Parágrafo Único: Cada curso terá autonomia no que tange ao peso de nota do 

orientador para aprovação final do trabalho. 

 

Art. 17º. As bancas serão agendadas por meio de uma calendarização de 

responsabilidade de cada curso de graduação, o qual é representado por seu 

Coordenador que deverá atribuir tal função a um professor responsável e que 

providenciará publicação de edital junto à secretaria da Instituição. 

 

Art. 18º. Cada banca deverá decorrer dentro do tempo de pelo menos 30 

(trinta) minutos, sendo destinados 15 (quinze) minutos para apresentação oral e 15 

(quinze) minutos para as arguições da banca. 

 

Art. 19º. A avaliação do TCC, pelos membros da banca, deverá versar sobre a 

égide do processo teórico que o envolve, bem como ao impacto que o trabalho terá 

em sociedade, provocando o desenvolvimento social e que articule as necessidades 

da comunidade às possibilidades de melhoria apresentadas pelo autor do trabalho.  

 

Parágrafo Único: Não cabe à banca fazer análises e avaliações de cunho 

pessoal, limitador e intimidador aos autores dos trabalhos, bem como aos 

orientadores e Instituição. 

 

Art. 20º. Caso o trabalho seja aprovado em banca (obtendo-se nota maior ou 

igual a 7,0) o autor terá, no máximo, 15 (quinze) dias corridos para realizar o depósito 

no Repositório Institucional Público on-line de TCC. 



 

 

§ 1º. A nota mínima para aprovação do TCC será de 7,0 (sete vírgula zero). 

§ 2º. O não cumprimento dos prazos e a não entrega do TCC seja para 

apresentação em banca, ou seja, em sua versão final no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC, gerará a reprovação automática do acadêmico. 

 

Art. 21º. Em caso de reprovação em banca, ou mesmo antes da apresentação 

em banca por consenso entre orientadores e membros da banca, o autor terá o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias para reorganizar o trabalho e reapresentar à mesma banca, 

com o agendamento de prazos e horários a serem realizados pelo orientador em 

conjunto com a coordenação de curso. 

 

Art. 22º. Cabe ao presidente da banca organizar as atas de defesa e demais 

documentos relacionados ao andamento da avaliação em banca e apresentar o 

resultado aos acadêmicos após os trabalhos concluídos. 

 

Parágrafo Único: O presidente da banca que deverá repassar ao acadêmico 

no dia da defesa os prazos que este tem para o depósito no Repositório Institucional 

Público on-line de TCC. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 23º. Em caso de plágio comprovado o acadêmico será considerado 

reprovado, devendo iniciar novo processo de orientação. 

 

Art. 24º. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela 

Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET), ouvida a Pró-Reitoria Acadêmica e 

a Coordenação do Curso.  

 

Art. 25º. O presente Regimento Interno entrará em vigor a partir da sua 

aprovação pelo Conselho Superior da Uniguaçu (CONSU). 



 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

 

2.11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

O Estágio Supervisionado é desenvolvido a partir de discussões e de 

planejamento do supervisor de campo, coordenador de curso e estagiário, 

procurando fortalecer a formação profissional do acadêmico. É relevante identificar o 

diferencial do curso na disciplina do Processo do Cuidar I e II  onde os acadêmicos 

alocados nesse campo, nas turmas iniciantes na disciplina possuem o espaço para 

realizar o primeiro momento da formação teórico-prática, reconhecendo o objeto de 

trabalho da enfermagem.   

O Estágio Supervisionado é desenvolvido de acordo com o Regulamento de 

Estágio, aprovado pelo Colegiado do Curso de Enfermagem. A Coordenadoria do 

Curso de Enfermagem é o setor de suporte, articulação e avaliação da política de 

estágio supervisionado. Compete a Coordenadoria de Estágio planejar, coordenar, 

supervisionar e avaliar os estágios, providenciar a abertura e credenciar os campos 

de estágio.  

O estágio pode ser realizado em hospitais públicos e privados, em 

organizações governamentais e não governamentais, Secretárias de Saúde e Postos 

de Saúde ou em projetos institucionais de interesse social, acompanhados pelo Curso 

de Enfermagem e que preencham os requisitos estabelecidos no Regulamento de 

Estágio. Os campos de estágio são credenciados pela coordenação de estágio por 

meio de visita técnica e apresentação do Plano de Trabalho do profissional 

responsável pelo campo.  

São finalidades do Estágio Supervisionado: proporcionar ao acadêmico do 

Curso de Enfermagem aprendizagem teórico-prática, visando o seu processo de 

formação profissional; capacitar o acadêmico para compreender, analisar e intervir 

no processo saúde doença da população; oferecer ao Curso de Enfermagem 



 

subsídios para avaliar seu projeto político pedagógico e possibilitar a articulação 

Instituição de Ensino e Sociedade.  

A Supervisão Pedagógica enquanto processo político pedagógico proporciona 

ao acadêmico meios de desenvolver sua criticidade, analisar os espaços da prática 

profissional da Enfermagem e criar estratégias de intervenção profissional. Esta 

supervisão realiza-se em dois momentos: individual e coletivo, que ocorre em 

disciplina contemplada na matriz curricular, preservando o número de até 6 alunos 

por supervisor de campo de estágio. A Supervisão Técnica no Campo referente às 

competências e atribuições privativas do Enfermeiro é de responsabilidade de um 

Enfermeiro envolvido no Projeto de Estágio.   

A avaliação do Estágio Supervisionado se faz presente em todo o processo de 

ensinoaprendizagem do Estágio Supervisionado e tem por base os objetivos 

previamente estabelecidos no Plano de Ensino. Será aprovado o estagiário que obter 

a média igual ou superior a 7 (sete) na avaliação final e que tenha cumprido as horas 

previstas no Currículo do Curso de Enfermagem. Pelo aproveitamento do acadêmico 

estagiário será atribuída a nota de 0 (zero) a 10 (dez) em Estágio Supervisionado. A 

nota atribuída ao estagiário será baseada na avaliação do Supervisor de estágio, a 

partir dos documentos requisitos de avaliação, respaldado na avaliação do 

Coordenador do Curso. O acadêmico que não cumprir a carga horária mínima exigida 

para cada estágio supervisionado e/ou não obtiver nota igual ou superior a sete na 

avaliação está reprovado na disciplina, devendo cursá-la integralmente no próximo 

semestre que a mesma é oferecida.  

São documentos básicos do Estágio Supervisionado: projeto de 

Sistematização da Assistência, ficha de acompanhamento individual pelo Supervisor 

de estágio e parecer sobre desempenho individual do estagiário pelo Supervisor 

Técnico de Campo, ficha de presença a ser preenchida pelo acadêmico, 

acompanhada e assinada pelo supervisor do estágio e pelo Relatório final de Estágio 

em cada período.  

2.11.1 Regimento Interno do Estágio Curricular do curso de Enfermagem  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

  



 

Art. 1º. O Estágio Supervisionado, previsto no Currículo do Curso de 

Enfermagem será desenvolvido de acordo com as normas emitidas pelo Centro 

Universitário Vale do Iguaçu-UNIGUAÇU e pelo Colegiado do Curso de Enfermagem.  

O Estágio de Estudantes é regulamentado pela Lei n º 6.494, de 07/12/1977 e 

Decreto n º 87.497, bem como Diretrizes Curriculares, aprovadas pela câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes para 

o curso de Enfermagem.   

No Curso de Enfermagem o estágio será desenvolvido nos vários segmentos 

de ensino formal que assegure a participação efetiva do aluno em atividades 

relacionadas diretamente com a orientação acadêmica do curso; em hospitais, postos 

de saúde, UPAs, Corpo de Bombeiros, da mesma forma poderão ser feitas atividades 

de estágio em comunidades, creches e/ou escolas, abrigos e APAES. O Estágio 

deverá apresentar carga horária mínima de 20% referente a carga horária total do 

curso.   

A prática de ensino ou o estágio profissional supervisionado deverá possibilitar 

as seguintes experiências:   

a) Conhecimento/mapeamento da realidade;   

b) Co-atuação na pratica profissional;   

O estágio estará sob a supervisão do Coordenador do curso, e contará com a 

colaboração dos supervisores e orientadores de estágio, do campo específico a ser 

determinado para cada semestre correspondente a disciplina proposta a ser 

desenvolvida.   

O Centro Universitário Vale do Iguaçu de União da Vitória, através da 

Coordenação do Curso, manterá convênio com estabelecimentos de reconhecida 

capacidade e seriedade, que aproveitarão o potencial do estagiário dentro de sua 

área de atuação. O estágio também poderá ser realizado conforme escolha do aluno, 

desde que o estabelecimento por ele escolhido atenda aos requisitos básicos para a 

realização do estágio e tiver um profissional Enfermeiro como supervisor/orientador.   

O local de escolha para os estágios deverá:   

a) atribuir função adequada para atuação do estagiário, que possa 

contribuir para a  



 

aplicabilidade direta do aprendizado e aprimoramento de suas habilidades 

futuras;   

b) Garantir a presença de um profissional de nível superior para orientação 

dentro do  

estabelecimento, e que possa interagir com o Orientador de Estágios da 

Instituição;   

c) Observar o projeto de estágio elaborado pelo aluno em conjunto com o 

Orientador  

de Estágios.   

O estágio poderá ser cumprido individualmente, ou em grupo, desde que se 

assegure a todos os elementos a participação efetiva em todas as fases do estágio.   

O estágio será acompanhado pelo Orientador, o qual será um professor 

contratado pela Instituição, com disponibilidade horária fixada pela Coordenação, 

escolhido entre aqueles cuja disciplina tenha familiaridade com a área de realização 

do estágio; de tal forma que o aluno tenha total suporte técnico e metodológico ao 

desenvolvimento do seu projeto de estágio.   

Ao Orientador de Estágios caberá o acompanhamento e avaliação do aluno-

estagiário quanto à orientação na escolha e elaboração do projeto, segmentação das 

etapas, acompanhamento da execução das mesmas, elaboração do relatório, 

interação com os estabelecimentos, complementação teórica e técnica necessárias, 

avaliação do cumprimento do estágio, correções de eventuais desvios ou 

incorreções.   

Também caberá ao Orientador de Estágios informar à Instituição das 

necessidades apresentadas pelos estabelecimentos e que eventualmente não 

estejam cobertas pelas disciplinas, ou conteúdos ministrados, visando a constante 

atualização do currículo.   

2.10.1.1 Fases do Estágio  

1) Composição dos grupos de estágio: o aluno será avisado previamente 

sobre o local onde realizará o estágio e componentes do grupo, seguindo as 

disponibilidades do mesmo e das instituições que disponibilizaram o local para sua 

realização.   



 

2) Desenvolvimento do estágio: o aluno desenvolverá durante o estágio 

toda a prática teórica que adquiriu na sala de aula. O orientador de estágios indicará 

ao estagiário a forma de avaliação, mencionando os critérios institucionais. Esta 

avaliação será sistemática e contínua também levando em conta à auto avaliação do 

aluno e a opinião dos membros dos estabelecimentos envolvidos.   

3) Avaliação do estágio: o estágio supervisionado será realizado em dois 

períodos letivos do Curso. Cada aluno deverá ser avaliado individualmente pelo 

supervisor direto do estágio e se auto avaliar. Na ocorrência de problemas relativos 

ao estágio, serão analisados pelo Colegiado do Curso, sob encaminhamento da 

Coordenação do Curso.   

A primeira fase do estágio se caracteriza por apresentar ao aluno a realidade 

hospitalar na qual ele estará inserido, propiciando o conhecimento através do contato 

direto com o paciente em seu aspecto global, tendo contato com a baixa 

complexidade do atendimento.   

A segunda fase do estágio deve se caracterizar pelo aprofundamento da base 

teórica e conceitual; atendendo o paciente de média complexidade.   

A terceira fase abrangerá o atendimento para pacientes de alta complexidade. 

O estágio será dividido em etapas para melhor avaliação.   

2.10.1.2 Objetivos e práticas do estágio  

O estágio proporciona ao aluno a prática relacionada às diferentes disciplinas 

apresentadas durante o curso. Favorece o conhecimento do trabalho multidisciplinar, 

o contato direto com o paciente, seus familiares e comunidade. Fornecendo campo 

necessário à pesquisa e às diferentes práticas que devem ser adotadas em cada 

caso.   

2.10.1.3 Locais de Estágio  

  Os estágios poderão ser descentralizados da cidade Sede das 

Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu (Uniguaçu), podendo acontecer nas 

cidades vizinhas em conformidade com a necessidade da instituição, estudando os 

casos específicos de cada aluno, desde que o convênio de estágio seja previamente 

realizado. Para tanto, cabe à Coordenação do Curso, ouvido o Colegiado e Núcleo 

Docente Estruturante, aprovar a realização de estágios fora da Sede. Levando em 

consideração os seguintes pontos:  



 

a) Realização de convênio entre o campo de estágio e a Instituição, tendo como 

base a documentação vigente; 

b) Orientador de estágio, devidamente cadastrado e com contato com a 

Coordenação do Curso;  

c) Supervisor de estágio fora da Sede: a Coordenação do Curso deverá 

apresentar um supervisor que fará visitas rotineiras aos campos de estágio 

para analisar o desenvolvimento do mesmo e prestar apoio aos estagiários e 

campos de estágios;  

Os estágios devem ser variados, objetivando mostrar ao aluno diferentes 

campos de atuação do Enfermeiro. Cada módulo apresenta diferentes características 

em relação aos tratamentos efetuados, tipo de casos tratados, recursos disponíveis 

e administração do serviço.   

No estágio realizado nos hospitais a área de atuação é especificamente o 

atendimento de pacientes adultos e pediátricos, com diversas complicações e 

patologias como exemplo: cardiorrespiratórias, neurológicas, ortopédicas, internados 

no setor de clínica médica; cirúrgica e, atendimento a pacientes gravemente enfermos 

internados na unidade de terapia intensiva adulto (UTI), incluindo o manuseio de 

tecnologias de suporte avançado de vida, realizando a Sistematização da Assistência 

de Enfermagem (SAE). O objetivo primordial neste módulo é a execução de métodos 

e técnicas de atendimento preventivo, curativo e reabilitador nos pacientes clínicos e 

cirúrgicos. Como prática, é dado atendimento todos os pacientes internados, quer 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), convênios ou particulares. Atendem 

também na Liga Paranaense de Combate ao Câncer pacientes no pré e no pós-

operatório das mais diversas condições relacionadas a oncologia proporcionando ao 

aluno estagiário a possibilidade de adquirir conhecimentos na área oncológica.  

Em Saúde Coletiva o estágio é voltado ao atendimento a pacientes no 

programa de Estratégia da Saúde da Família (ESF) dos municípios paranaenses e 

nas Unidades de Saúde dos municípios catarinenses. O estágio proporciona ao aluno 

o atendimento do paciente em sua residência e o acompanhamento das atividades 

dos grupos do posto de saúde como: diabéticos, hipertensos, obesos, tabagistas e 

gestantes; neste caso os alunos realizam trabalho preventivo com palestras e 

orientações gerais aos pacientes, bem como realizam a SAE.  



 

O estágio também é realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde 

os alunos acompanham desde o recebimento de pacientes em situações de Urgência 

e Emergência ao internamento a clinicas especializadas. Nesse processo, realizam 

as consultas de enfermagem através da SAE.  

Em instituições de longa permanência, como exemplo Lar de Nazaré, Clinica 

Hermon; ACARDI I e II, os alunos atendem aos pacientes institucionalizados e desta 

forma podem avaliar e tratar este grupo e suas distintas alterações típicas do 

envelhecimento como as alterações físicas, ortopédicas, reumatológicas, 

respiratórias e neurológicas, entre outras.  

O estágio de atendimento a pacientes psiquiátricos, os estágios são realizados 

no Centro Atenção Psicossocial quer do município de União da Vitória quer Porto 

União, e na Clínica Médica HJ, onde alunos realizam acompanhamento dos pacientes 

a nível ambulatorial, realizando ações educativas e direcionando os cuidados de 

enfermagem ao paciente e aos familiares. Corpo de bombeiros, onde acompanhará 

a equipe nos atendimentos emergenciais no município. 

No segundo bimestre do 10º Período, haverá estágio com supervisão indireta, 

onde o aluno escolhe a área de atuação e deverá cumprir a carga horária. O objetivo 

é conduzir o aluno a responsabilidade ética inerente à profissão, fazendo um 

diagnóstico de seu aprendizado durante o curso.  

O aluno estará sob a supervisão de uma Coordenação de Estágios composta 

da seguinte forma:   

a) Pelos Supervisores de Estágio: professores do curso ou enfermeiros da 

instituição  

cedente de estágio, vinculados de forma indireta ao colegiado de enfermagem, 

que serão os responsáveis diretos pela orientação e supervisão acadêmica dos 

estagiários. Os Supervisores de Estágio estarão vinculados à Coordenação de 

Estágios, na figura do seu Coordenador de Curso. Cada Supervisor de Estágio será 

responsável por um grupo de, no máximo, seis estagiários.   

O Centro Universitário Vale do Iguaçu, através da Coordenação do Curso de 

Enfermagem, manterá convênios de estágio com Instituições de reconhecida 

capacidade e seriedade.   



 

Ao Supervisor de Estágios caberá o acompanhamento e avaliação do aluno-

estagiário quanto às atividades desenvolvidas, elaboração do relatório, interação com 

as Instituições, complementação técnico-prática necessária, avaliação do 

cumprimento do estágio, correções de eventuais desvios.   

Também caberá ao Supervisor de Estágios informar ao Centro Universitário 

das necessidades apresentadas pelas Instituições cedentes de estágio e que 

eventualmente não estejam cobertas pelas disciplinas ou conteúdos ministrados, 

visando a constante atualização do currículo.  

b) No caso de estágio fora da Sede, por um supervisor de estágio que realizará 

visitas  

periódicas aos locais previamente autorizados.   

2.10.1.4 Elementos do Estágio   

O estágio proposto por esta Instituição compreenderá:   

a) Planejamento: É a fase dedicada à estruturação das atividades do 

estágio, abrangendo a orientação e esclarecimento ao aluno-estagiário. Participam 

desta fase: a Coordenação do Curso, os alunos estagiários, os Orientadores de 

Estágio, e, eventualmente, o Campo de Estágio através de seu representante.   

b) Execução: É a fase que trata da realização do estágio, do treinamento 

em serviço, da vivência de situações reais de trabalho. Participam desta fase: os 

Orientadores de Estágio e os estagiários.   

c) Avaliação: É a fase em que todos os elementos participantes 

sedimentam as  

atividades realizadas. Participam desta fase todos os elementos envolvidos na 

realização do estágio. Nesta fase o aluno deverá ser capaz de fazer uma análise 

ampla e crítica do estabelecimento, do trabalho nele realizado e de apresentar e 

justificar alternativas de melhoria em forma de Relatório.   

As atividades e procedimentos, relativos ao estágio supervisionado, serão 

regidas pelo  

✝✆☞✠✎✆✞☛☞✁✂☎ ✌☎ ✄✟✂✞✠✂☎ ✠✎✄☞�✡✂✟✂☎✁✞✌☎✑ ✝✎☞ ✟☞�✞ ✄✞�✂☞ ✂✁✂☞✠�✞✁✂☞ ✌☎

✝�✞✁✎✞✆ ✌☞ ✄✟✂✞✠✂☎ ✠✎✄☞�✡✂✟✂☎✁✞✌☎✑✆ ✝✎☞ ☞✟✂✞�✞ ✌✂✟✄☎✁✁✡☞✆ ✞☎ ✁☎�✄☎ ✌☎✁☞✁✂☞ ☞

✌✂✟✁☞✁✂☞✒ ☎ ✝�✞✁✎✞✆✑ ✌☞✡☞✆ ✞ ✁✞✌✞ ✞✁☎✆ ✟☞� ✞✄�☎✡✞✌☎ ✄☞✆☎ ✄☎☎�✌☞✁✞✌☎� ✌☎ ✄✎�✟☎✆

pelo Coordenador de Estágio e Professores Orientadores de Estágio.   



 

O estágio não gera vínculo empregatício:  A atividade de estágio não se 

confunde, seja em caráter temporário ou de duração indeterminada com a figura do 

emprego. O estágio é regulado por Legislação própria, não gerando vínculo 

empregatício, e sendo isento de encargos sociais.   

Bolsa-auxílio: A Instituição Concedente do estágio poderá, a seu critério, 

oferecer ao estagiário uma bolsa de complementação educacional, para ajudá-lo, no 

todo ou em parte em suas despesas escolares, como matrícula, mensalidades e 

material escolar, ou despesas relacionadas com transporte, alimentação e vestuário. 

O valor da bolsa-auxílio ficará a critério da Instituição Cedente do estágio, e não se 

caracterizando como salário estará isenta de encargos sociais.   

Seguro contra acidentes pessoais: A Instituição Concedente do estágio 

deverá proporcionar ao estagiário a inclusão numa apólice, coletiva ou individual, de 

seguro contra acidentes pessoais.  Compete à Faculdade  

a) Designar os supervisores de estágio   

b) Firmar o Termo de Compromisso com a Instituição Concedente 

de Estágio   

 

Compete à Coordenação   

a) Aprovar disposições complementares a este Regulamento para 

a realização semestral da disciplina Estágio Supervisionado;   

b) Aprovar o cronograma semestral de atividades da disciplina,   

c) Homologar o rol de Professores Orientadores e respectivos 

Orientados,   

d) Homologar os Planos de Estágio e suas alterações, deliberando 

sobre os casos excepcionais,   

e) Homologar os resultados finais da Disciplina,   

f) Deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento, ouvido o 

supervisor de Estágio,   

g) Responder pelo Estágio Supervisionado, enquanto disciplina, 

junto à Secretaria do Centro Universitário,   

h) Representar o Centro Universitário junto à Instituição 

Concedente de Estágio,   



 

i) Elaborar e submeter à Instituição o material necessário para as 

homologações cabíveis,   

j) Cumprir e fazer cumprir o Cronograma de Atividades 

estabelecido, bem como este Regulamento e suas Normas Complementares,   

k) Definir e divulgar critérios e normas complementares a esse 

Regulamento para a elaboração, apresentação e avaliação dos Trabalhos 

Semestrais de Estágio,   

l) Elaborar os formulários e respectivas instruções de 

preenchimento, necessários à sistematização do Estágio, como o Termo de 

Compromisso, Proposta de Estágio, Plano de Estágio e relatórios diversos, 

bem como outros documentos a serem preenchidos pelos Estagiários, pelos 

Professores Orientadores e pelos Orientadores de Atividades.   

m) Publicar  os  Editais  referentes  à 

 organização  e  realização  do  Estágio Supervisionado,   

n) Convocar reuniões com os Professores Orientadores, sempre 

que necessário,   

o) Realizar reuniões com cada turma de estagiários, orientando-os 

sobre os critérios a serem observados e às condições necessárias à boa 

realização de suas atividades,   

p) Aprovar os Planos de Estágio e suas eventuais alterações,   

q) Receber os documentos e relatórios referentes a cada Estagiário 

e tomar as providências, 

 r) manter atualizadas, através dos Professores Orientadores e/ou Estagiários, 

as informações sobre o andamento dos trabalhos,   

s) Efetuar o controle de frequência e das avaliações bimestrais dos 

Estagiários,   

t) Elaborar o Relatório Final de Estágio, contendo avaliação dos 

resultados observados  

e sugestões para a melhoria da Disciplina,   

u) Tomar outras providencias e/ou deliberar sobre assuntos não previstos e 

que venham a se apresentar durante o andamento da Disciplina.   

Compete ao Professor Orientador:   



 

a) Orientar o Estagiário na elaboração da Proposta de Estágio, do 

Plano de Estágio e do Trabalho Semestral de Estágio,   

b) Orientar o Estagiário no desenvolvimento de suas atividades,   

c) Fornecer ao Coordenador, sempre que lhe for solicitado, 

informações sobre o andamento dos estágios sob sua orientação,   

d) Avaliar semanalmente a atuação e o aproveitamento escolar dos 

estagiários sob sua orientação,   

e) Auxiliar o Coordenador do Curso nas atividades que lhe forem 

solicitadas.   

f) Entregar ao Coordenador, ao final de cada estágio, relatório 

referente as atividades desenvolvidas durante o estágio.   

g) Acompanhar e supervisionar diretamente as atividades do 

estagiário na Instituição Concedente de estágio, orientando-o sempre que 

necessário, no âmbito da área da aplicação sendo desenvolvida,   

h) Acompanhar a execução fiel do Plano de Estágio, comunicando 

ao Coordenador quando assim não ocorrer,   

i) Avaliar periodicamente a atuação do estagiário, encaminhando 

ao Coordenador o documento correspondente, na época devida,   

j) Emitir pareceres sobre o trabalho sendo desenvolvido.   

Compete a cada Estagiário:   

a) Cumprir fielmente todas as Normas e Disposições referentes à 

Disciplina,   

b) Comparecer às reuniões convocadas pelo Coordenador do 

Curso e aos encontros de orientação com seu Professor Orientador,   

c) Apresentar ao Coordenador ou ao seu Professor Orientador, nos 

prazos estabelecidos, os documentos relativos ao Estágio que lhe forem 

solicitados, devidamente preenchidos ou elaborados,   

d) Cumprir fielmente as atividades previstas no seu Plano de 

Estágio, justificando as alterações impostas pelas circunstâncias,   

e) Buscar orientação junto ao seu Professor Orientador ou 

Orientador de Atividades, sempre que necessário,   



 

f) Submeter-se às avaliações bimestrais previstas e solicitar, se 

couber, revisão dos resultados obtidos,   

g) Apresentar o seu Trabalho Semestral de Estágio.  

Compete à Instituição Concedente de Estágio:  

 a) Respeitar as individualidades do estagiário,   

b) Firmar o Termo de Compromisso com o Centro Universitário,   

c) Oferecer ao Estagiário as condições necessárias para a 

realização do estágio,   

d) Comunicar por escrito ao Coordenador do Curso qualquer 

ocorrência referente à  

atuação do Estagiário ou à continuidade da realização do estágio.  

  Compete ao Supervisor de Estágio fora da Sede:  

a) Supervisionar de forma periódica os estágios fora da sede, 

levando em consideração o desenvolvimento dos estagiários;  

b) Oferecer suporte aos campos de estágio, estagiários e 

supervisores de estágio.  

c) Analisar e produzir relatórios dos campos de estágio e sua 

suficiência para a realização dos estágios obrigatórios do curso.  

2.10.1. 5 Avaliação  do estágio  

Da Avaliação do Estágio   

a) O acompanhamento das atividades do Estagiário será feito 

diretamente pelo Professor Orientador, e indiretamente pelo Coordenador.   

b) O controle de frequência do aluno para fins de registro curricular 

será feito pelo Professor Orientador, através de preenchimento de ficha de 

frequência diária.   

c) O critério de avaliação da disciplina Estágio Supervisionado 

consiste de notas bimestrais expressas na escala de 0 a 10, em intervalos de 

cinco décimos e a nota dos Trabalhos solicitados durante o estágio. Será 

considerado aprovado na disciplina de Estágio todo aluno que obtiver média 

final igual ou superior a sete, e reprovado em caso contrário.   

d) O aluno reprovado em Estágio Supervisionado deverá cursar a 

disciplina  



 

integralmente no semestre seguinte.   

e) O aluno que por qualquer motivo faltar ao estágio curricular 

supervisionado deverá recuperar duplamente e integralmente as horas. A 

justificativa da falta ao estágio passará pela avaliação do colegiado e 

coordenação do curso, com prévio protocolo de justificativa feito pelo aluno na 

secretaria da faculdade.   

Da Revisão das Notas de Estágio   

O Estagiário poderá requerer revisão de nota atribuída, exceto nos casos das 

notas parciais referentes à sua atuação como Estagiário e apresentação dos 

trabalhos. No requerimento da revisão, que será protocolado na Secretaria da 

Faculdade, o Estagiário fundamentará seu pedido, indicando os itens do objeto 

avaliado em que se sentiu prejudicado.   

Só poderá se matricular no estágio supervisionado o aluno que tiver cumprido 

integralmente as disciplinas pré-requisitos diretamente ligadas ao estágio, do 

currículo pleno do Curso de Bacharelado em Enfermagem, a saber: Semiologia e 

Semiotécnica, Saúde do adulto e do idoso, Assistência de Enfermagem a pacientes 

críticos. O aluno que estiver pendente em alguma matéria dos semestres anteriores 

não poderá realizar os estágios do oitavo período.   

O estágio deverá ser realizado nos municípios de União da Vitória e Porto 

União, local da Instituição de Ensino.  Excepcionalmente, a coordenação e o 

colegiado do curso poderão autorizar a realização do estágio em outro município em 

caso de ausência de campo de estágio no local da Instituição.  

 

 

2.11.2 Regimento interno de estágio curricular obrigatório 

 

REGIMENTO INTERNO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

 



 

Art. 1º. O Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem caráter obrigatório nos cursos em que 

essa demanda é necessária dentro do que determinam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de cada curso, com carga horária e duração determinada por cada um dos 

cursos em suas áreas específicas de atuação o que passa a constar no Projeto 

Pedagógico do Curso, levando em consideração as competências e habilidades 

previstas no perfil do egresso, fazendo com que haja um diálogo muito próximo e 

aberto, no sentido de interação com todos os ambientes próprios e/ou conveniados 

para a realização do estágio. Sendo acompanhado Pela Pró-Reitoria Acadêmica e 

pela Coordenação Central de Estágio e TCC (CCET) do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivo central interligar o 

estudante com o mundo do trabalho e as comunidades na qual atuarão como agentes 

transformadores da realidade social. Tendo como subsídio para o trabalho as 

questões teórico-práticas desenvolvidas no decorrer do curso. 

 

Art. 3º. Para a realização do Estágio Curricular Obrigatório é necessário que: 

 

a) O estudante esteja regularmente matriculado em seu curso de graduação (o 

que implica estar incluído numa apólice coletiva de seguro de acidentes de 

trabalho), estando em dia com suas obrigações acadêmicas e administrativas, 

mantendo frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento); 

b) Exista um professor orientador ou coordenador de estágio de acordo com as 

áreas afins dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu e 

a presença de um supervisor de estágio em conformidade com as regulações 

vigentes; 

c) Exista uma unidade concedente de estágio, devidamente conveniada dentro 

dos prazos e padrões estipulados pelo presente Regimento, podendo ser a 

própria Instituição a cedente do estágio; 



 

d) Exista um Plano de Estágio Curricular Obrigatório inserido no PPC de cada 

curso de graduação, juntamente com um Regulamento de Estágio que siga o 

presente Regimento; 

e) Existam documentações pertinentes para a realização de estágio, seja em 

forma de convênios, contratos ou demais registros que comprovem a 

realização do estágio; 

f) Ocorra a realização de um relatório de estágio com modelo e padrões pré-

definidos. 

 

Art. 4º. As atividades do Estágio Curricular Obrigatório constituem-se de: 

 

a) Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, proporcionando 

experiência prática nas áreas e linhas de formação do estudante, observando 

sempre o perfil do egresso; 

b) Vivências que contribuam para a formação do estudante, por meio de 

experiências didático-pedagógicas, técnico-administrativas e científica-

artísticas, bem como de relacionamento humano e generalista; 

c) Atividades de campo nas quais ocorrerão relações de aprendizagem 

estabelecidas entre o supervisor de estágio e o estudante; 

d) Inserção gradativa do estudante no processo de profissionalização. 

e) Estímulo ao desenvolvimento de atividades e posturas profissionais, com o 

objetivo de desenvolver o senso crítico, humanístico e ético; 

f) Oportunidade de integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino 

em benefício da sociedade; 

g) Momento de síntese das articulações de práticas pedagógicas que integram o 

saber, o saber fazer e saber conviver, principalmente de forma interdisciplinar. 

 

CAPÍTULO II 

OS OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

Art. 4º. O Estágio Curricular Obrigatório tem como objetivos: 

 



 

a) Possibilitar a formação plena do estudante no ambiente institucional, 

empresarial, industrial, de saúde, cooperativo, comunitário e social; 

b) Propiciar a interação com a realidade profissional e o ambiente de trabalho, 

visando o desenvolvimento do perfil do egresso; 

c) Integrar os conhecimentos de pesquisa, extensão e ensino em benefício da 

sociedade, de acordo com a realidade local e nacional, buscando o 

desenvolvimento regional por meio da inovação; 

d) Desenvolver a relação contínua entre teoria e prática dentro dos mais diversos 

campos e áreas do curso; 

e) Garantir o conhecimento, a análise e aplicação de novas tecnologias, 

metodologias, sistematização e organização das áreas de atuação 

profissional; 

f) Possibilitar o desenvolvimento interpessoal nos mais variados contextos de 

atuação profissional a partir das vivências e práticas do estágio; 

g) Realizar uma avaliação contínua do curso, subsidiando o colegiado de curso 

com informações que permitam adaptações ou reformulações curriculares; 

h) Promover a integração plena e contínua do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

com a sociedade; 

i) Proporcionar ao estudante a afirmação profissional e sua identificação em 

cada área de atuação dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu. 

 

CAPÍTULO III 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 5º. O Estágio Curricular Obrigatório deve ser executado em instituições 

(incluindo a própria IES em suas estruturas adequadas a este fim), órgãos públicos, 

empresas, departamentos de saúde, indústrias, comércios, cooperativas, 

propriedades em geral, bem como em demais áreas e locais conforme a necessidade 

específica de cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), desde que haja, previamente, o processo de constituição do convênio 

com as devidas formalidades incluindo: 



 

 

a) Ato de convênio entre o campo de estágio e a Instituição; 

b) Contrato de estágio, se for necessário; 

c) Termo de compromisso entre o estudante, campo de estágio e Instituição; 

d) Termo de aceite do campo de estágio com a assinatura e carimbo do 

responsável legal pelo campo de estágio; 

e) Declaração final de realização do estágio emitida pelo responsável legal pelo 

campo, contendo as atividades realizadas pelos estudantes e a carga horária 

efetivamente desenvolvida; 

f) Termos aditivos de estágio; 

g) Análise de toda documentação pelo assessor jurídico das as Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Cada curso de graduação terá autonomia para o 

desenvolvimento e aprovação do campo de estágio, desde que respeite o que está 

presente no caput dos Artigos 2º ao 5º. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO 

 

Art. 6º. As coordenações dos cursos de graduação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) deverão, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante e o 

Colegiado, indicar um professor Coordenador de Estágio, pertencente ao quadro de 

docentes do curso para que possa organizar e desenvolver as atividades de estágio. 

 

§ 1º. A coordenação de estágio tem por competência possibilitar e acompanhar 

a inserção nos campos de estágio, captar e analisar os possíveis campos de estágio 

a cada semestre, sistematizar, analisar e tornar público aos alunos do curso o 

processo de estágio curricular e suas regras, além de estabelecer a articulação entre 

os supervisores de estágio. 



 

§ 2º. A coordenação de estágio poderá ser exercida em caráter provisório ou 

permanente, pelo próprio coordenador do curso, a critério do NDE e do Colegiado.  

§ 3º. Cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) terá autonomia em desenvolver seus regimentos próprios e suas 

regulamentações, desde que siga as recomendações apresentadas no caput do 

Parágrafo Único, do Artigo 5º. 

 

Art. 7º. O Estágio Curricular Obrigatório se caracteriza por um conjunto de 

disciplinas a serem cumpridas pelo estudante, atendida a carga horária específica e 

estabelecida por cada curso de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), presente de forma claro no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso e a legislação vigente. 

 

Parágrafo Único: A Coordenação Central de Estágios e TCC (CCET) será a 

supervisora das atividades de estágio em nome da Instituição, sendo a reguladora de 

todos os processos. Assim, os cursos de graduação deverão dirigir-se sempre à 

CCET para sanar dúvidas ou encaminhar os procedimentos necessários, mantendo 

a Pró-Reitoria Acadêmica informada de todos os trâmites. 

 

Art. 8º. Serão atribuições do professor Coordenador de Estágio: 

 

a) Realizar, periodicamente, o contato com os campos de estágio que poderão 

receber os estudantes; 

b) Manter contato com os representantes legais dos campos de estágio, bem 

como com os supervisores de estágio para a realização de análises e 

levantamento de dados referentes aos estudantes estagiários e suas 

atividades; 

c) Acompanhar as atividades de estágio junto aos estudantes e supervisores; 

d) Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades 

pertinentes aos estágios, em conjunto com o NDE e Colegiado, ouvindo o 

campo de estágio concedente; 



 

e) Encaminhar, ao final de cada ciclo de estágio, os resultados finais, ou parciais, 

das avaliações realizadas de cada aluno ao Colegiado e garantir os devidos 

registros acadêmicos dos documentos; 

f) Organizar, de forma periódica, o encaminhamento de estagiários e a 

distribuição das turmas em conjunto com as necessidades do estudante e do 

curso; 

g) Criar mecanismos operacionais que facilitem a condução de cada área do 

estágio, com segurança, aproveitamento e aprendizagem; 

h) Organizar e manter atualizado o sistema de documentação e cadastramento 

dos campos de estágio e número de estudantes e atividades realizadas; 

i) Realizar reuniões regulares com os supervisores de estágio; 

j) Realizar visitas técnicas periódicas nos campos de estágio durante a 

realização do estágio; 

k) Orientar os estudantes sobre a manutenção da reflexão entre a teoria e prática, 

buscando garantir a qualidade do trabalho desenvolvido. 

 

Art. 9º. As supervisões do Estágio Curricular Obrigatório realizar-se-á por meio 

de orientação, acompanhamento e avaliação das atividades. 

 

Art. 10º. A supervisão do Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade de 

ensino constante de carga horária de trabalho, sendo a ele atribuído um valor em 

remuneração, tendo sua definição a partir do tabelamento de cada área e curso de 

graduação. 

 

Art. 11. As obrigações do estudante estagiário são: 

 

a) Ser ético e ter preceitos morais no desenvolvimento de suas atividades de 

estágio, preservando informações e se privando de comentários particulares 

às ações desenvolvidas; 

b) Respeitar as determinações e regulações definidas pelos cursos de graduação 

as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 



 

c) Realizar o estágio de forma efetiva e plena, apresentando, sempre, as 

documentações pertinentes de realização do estágio, tanto no início como 

final; 

d) Respeitar as determinações, orientações e regulamentações do campo de 

estágio; 

e) Apresentar, sempre que solicitado, as comprovações de realização do estágio; 

f) Manter em dia os documentos referentes à realização do estágio; 

g) Cumprir o Plano de Trabalho desenvolvido e aprovado pelo professor 

Coordenador de Estágio; 

h) Cumprir a carga horária mínima determinada pelo seu colegiado, bem como o 

horário combinado e definido para realizar os estágios. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO CANCELAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

Art. 12. O estágio poderá ser cancelado por um dos seguintes motivos: 

 

a) A pedido do estagiário, devidamente justificado, desde que isso não culmine 

em reprovação; 

b) Em decorrência do descumprimento, por parte do estagiário, das condições 

presentes no Termo de Compromisso; 

c) Pelo não comparecimento ao estágio, sem motivo justificado, e sem a 

realização de compensação, ou reposição, da carga horária faltada; 

d) Por conclusão ou interrupção do curso; 

e) A qualquer tempo no interesse do campo concedente de estágio, mediante de 

apresentação de justificativa viável e emitida pelo responsável legal do campo 

de estágio. 

 

CAPÍTULO VI  



 

DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. O estagiário deverá elaborar relatório referente ao estágio em 

conformidade com as normas acadêmicas em vigência nas Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), seguindo as determinações do curso de graduação ao qual 

está vinculado. 

 

Parágrafo Único: Cabe a cada curso de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) as determinações sobre quais fins, meios e atividades 

serão realizadas com os relatórios de estágios. 

 

Art. 14. A avaliação e a atribuição de nota caberão a normatização de cada 

curso do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração 

as seguintes normativas: 

 

a) A nota mínima não poderá ser inferior a 7,0 (sete vírgula zero); 

b) O relatório terá que apresentar relação com a área de formação do estudante, 

apresentando em sua estrutura uma descrição ética das atividades realizadas, 

de forma clara e objetiva, fazendo relações com o conhecimento teórico-

prático adquirido pelo estudante no período de realização do curso de 

graduação; 

c) Em caso de reprovação no estágio, o estudante terá um prazo pré-determinado 

pelo coordenador de estágio para refazer o estágio, com a juntada de 

documentos novamente; 

d) A avaliação será realizada pelo Supervisor de Estágio, que deverá atribuir uma 

nota em conformidade com os requisitos apresentados por cada curso de 

graduação, pelo Coordenador de Estágio, ou por uma banca selecionada pela 

Coordenação de estágio. Sendo obrigatório a avaliação por parte do 

Supervisor. 

 

CAPÍTULO VII 



 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os cursos de graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) deverão observar as Diretrizes Curriculares Nacionais de seus cursos, 

bem como as demais recomendações dos Comitês e Órgãos reguladores para que 

possam desenvolver seus Regimentos e Regulamentos Internos, desde que 

observem os dispostos nos caputs dos Artigos presentes neste Regimento Interno. 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Central de 

Estágio e TCC (CCET) das as Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida 

a Pró-Reitoria Acadêmica 

 

Art. 17. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Superior Universitário (CONSU).  

 

União da Vitória, 02 de março de 2019. 

 

Prof. Dr. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

 

2.11.3 Regimento do Núcleo de Ética e Bioética das Faculdades Integradas do 

Vale do Iguaçu  

 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ÉTICA E BIOÉTICA 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 1º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) - NEB -, foi constituído com base na Resolução nº 466 de 12 de outubro 



 

de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, é um órgão colegiado interdisciplinar, 

deliberativo, consultivo e educativo, vinculado às Centro Universitário Vale do Iguaçu, 

independente na tomada de decisões, quando no exercício das suas funções. 

 

Art. 2º. O Núcleo de Ética e Bioética do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

tem a finalidade maior de defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade, contribuindo no desenvolvimento da pesquisa dentro de 

padrões éticos, metodológicos e científicos. 

 

Art. 3º. O Núcleo de Ética e Bioética atenderá à legislação pertinente e reger-

se-á pelo presente Regimento. 

 

§ 1º. Para fins deste Regimento, define-se como pesquisa a classe de 

atividades cujo objetivo é desenvolver e/ou contribuir para o conhecimento 

generalizável, através de métodos científicos de observação e inferência aceitos. 

§ 2º. Todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos deverá 

obedecer às recomendações da Resolução nº 466 de 12 de outubro de 2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, e dos documentos citados em seu preâmbulo, bem 

como suas alterações posteriores. 

§ 3º. A responsabilidade do pesquisador é indelegável, indeclinável e 

compreende os aspectos éticos e legais pertinentes. 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º. Ao NEB compete: 

 

I - A avaliação ética dos protocolos de pesquisa que envolvam seres humanos, 

respaldado pela Legislação sobre ética em pesquisa vigente. 



 

a) Cada protocolo de pesquisa será analisado, inicialmente, por pelo menos 

um dos membros do Núcleo, responsável pela apresentação de uma proposta de 

parecer, sendo que o parecer definitivo deverá ser deliberado durante a reunião 

mensal, por todos os presentes e, então assinado por todos e encaminhado ao 

responsável pelo protocolo. 

b) Em situações excepcionais, ponderadas pela Presidência, poderá ser 

emitido um parecer ad hoc. Este parecer será analisado pelo Colegiado na primeira 

reunião ordinária que ocorrer e poderá ser por ele alterado. 

c) Os projetos recebidos pelo Núcleo serão analisados no prazo de até 

quarenta e cinco dias contados da data do protocolo. 

II - Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos na execução de 

sua tarefa; 

III - Manter o projeto, o protocolo e respectivo parecer em arquivo, por cinco 

anos após o término do projeto, à disposição das autoridades competentes; 

IV - Proceder ao acompanhamento dos projetos em curso através dos 

relatórios anuais dos pesquisadores envolvidos; 

V - Desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando a reflexão em 

torno da ética na ciência; 

VI - Receber denúncia de abusos ou notificação sobre fatos adversos que 

possam alterar o curso normal dos estudos, decidindo pela continuidade, modificação 

ou suspensão da pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de 

consentimento; 

VII - Requerer instauração de sindicância junto à autoridade competente, em 

caso de denúncia de irregularidades da natureza ética nas pesquisas e, havendo 

comprovação, comunicar o fato à Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) e, no que couber, a outras instâncias. 

 

Art. 5º. O NEB poderá recorrer a consultores ad hoc, pertencentes ou não à 

instituição, no caso de haver necessidade de se obterem subsídios técnicos 

específicos sobre algum projeto analisado. 

 



 

Art. 6º. Considera-se antiética a interrupção da pesquisa já aprovada sem 

justificativa aceita pelo NEB. 

 

Art. 7º. A revisão de cada protocolo culminará no seu enquadramento em uma 

das seguintes categorias, de acordo com Resolução nº 466, item X.3, subitem 5 letra 

✝✂✑✄ 

a) aprovado; 

b) pendente: quando o NEB considera necessária a correção do protocolo 

apresentado, e solicita revisão específica, modificação ou informação relevante, que 

deverá ser atendida em prazo estipulado em norma operacional; 

c) não aprovado; 

 

Parágrafo Único: o início do desenvolvimento do projeto de pesquisa somente 

se dará após a aprovação do NEB. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NEB é órgão colegiado e composto por profissionais das diversas 

áreas do conhecimento, designados pela Reitoria, de acordo com as indicações das 

coordenações de curso.  

 

§ 1º. Os membros do NEB/UNIGUAÇU comporão um colegiado de 15 (quinze) 

professores do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 

§ 2º. O mandato dos membros do NEB será de 03 (três) anos, permitida a 

recondução e, a cada ano, em função da necessidade e experiência, poderá ser 

renovado um terço do Núcleo. 

 

Art. 9º. Haverá no NEB um Coordenador, designado pela Reitoria, com 

mandato de 3 (três) anos, permitindo-se a recondução.  

 

Art. 10º. Compete ao Coordenador do NEB: 



 

 

I - Convocar e presidir as reuniões do Núcleo; 

II - Assinar todos os documentos oficiais emitidos pelo Núcleo; 

III - Distribuir os projetos de pesquisa recebidos para análise e parecer dentre 

os membros do Núcleo; 

IV - Requerer instauração de sindicância junto à Reitoria da Uniguaçu em caso 

de denúncia de irregularidade de natureza ética nas pesquisas e, havendo 

comprovação, comunicar o fato à Reitoria da Uniguaçu para que se tomem as 

providências sugeridas; 

V - Exercer outras atribuições inerentes à sua competência de coordenar todas 

as atividades do Núcleo de Ética e Bioética. 

 

Art. 11. Para apoio e auxílio ao Coordenador do NEB será indicado pela 

Reitoria o Vice-Coordenador, para mesmo mandato do Coordenador, que ficará 

incumbido de: 

 

I - Auxiliar o Coordenador nas tarefas administrativas; 

II - Substituir o Coordenador nos seus afastamentos e ausências eventuais. 

III - Orientar e assessorar os coordenadores de pesquisa nas questões éticas 

de pesquisa com seres humanos; 

 

Parágrafo Único � Para apoio e auxílio ao Coordenador e ao Vice-Coordenador 

do NEB será indicado pela Reitoria um funcionário que ficará incumbido do 

recebimento, registro, arquivo de todos os projetos apresentados para análise e 

aprovação, assentamentos do Núcleo, expedição e controle da correspondência.  

 

Art. 12. O NEB reunir-se-á na sala de reuniões da IES, ordinariamente, uma 

vez por mês, conforme calendário semestral divulgado para a comunidade acadêmica 

e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do Coordenador ou 

de, no mínimo, metade dos seus membros, com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, observando-se o quórum de 1/3 (um terço) de seus membros para a 

instalação, sendo suas decisões tomadas por maioria simples. 



 

 

Art. 13. Os pareceres, preservado o caráter confidencial, serão promulgados 

por decisão do NEB e cópias deles enviadas aos autores, ao Orientador do 

trabalho/estudo. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 14. Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pelo 

próprio NEB. 

 

Art. 15. O suporte material e financeiro para o funcionamento do Núcleo de 

Ética e Bioética será fornecido pela IES. 

 

Art. 16. Este Regimento entrará em vigor a partir da sua aprovação no 

Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

 

2.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

As atividades complementares e sociais constantes na matriz curricular do 

Curso de Enfermagem da IES devem integralizar uma carga horária total de 200 

horas, sendo 60 horas referentes a atividades sociais e 140 horas de atividades 

complementares. As atividades complementares seguem resolução própria da IES, 

resolução 02/2013 de 25 de fevereiro de 2013 (alterada pela resolução 04/2016), e a 

atual que é a Resolução nº 010/2019 podendo ser realizadas entre as seguintes 

modalidades:   



 

a) Monitoria de disciplina: acompanhamento didático-pedagógico de 

disciplina da  

matriz curricular do Curso de Enfermagem, sob orientação e supervisão do 

docente da disciplina, auxiliando o professor na orientação dos alunos e nos trabalhos 

de campo e de biblioteca;  

b) Iniciação científica: execução de pesquisa empírica ou bibliográfica, 

orientada por um docente pesquisador, culminando com a publicação dos resultados 

em eventos científicos ou em revistas da área, com carga horária declarada pelo 

professor orientador;  

c) Cursos de extensão: participação em cursos de extensão que tenham 

afinidade com  

a área, com certificado declarando a carga horária do respectivo curso;  

d) Disciplinas eletivas: as disciplinas eletivas poderão ser escolhidas pelo 

aluno com a orientação da Coordenação do Curso, para melhor aproveitamento. A 

Coordenação disponibilizará ao longo do curso um elenco de disciplinas optativas 

que, por sua vez, são oferecidas em outros cursos existentes na IES e que tenham 

aproveitamento na formação do acadêmico;  

e) Participação em eventos científicos: participações em congressos, 

seminários, simpósios, colóquios, encontros e outros eventos científicos na área e 

áreas afins, com carga horária e programação declaradas.  

Entre as atividades sociais serão consideradas as seguintes:  

a) Estágios supervisionados complementares: cumprimento de horas 

adicionais nos  

estágios supervisionados I, II, previstos na matriz curricular do Curso de 

Enfermagem, com carga horária declarada pelo Supervisor Técnico de Campo e 

autorização da Coordenação do Curso.  

b) Atividades de extensão: participação de atividades sociais e de 

extensão realizadas  

pela IES, pelo Curso de Enfermagem e/ou pelo próprio acadêmico com 

supervisão de profissional da área e autorização da Coordenação do Curso e com 

documentação comprobatória da carga horária e relatório da atividade realizada.  



 

2.12.1 Regimento Interno do Programa de Extensão do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu  

REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O presente Regimento Interno regula o Programa de Extensão do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração a extensão 

universitária como um processo educativo, cultural, científico e de continuidade 

educacional que, articulado de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, viabiliza 

a relação transformadora entre Instituição e os vários setores da sociedade.  

  

Art. 2º. O Programa de Extensão terá como objetivos: 

  

a) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e 

pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como 

as demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e 

a implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, aliado ao 

perfil do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

b) Fomentar projetos de extensão que levam em conta os saberes e fazeres 

populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de 

direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do 

conhecimento; 

c) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 

áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 

atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 

d) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 



 

e) Difundir saberes, ciência e cultura nas mais diversas comunidades, 

respeitando à igualdade, a diversidade, em busca do desenvolvimento social; 

f) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às 

questões levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da 

realidade. 

 

§ 1º. A institucionalização do Programa de Extensão deverá atender às 

necessidades locais, regionais, estaduais e nacionais, enfatizando, sempre, as 

questões socioeconômicas, educacionais, ambientais, histórico-culturais e políticas, 

visando o desenvolvimento institucional e social em todos os níveis, estabelecendo 

mecanismos que relacionem os saberes acadêmicos aos saberes populares.  

§ 2º. Os projetos de extensão ligados ao Programa deverão levar em 

consideração as seguintes demandas: 

  

a) Deverá ser direcionado para uma das 4 (quatro) áreas, sendo: projeto de 

extensão acadêmico, projeto de extensão cultural, projeto de extensão 

científico e projeto de extensão de responsabilidade social; 

b) Após direcionamento dentro das áreas, deverá ser modalizado da seguinte 

maneira: curso de extensão; eventos de extensão; projetos de extensão 

continuados; programas especiais/regimes especiais e programas 

permanentes de extensão. 

  

§ 3º. As atividades de extensão podem ser integralizadas no currículo dos 

cursos de graduação e pós-graduação, por meio de atribuição de horas em atividades 

formativas, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais de curso de graduação 

e pós-graduação da Instituição. 

  

CAPÍTULO II 

DA PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

  

Art. 3º. Todos os programas e projetos serão compostos individualmente, ou 

em grupos, aprovados, inicialmente, nos Núcleos Docentes Estruturantes, aprovado 



 

em colegiado e encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa 

e Extensão, a qual fará a análise final e aprovação do programa ou projeto. 

  

Art. 4º. Poderão participar dos projetos do Programa de Extensão todos os 

funcionários do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em efetivo exercícios 

e aposentados, discentes de graduação e pós-graduação, regularmente matriculados 

e pessoas da comunidade externa à Uniguaçu. 

  

§ 1º. Cada projeto de extensão, levando em consideração o presente no caput 

do Art. 2º, parágrafo segundo, deverá ter um coordenador; 

§ 2º. A coordenação poderá ser exercida simultaneamente em, no máximo, 3 

(três) projetos em áreas iguais, ou distintas, bem como em modalidades iguais, ou 

distintas. 

§ 3º.  A proposta a ser apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e Extensão deverá ter a anuência da coordenação do curso de 

graduação ou pós-graduação em que o docente/propositor do projeto é lotado. 

  

Art. 5º. Os acadêmicos devidamente matriculados e em dia com suas 

obrigações acadêmicas e administrativas poderão participar dos projetos com 

atividades complementares ao ensino e à pesquisa. 

  

Art. 6º. Caberá ao coordenador de projetos de extensão: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

b) Apresentar a proposta de projeto de extensão, dentro das modalidades e áreas 

relacionadas no caput do Art. 2º deste Regimento Interno ao NDE e ao 

Colegiado em que está ligado e na sequência, se aprovado, à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

c) Fazer articulação entre o projeto as demais atividades desenvolvidas na 

comunidade interna e externa, levando em consideração o desenvolvimento 

da sociedade; 



 

d) Acompanhar e avaliar o desempenho dos discentes e demais pessoas 

envolvidas nos projetos; 

e) Desenvolver relatórios de atividades a partir das Planos de Ação do projeto de 

extensão, tendo em vista a organização da documentação de comprovação da 

realização do projeto; 

f) Divulgar os resultados parciais e finais dos projetos em forma de diagnósticos 

para que se possa ter um acompanhamento das atividades e, se necessário, 

a reestruturação do projeto, o que será acompanhado pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão; 

g) Prestar contas, quando for o caso, do custeio das atividades realizadas; 

h) Calendarizar as atividades, organizando prazos e demais demandas 

necessárias às atividades de extensão; 

i) Fomentar publicações que divulguem as atividades dos projetos de extensão. 

  

Art. 7º. O projeto somente poderá ser iniciado após aprovação pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 8º. Os projetos de extensão deverão se enquadrar, em relação ao tempo 

de execução, nos seguintes parâmetros: 

  

a) Atividades de curta duração: serão realizadas entre um dia a dois meses. 

b) Atividades de média duração: serão realizadas entre três meses a seis meses. 

c) Atividades de longa duração: serão realizadas entre seis meses a um ano. 

 

Parágrafo Único: Impreterivelmente as atividades não poderão sobressair o 

prazo de longa duração, para que o processo de acompanhamento seja efetivo e 

eficaz. Sendo previsto no tempo de cada um dos parâmetros o tempo para a produção 

de relatórios e demais procedimentos obrigatórios. 

  

Art. 9º. Todas as atividades de extensão deverão prever o processo de 

encerramento a partir da finalização dos trabalhos realizados, levando em 



 

consideração a entrega do relatório final, conforme o modelo solicitado no edital de 

chamada, à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão. 

  

Art. 10º. O prazo para entrega do relatório será estipulado no ato de registro 

da atividade, sendo que todas as comprovações de realização das atividades, seja o 

propositor, seja para os participantes, apenas será lavrado após a entrega do relatório 

final à Secretaria, a qual terá um prazo de 72h para analisá-lo, aprová-lo ou não. Após 

aprovação, toda a documentação comprobatória estará à disposição dos 

responsáveis pela atividade. Em caso de reprovação será solicitado ao responsável 

pelas atividades as documentações faltantes. 

  

Art. 11. As proposições das atividades de extensão serão avaliadas pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, ouvida a Coordenação 

do Curso ao qual o propositor está vinculado, sendo encaminhado para aprovação 

em colegiado, levando-se em consideração as determinações presentes em Edital de 

chamada de proposições de atividade de forma semestral, ou quando necessário. 

Após aprovação o projeto passa a ser cadastrado e a ser efetivado. A determinação 

dos itens a serem avaliados será proposto pelo edital anual, ou semestral 

dependendo das demandas, de chamada das atividades. 

  

Art. 12. Os relatórios finais dos projetos serão enviados e apresentados à Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, sendo, após aprovação 

das comprovações de realização do projeto, arquivados.  

  

Parágrafo Único: A certificação dos projetos dar-se-á pela carga horária 

efetivamente realizada, sendo expedida a certificação logo após arquivamento dos 

projetos.  

  

Art. 13. Os projetos poderão ser reeditados desde que passem pelos trâmites 

de aprovação presentes nos caputs dos Artigos anteriores. 

  

CAPÍTULO III 



 

DA COMPROVAÇÃO  

  

Art. 14. Todos os projetos em andamento serão apresentados na página da 

web do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entrará em vigor após sua aprovação 

no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as 

decisões ao contrário. 

  

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. João Vitor Passuello Smaniotto 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E 

EXTENSÃO 

 

 

2.12.2 Resolução que regulamenta as Atividade Complementares � Resolução 

nº 010/2019 

 

RESOLUÇÃO nº. 010/2019 

 

✝✝✂✟✄�☞ ✟☎✂�☞ a Regulamentação das Atividades Sociais e 

Complementares dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e revogação da Resolução 02/2013 ✑✒ 

 



 

A Reitora do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), no uso das suas 

atribuições legais, em conjunto com o Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu, com a Pró-Reitoria Acadêmica e a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão: 

 

REVOLVEM: 

 

    Art. 1º. Regulamentar as Atividades Sociais e 

Complementares a partir da presente resolução, a qual tem por objetivo orientar os 

procedimentos administrativos e didáticos, no intuito de facilitar os trâmites para 

validação das horas correspondentes a cada atividade e revogar a Resolução 

02/2013. 

    Art. 2º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), como instituição que visa o desenvolvimento pleno de seus acadêmicos 

como futuros profissionais qualificados, objetiva com as atividades sociais e 

complementares proporcionar uma sistematização de conhecimentos, que possam 

ser incorporados, de forma duradoura, à formação dos acadêmicos, incentivando-os 

a se desenvolverem como agentes transformadores da sociedade, reconhecendo os 

seus espaços enquanto estudantes das mais diversas áreas do conhecimento. Hoje, 

é necessária à atuação profissional uma maior compreensão da realidade dos vários 

grupos sociais, seus saberes e suas manifestações culturais. Completando essa 

formação, ressaltam-se as atividades de extensão, que podem promover a 

aproximação entre docentes, discentes e a comunidade externa. Integrando-se 

ensino e extensão, extrapolam-se os limites tradicionais da formação profissional e 

multiplicam-se os espaços das práticas educativas. Essas atividades serão 

desenvolvidas durante todo o curso até o limite estabelecido em cada Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC), por meio do que é previsto nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso (DCN). Ao cumprir as horas obrigatórias previstas, cada discente 

poderá construir em sua formação um diferencial, segundo seus desejos ou 

necessidades.  

    Art. 3º. Define-se como atividade complementar 

àquelas que têm o caráter de complementação da formação dos estudantes e 



 

integram o currículo dos Cursos de Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e por isso deverão, sempre, ter relação com área de atuação do curso em que os 

acadêmicos estão regularmente matriculados.  

    Art. 4º. Define-se como atividade social àquelas que 

têm caráter de complementação da formação do estudante, visando ações diretas 

com a comunidade, entidades públicas, instituições públicas, terceiro setor e demais 

demandas sociais, desde que todas as ações estejam vinculadas com os conteúdos 

programáticos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação dos executores. 

    Art. 5º. As atividades complementares são definidas 

em duas categorias: (i) as realizadas dentro da Uniguaçu, pelos Cursos e pela própria 

Instituição, no caráter de: Simpósio, Seminário, Fórum, Semana de Curso, Palestras, 

Defesas de TCC e de Dissertações de Mestrado, Desenvolvimento de Produtos, 

Inovação Tecnológica entre outras demandas definidas pelas coordenações de curso 

e (ii) as realizadas em outras Instituições (externamente), tendo o mesmo rol de 

atividades citadas em (i).   

§ 1º. As atividades realizadas na primeira categoria serão automaticamente 

lançadas pela Instituição, não precisando o preenchimento da ficha de validação (a 

qual está à disposição no site). 

§ 2º. Em contrapartida, as atividades realizadas na segunda categoria 

envolvem eventos de caráter presencial e não presencial (EaD) e necessitam de 

comprovação por meio de cópia do certificado, frente e verso, juntamente com a ficha 

de validação a ser protocolada na Secretaria Acadêmica. 

§ 3º. Em relação aos eventos presenciais os acadêmicos deverão tomar 

cuidado com a certificação, pois o mesmo deverá apresentar, além das informações 

básicas, os conteúdos/programação do evento no verso do certificado e número de 

registro. Assim, a cópia a ser anexada na ficha de validação deverá ser de frente e 

verso.  

§ 4º. Os eventos não presenciais (EaD) deverão seguir o mesmo procedimento 

em relação aos conteúdos/programação e o número de registro. Porém, os 

certificados deverão passar pela coordenação do curso para verificação de relação 

com a área, bem como validade da instituição dentro da área de atuação do futuro 

profissional. Após a validação pela coordenação (com assinatura e carimbo do(a) 



 

Coordenador(a) basta fazer o protocolo do pedido de validação na secretaria 

acadêmica da Uniguaçu. 

    Art. 6º. Para validação das horas complementares, 

é necessário que o acadêmico protocole cópia do certificado, juntamente com a ficha 

de validação devidamente preenchida, na secretaria acadêmica da Instituição.  

Parágrafo Único: Para validação das atividades complementares em horas, 

somente será aceito certificados em conformidade com o parágrafo 3º, Art. 5º. Não 

serão aceitas declarações.  

    Art. 7º. As atividades sociais, assim como as 

atividades complementares, deverão ter relação com a área de atuação dos 

acadêmicos e são organizadas de três maneiras: 

 

a) Quando a sociedade propõe, ou entidades sociais, educacionais, 

públicas e sem fins lucrativos: nesse caso é necessário que haja uma 

documentação (ofício, pedido, etc.) que comprove o pedido de realização da 

atividade, o qual deverá ser encaminhado à coordenação dos cursos para 

verificação da relação com área e para validação do pedido. Após a 

verificação e validação, a coordenação do curso tornará público aos 

acadêmicos interessados o desenvolvimento da atividade. No caso do 

desenvolvimento de palestras, cursos e afins é necessário a produção de um 

projeto (modelo no site da Uniguaçu), o qual deverá ser aprovado, assinado 

e carimbado pelo coordenador do curso. Na sequência, o acadêmico deverá 

produzir um relatório (modelo no site da Uniguaçu) das atividades 

desenvolvidas, seguido de fotos. Ainda o acadêmico deverá ter uma 

declaração do local em que a atividade foi realizada. Após toda essa juntada 

de documentação (Cópia do ofício/pedido, projeto, relatório e declaração), 

basta o estudante preencher a ficha de validação e anexar a documentação, 

protocolando na Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

b) Quando o estudante propõe a atividade: o estudante deverá procurar a 

coordenação do curso e apresentar o projeto (modelo no site da Uniguaçu) 

para que este seja aprovado, em conformidade com a área de atuação. Após 

a aprovação do projeto (com a assinatura e carimbo da Coordenação) o 



 

acadêmico poderá desenvolver as suas atividades. Após a realização das 

atividades é preciso que o estudante peça uma declaração comprovando o 

trabalho desenvolvido. Após toda essa juntada de documentação (Projeto, 

relatório e declaração), basta o estudante preencher a ficha de validação e 

anexar a documentação, protocolando Secretaria Acadêmica da Uniguaçu. 

c) Quando a Uniguaçu propõe: o processo de validação é automático, desde 

que o estudante tenha cumprido a atividade.  

Parágrafo Único: O protocolo de pedidos de validação das horas sociais 

✌☞✡☞�✞ ✟☞✠✎✂� ☎ ✝✎☞ ✌☞☛✞✁✌✞ ✁☎ ✟�✂✒ ✝�✆ ✞✆✁✁☞✞ ✝✂✑✒ 

Art. 8º. Todas as atividades, sejam sociais ou complementares, apenas serão 

computadas se o acadêmico estiver regularmente matriculado na Instituição durante 

a realização das atividades.   

Art. 9º. As atividades, para serem computadas, deverão ser protocoladas na 

Secretaria Acadêmica, no máximo em 1 (um) ano após as suas realizações. 

Art. 10º. Não serão computadas as atividades que foram anteriores ao início 

do curso. 

Art. 11. Para que os acadêmicos possam acompanhar os trâmites após o 

protocolo de solicitação de avaliação das atividades e integralização das horas, é 

necessário saber que a análise demorará em torno de 96 (noventa e seis) horas úteis, 

sendo que o resultado da aprovação poderá ser verificado pelo sistema RM®. O não 

aparecimento das horas no sistema após esse prazo significa que os documentos 

comprobatórios não estão de acordo com os parâmetros apresentados no Art. 5º e 

seus parágrafos, Art. 6º, Art. 7º e Art. 12. Podendo o acadêmico, após o prazo, 

procurar a Secretaria Acadêmica para esclarecimentos.  

Art. 12. Para efeitos de contabilização das horas mediante processo protocolar, 

por meio da ficha oficial de protocolo, retirado do site 

https://www.uniguacu.edu.br/utilidades/horas-sociais-e-complementares/ ou da 

empresa de reprografia que atende a instituição, os acadêmicos deverão atentar-se 

para o seguinte quadro de referência das atividades.  

 

a) As atividades aqui apresentadas são algumas que poderão ser realizadas, as 

demais que não se apresentam aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria 



 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu:  

ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

COMPROVAÇÃO 

Eventos presenciais como: 

Palestras, Simpósios, 

Seminários, Workshop, 

Semanas, Atividades que 

envolvam diretamente um 

conteúdo programático do curso, 

cursos de aperfeiçoamento, 

cursos técnicos na área de 

atuação, e demais eventos que 

possam ser contabilizados por 

meio de aprovação das Pró-

Reitorias Acadêmica e de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa 

e Extensão, ouvido a 

Coordenação dos cursos  

 

 

Carga 

horária máxima de 

54h � para 

atividades 

presenciais 

 

40% da 

carga horária, no 

limite de 54h,  para 

atividades em EaD 

 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução. Se em 

formato EaD precisa ser 

aprovado pela 

Coordenação de Curso 

com assinatura no 

certificado 

 

Representação discente: 

Representante de turma 

Até 

10h anuais, 

no limite de 40h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso 

e relatório de atividades 

 

Membro do Conselho 

Superior (CONSU)  

10h anuais, 

no limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 

 

Membro do Conselho de 

Ensino e Pesquisa (CONSEPE) 

10h anuais, 

no limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 



 

 

Membro da Comissão 

Própria de Avaliação 

10h anuais, 

no limite de 20h na 

integralização do 

Curso 

Resolução de 

Nomeação e relatório de 

atividades 

 

 

 

Participação em Grupos de 

Estudos  

 

 

Até  

20h anuais, 

no limite de 40h na 

integralização do 

curso 

 

Declaração do 

Coordenador do grupo e 

relatório das atividades 

realizadas, aprovado 

pela Coordenação do 

Grupo 

 

 

 

 

Organizador de Grupos de 

Estudos 

 

 

Até  

30h anuais, 

no limite de 54h na 

integralização do 

curso 

 

Declaração da 

Coordenação do curso e 

relatórios das atividades 

aprovado pela 

coordenação 

 

 

 

Participação em Grupos de 

Pesquisa 

25 horas 

anuais, no limite de 

50 horas na 

integralização do 

curso 

Declaração do 

Coordenador do grupo e 

relatório das atividades 

realizadas, aprovado 

pela Coordenação do 

Grupo e pelo menos 

uma publicação no ato 

do protocolo 

 

 

 

Monitoria Acadêmica-

Científica 

 

 

 

Declaração 

emitida pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, 

Iniciação à Pesquisa e 

Extensão, mais um 



 

Carga 

Horária Máxima de 

54h 

relatório das atividades 

desenvolvidas 

 

Participação de 

Comissões Julgadoras de 

atividades inerentes ao curso 

 

2h no limite 

de 10h na 

integralização do 

curso 

 

Declaração da 

atividade desenvolvida 

 

Presidente de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro 

do curso, ou de atividades que 

divulguem o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, 

ou da Instituição em que 

o evento foi realizado 

Membro de Comissão 

Organizadora de Eventos dentro 

do curso, ou de atividades que 

divulguem o curso e a Instituição 

 

Limite de até 

8h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, 

ou da Instituição em que 

o evento foi realizado 

 

Desenvolvimento de 

Produtos na área do curso e que 

divulguem a Instituição 

 

Limite de até 

10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, 

ou da Instituição em que 

o evento foi realizado 

Integralização de 

disciplinas de Graduação, ou de 

cursos de Aperfeiçoamento, que 

estejam ligadas à área de 

graduação 

 

Carga 

horária máxima de 

54h 

Declaração da 

Secretaria Acadêmica e 

cópia do histórico 

 

Curso de língua 

estrangeira 

Limite de até Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 



 

40h � 

certificação em 

cada língua 

 

 

Assessoria em atividades 

da área de formação com 

supervisão de professores 

 

 

Limite de até  

20h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Coordenação do Curso, 

ou da Instituição em que 

o evento foi realizado, 

mais relatório das 

atividades realizadas 

Participação em 

Programas da Rádio Uniguaçu  

Até 2h, com 

limite de 10h na 

integralização do 

curso 

Declaração da 

Direção da Rádio  

 

 

 

Estágio Extracurricular não 

obrigatório 

 

 

 

Carga 

horária máxima de 

54h 

Declaração do 

local de estágio, mais 

relatório de estágio com 

o assinatura do 

supervisor com o 

número do Conselho da 

área 

 

 

 

Residência em 

instituições, entidades ou terceiro 

setor 

 

 

 

Carga 

horária máxima de 

54h 

Declaração do 

local de residência, mais 

relatório da residência, 

com o assinatura do 

supervisor com o 

número do Conselho da 

área 

 

Presidente de Centro 

Acadêmico e/ou de Diretório 

Acadêmico 

Limite de 

20h anuais, 

limitado a 40h na 

integralidade do 

curso 

Ata de posse e 

relatório das atividades 

desenvolvidas 



 

 

Membro de Centro 

Acadêmico e/ou Diretório 

Acadêmico 

Limite de 

15h anuais, 

limitado a 30h na 

integralidade do 

curso 

Ata de posse e 

relatório das atividades 

desenvolvidas 

 

Assistir às bancas de 

Trabalho Final de Curso na área 

de formação (TCC) 

 

2h por banca 

no limite máximo de 

10h no transcorrer 

do curso 

Lista de 

assinatura durante as 

bancas � entregue pela 

Coordenação de TCC do 

curso à Secretaria 

Acadêmica 

 

Assistir às bancas de 

Mestrado na área de formação 

 

4h por banca 

no limite máximo de 

12h no transcorrer 

do curso 

Declaração 

assinada e timbrada 

pelo presidente da 

banca e cópia do edital 

público da Banca 

marcada 

 

Assistir às bancas de 

Doutorado na área de formação 

 

5h por banca 

no limite máximo de 

15h no transcorrer 

do curso 

Declaração 

assinada e timbrada 

pelo presidente da 

banca e cópia do edital 

público da Banca 

marcada 

Participação com 

apresentação de trabalho no 

Encontro de Iniciação à Pesquisa 

(Iniciação Científica) da Uniguaçu 

 

20h 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 

Participação como ouvinte 

no Encontro de Iniciação à 

Pesquisa (Iniciação Científica) da 

Uniguaçu 

 

10h 

Certificação 

conforme previsto nesta 

Resolução 

 



 

b) Assim como as Atividades Complementares, as atividades aqui apresentadas 

são algumas que poderão ser realizadas, as demais que não se apresentam 

aqui serão analisadas pela Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa do Centro Universitário Vale do Iguaçu: 

 

ATIVIDADE CARGA 

HORÁRIA 

COMPROVAÇÃO 

Divulgação do curso, 

quando solicitado pela 

Instituição por meio da 

Coordenação de curso � 

Durante dias úteis 

1h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 10h, por 

atividade. 

Limite máximo 

de 30h no transcorrer 

do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença ao 

término da atividade 

Divulgação do curso, 

quando solicitado pela 

Instituição por meio da 

Coordenação de curso � 

Durante o final de semana e 

feriados 

2h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 20h, por 

atividade. 

Limite máximo 

de 40h no transcorrer 

do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença no 

término da atividade 

 

 

 

Participação de 

Projetos de Extensão 

 

 

 

Limite máximo 

de 30h no transcorrer 

do curso 

Declaração de 

participação produzida 

pela Secretaria de Pós-

Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão, 

mais relatório de 

atividades 

Desenvolvimento de 

atividades relacionadas à área 

1h social a cada 

hora de atividade 

Cópia do ofício, 

declaração de 

desenvolvimento da 



 

de formação, solicitadas por 

meio de ofício à Instituição 

realizada, máximo de 

20h por atividade. 

Limite máximo 

de 40h no transcorrer 

do curso 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades.  

Desenvolvimento de 

projetos sociais dentro da área 

de formação (projetos 

realizados pelos próprios 

acadêmicos) � Com 

aprovação da Coordenação 

do Curso 

1h social a cada 

hora de atividade 

realizada, máximo de 

20h por atividade. 

Limite máximo 

de 40h no transcorrer 

do curso 

Cópia do projeto 

aprovado, declaração do 

local de realização da 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades. 

Participação em 

mutirões e demais atividades 

socias organizada pelas 

sociedade civil organizada, ou 

pelos órgãos e instituições 

citadas nesta Resolução � 

desde que a Uniguaçu, por 

meio da Coordenação do 

Curso libere a realização da 

atividade 

 

1h social a cada 

hora de atividade 

realizada, máximo de 

20h por atividade. 

Limite máximo 

de 40h no transcorrer 

do curso 

 

Declaração do 

local de realização da 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades. 

Palestras realizadas 

com temáticas relacionadas à 

área de formação � desde que 

coordenação de curso aprove 

1h social a cada 

hora de atividade, no 

máximo 5h por 

palestra.  

Limite de 20h 

no transcorrer do 

curso 

Declaração do 

local, seguido de 

assinatura com 

aprovação da 

coordenação de curso 

Participação de 

Atividades de Divulgação da 

1h social a cada 

hora de atividade � 

 



 

Instituição e do curso � 

durante a semana 

máximo 10h, por 

atividade. 

Limite máximo 

de 20h no transcorrer 

do curso. 

Assinatura de 

lista de presença ao 

término da atividade 

Participação de 

Atividades de Divulgação da 

Instituição e do curso � finais 

de semana e feriados 

2h social a cada 

hora de atividade � 

máximo 20h, por 

atividade. 

Limite máximo 

de 40h no transcorrer 

do curso. 

 

Assinatura de 

lista de presença ao 

término da atividade 

Assessoria para 

atividades dentro da área de 

formação � desde que a 

Coordenação do Curso libere 

e aprove que seja realizada 

em instituições, órgãos e 

demais locais conveniados à 

Uniguaçu 

1h social a cada 

hora de atividade 

realizada, máximo de 

20h por atividade. 

Limite máximo 

de 20h no transcorrer 

do curso 

Declaração do 

local de realização da 

atividade. Se a atividade 

passar de 10h precisará 

também de relatório das 

atividades. 

Membro de Entidades 

de Caridade, beneficente ou 

de representações do terceiro 

setor, desde que aliado ao 

conteúdo programático do 

curso e aprovado pela 

Coordenação do Curso 

 

 

 

Carga horária 

total 10h 

Declaração da 

Entidade, cópia das atas 

do ano corrente com a 

participação do 

interessado e sua 

assinatura e relatório 

das atividades 

desenvolvidas.  

 

Art. 13. As declarações para comprovação deverão ser timbradas, seguidas de 

assinatura e carimbo do responsável, com o número de registro das entidades e 

órgãos que regularizam o exercício da profissão, se for o caso. 



 

Art. 14. Os ofícios encaminhados deverão ser timbrados, seguidos de 

assinatura e carimbo do responsável.  

Art. 15. As listas de presenças nos eventos terão como responsável o Central 

do Acadêmico, sendo uma lista timbrada e com a assinatura do responsável no dia 

do evento.  

Art. 16. Os relatórios deverão seguir o modelo padrão disponibilizado no site 

www.uniguacu.edu.br, com fotos comprovando a participação, sendo necessário que 

a coordenação do curso assine o relatório.  

Art. 17. Os projetos para realização das atividades deverão seguir o modelo 

padrão disponibilizado no site www.uniguacu.edu.br e deverão ser aprovados pela 

coordenação do curso, com assinatura e carimbo, comprovando a aprovação. 

Art. 18. As atividades oficiais do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) serão notificados por Editais, Comunicados e pelos Coordenadores de 

Curso. 

Art. 19. Todas as atividades realizadas precisam da aprovação da Pró-Reitoria 

Acadêmica ou da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão, 

juntamente da Coordenação dos Cursos.  

Parágrafo Único: Caso não haja aprovação não serão contabilizadas as horas 

em hipótese alguma.  

    Art. 20. A carga horária de cada modalidade de 

atividade para a integralização das horas nos Cursos de Graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), será a seguinte: 

 

Curso 

Carg

a Horária 

Total 

Atividad

e 

Complementa

r 

Limite/ho

ra modalidade 

complementar 

Atividad

e Social 

Administraç

ão 180 126 54 54 

Agronomia 280 196 54 84 

Arquitetura 

e Urbanismo 240 168 54 72 



 

Biomedicina 200 140 54 60 

Ciências 

Contábeis 180 126 54 54 

Direito 160 112 54 48 

EDF - 

Licenciatura 200 140 54 60 

EDF - 

Bacharelado 200 140 54 60 

Enfermage

m 200 140 54 60 

Engenharia 

Civil 200 140 54 60 

Engenharia 

da Produção 200 140 54 60 

Engenharia 

Elétrica 200 140 54 60 

Engenharia 

Mecânica 200 140 54 60 

Farmácia 280 196 54 84 

Fisioterapia 200 140 54 60 

Medicina 

Veterinária 300 220 54 80 

Nutrição 180 126 54 54 

Psicologia 216 152 54 64 

Sistemas de 

Informação 240 168 54 72 

 

    Art. 21. Os pedidos de validação de horas deverão 

ser protocolados na Secretaria Acadêmica, por meio de formulário próprio disponível 

no site www.uniguacu.edu.br.  

    Art. 22. Os acadêmicos têm até o penúltimo 

semestre de curso para cumprir todas as horas, com o prazo máximo a primeira 



 

quinzena de agosto de cada ano, não podendo apresentar horas para validação após 

esse prazo. 

Art. 23. Os casos omissos na presente Resolução serão tratados pela Pró-

Reitora Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 

e pelo Conselho de Ensino e Pesquisa (CONSEPE).  

    Art. 24. Esta Resolução revoga todas as 

disposições em contrário, bem como revoga a Resolução 02/2013.  

    Art. 25. Esta Resolução entra em vigor a partir de 

sua data de publicação. 

 

  União da Vitória, 10 de abril de 2019 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO 

IGUAÇU 

 

João Vitor Passuello Smaniotto 

PRÓ-REITOR DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E 

EXTENSÃO 

ANEXO 01: VALIDAÇÃO DAS HORAS COMPLEMENTARES E SOCIAIS  

  

Acadêmico: 

____________________________________________Curso:________________P

eriodo:______  

  

Validação de atividades Sociais e Complementares                       

Data: ___/____/____.  

  

Atividades Desenvolvidas  CH  Social  Comp.  



 

        

        

        

        

      

      

      

      

 Obs.: Locais de preenchimento em destaque para Coord. ACS; esse 

formulário só terá validade mediante documentos comprovatórios.   

  

_________________________________  

Prof. Ms. Marcos Joaquim Vieira  

Coord. ACS 
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ANEXO 02: RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES E OU 

SOCIAIS  

  

FACULDADES INTEGRADAS DO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU  

  

NOME(S) COMPLETO(S)  

  

  

 

  

RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

UNIÃO DA VITÓRIA � PR 2018  

NOME(S) COMPLETO(S)  
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 RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES  

  

O presente relatório faz parte a proposta de desenvolvimento de horas 

sociais/horas complementares do curso de___________ das Faculdades Integradas 

do Vale do Iguaçu (Uniguaçu).  

Professor Orientador:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

UNIÃO DA VITÓRIA � PR  

2018  
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1 INTRODUÇÃO  

  

Consiste na explicação sucinta, porém completa, das razões teóricas e/ou 

práticas que tornam relevante a realização da pesquisa. Explicita a área de 

conhecimento em que se insere a pesquisa a ser realizada (educação escolar, 

formação de professores, história das Normas técnicas: elaboração e apresentação de 

trabalho acadêmico-científico educação, filosofia da educação, tecnologias de 

informação e comunicação, currículo etc.), bem como o assunto escolhido para estudo 

(indisciplina, formação continuada, material didático, em que contexto, com quais 

pessoas, que nível ou série ...).  

   

  

2 JUSTIFICATIVA  

  

Justifica e fundamenta as razões da escolha do assunto, indicando 

questionamentos sobre as práticas e teorias existentes nesse universo, bem como 

articulando-os às necessidades de realização da pesquisa. O autor posiciona-se 

criticamente frente aos princípios e produtos científicos já constituídos na área 

escolhida para pesquisar, indicando as rupturas ou os aperfeiçoamentos ainda 

necessários, para os quais a pesquisa a realizar-se buscará contribuir.  

  

  

3 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

Nome:  

Local:   

Município:  

Profº  Orientador:  

 4  CARACTERÍZAÇÃO DO EVENTO  

4.1 Horário inicio:                     Horário término:                      Total de horas:   

  

4.2 Relato das atividades realizadas:  
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4.3 Total de pessoas atendidas pelo Projeto:  

  

4.4 Instituições que receberam atendimento:  

  

4.5 Número de encontros realizados no bimestre:  

  

4.4 Fotos:  

  

  

5. AVALIAÇÃO DISCENTE DA RELAÇÃO ENTRE ÁREA DE ATUAÇÃO E  

ATIVIDADE DESENVOLVIDA (texto informativo contendo resultados e 

conclusão)  

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.13 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE     

A IES programa várias ações de apoio aos discentes do curso de Enfermagem, 

como a participação dos alunos do 10º período nas aulas da disciplina de Semiotécnica 

em Enfermagem, apoiando, colaborando e aperfeiçoando as técnicas básicas do 

processo do cuidar em enfermagem, fazendo um trabalho continuo durante o semestre 

em consonância com o estágio curricular obrigatório.   
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Os programas de extensão estão relacionados a todas as atividades que os 

acadêmicos desenvolverem durante o semestre, sendo que os mesmos, de acordo 

com o que for realizado, são revertidos em horas sociais e complementares.  

Abaixo, segue a distribuição dos alunos regularmente matriculados no semeste 

de 2018-2 no curso de Bacharelado em Enfermagem de acordo com os períodos:   

TURMA  PERÍODO  NÚMERO DE ALUNOS  

Enfermagem 

02  

Matutino  35  

Enfermagem 

04  

Matutino  45  

Enfermagem 

06  

Matutino  32  

Enfermagem 

08  

Matutino  27  

Enfermagem 

10  

Matutino  28  

                                                                          

Total  

                      167  

Fonte: Secretaria Acadêmica (2018).  

2.13.1 Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Discente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu- UNIGUAÇU � NADU 

 REGIMENTO INTERNO 

DO NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE DA UNIGUAÇU � NADU 

CAPÍTULO I 

NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Apoio ao Discente da Uniguaçu (NADU) é um central de 

apoio que tem por premissa acompanhar o discente em conformidade com as diversas 

atividades desenvolvidas pelos cursos de graduação do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), contribuindo para a melhoria do processo de aprendizagem e a 

interação entre a formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social. 
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Parágrafo Único: o NADU também fará o acolhimento do ingressante, 

acompanhando-o no decorrer do primeiro ano letivo, bem como dos demais em caso 

de necessidade.  

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 2º. O NADU tem por finalidade, a partir de suas atividades, planejar de forma 

diagnóstica, por meio de intervenções voltadas para o desenvolvimento de 

competências e habilidades no processo de aprendizagem, focando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes, com base no perfil do 

ingressante e do egresso de cada um dos cursos de graduação do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: O NADU deverá manter o diálogo e trabalhar em consonância 

com seguintes órgãos da Instituição: 

 

a) Com o Núcleo de Acessibilidade (NAU) quando necessário fazer adaptações a 

estudantes com necessidades, bem como aprimorar a Instituição para Auxiliar 

na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, tecnológicas-

digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com as 

normas da ABNT � NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações 

legais de ordem federal; 

b) Com a Secretaria Acadêmica para que se mantenha informado sobre a situação 

administrativa dos acadêmicos para acompanhá-los e auxiliá-los no que for 

necessário; 

c) Com as Coordenações de Curso, para que possa auxiliá-las e apresentar os 

relatórios sobre os acompanhados dos acadêmicos; 

d) Com a Pró-Reitoria Acadêmica para, traçar objetivos, metas e planos de ações 

para o acompanhamento dos estudantes; 

e) Com o Setor Financeiro, para que possa orientar e apresentar soluções às 

questões financeiras dos acadêmicos; 
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f) Com o Núcleo de Planejamento e Orientação do Ensino Superior (NOPESU) 

para desenvolver processos avaliativos e organizacionais ao que tange ao 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

Art. 3º. O NADU será composto por professores e funcionários técnico-

administrativos, mantendo a seguinte composição: 

 

a) Duas (dois) pedagogas(os); 

b) Uma (um) psicopedagoga(o); 

c) Uma (um) psicóloga(o); 

d) Dois técnico-administrativos. 

 

Parágrafo Único: O NADU será coordenado pela Central do Acadêmico, com a 

supervisão direta da Coordenação Acadêmica da Instituição. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º. O NADU terá como objetivos: 

 

a) Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação 

anterior, promovendo mecanismos de nivelamento, e recuperação da 

aprendizagem, oferecendo condições para aprendizagens significativas; 

b) Acompanhar os acadêmicos ao longo da graduação, assistindo-os em suas 

dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural 

essenciais à formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma 

participação efetiva na melhoria da qualidade de ensino, focando a 

aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades; 
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c) Desenvolver mecanismos de acolhimento e acompanhamento do ingresso, a 

partir do perfil do ingresso de cada curso de graduação da Instituição; 

d) Investir nas potencialidades e disponibilidades evidenciadas pelos alunos, por 

meio do estímulo à canalização desse diferencial em monitorias de ensino; 

e) Identificar e minimizar os problemas de ordem psicológica, pedagógica ou 

psicopedagógica que interfiram na aprendizagem, por meio de ações de 

aconselhamento, espaços para reflexão e debate e encaminhamento para 

clínicas, se for o caso; 

f) Oferecer um acolhimento especial aos alunos novos, ingressantes por processo 

seletivo ou por transferência viabilizando sua integração ao meio universitário; 

g) Incluir os alunos com necessidades educacionais especiais advindas de 

deficiências físicas, visuais e auditivas, através de ações específicas; 

h) Disponibilizar serviços de orientação profissional e vocacional, através de 

visitas, palestras, oficinas, aplicação e análise de testes vocacionais; 

i) Contribuir com o atendimento e dar encaminhamento para o aluno espectro 

autista. O aluno será atendido em suas necessidades e dificuldades referentes 

a sua vida escolar, à sua aprendizagem e qualidade de relacionamento que 

mantém com seus pares na instituição, no trabalho e na família; 

j) Orientar os alunos concluintes de cursos de graduação para inserção no 

mercado de trabalho por meio de oficinas sobre planejamento de carreira, 

orientações sobre a elaboração do Curriculum Vitae, preparação para entrevista 

de emprego e outras atividades relacionadas às demandas dos concluintes; 

k) Colaborar com a manutenção do clima de trabalho institucional, através do 

cultivo da excelência das relações interpessoais;  

l) Enfatizar a participação discente no processo de autoavaliação institucional 

utilizando seus resultados como forma de articulação do apoio que necessitam; 

m) Fortalecer a interlocução e participação dos discentes com todos os setores da 

Instituição. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO 
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Art. 5°. As orientações e aconselhamentos do NADU visam: 

 

a) Orientação aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e estudo, 

proporcionando o nivelamento e processos de acompanhamento do discente 

nas atividades curriculares; 

b) Acolher e orientar os ingressantes dos cursos de graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu; 

c) Encaminhamento para profissionais e serviços especializados, dependendo da 

situação apresentada; 

d) Orientação relativa às dificuldades de relacionamento interpessoal que 

ofereçam dificuldades de adaptação, motivação e organização na dimensão 

acadêmica e profissional; 

e) Orientação aos encaminhamentos da Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação de 

Curso, Corpo Docente, Coordenação de Estágios e Comissão Própria de 

Avaliação (CPA); 

f) Orientação às demandas relacionadas à profissão e à formação profissional, 

com base no perfil do egresso. 

 

Art. 6º. As orientações consistem em: 

 

a) Apoio Psicológico; 

b) Apoio Pedagógico; 

c) Apoio Psicopedagógico; 

d) Orientação profissional e vocacional; 

e) Orientação acadêmica; 

f) Adaptação curricular em conjunto com o Núcleo de Acessibilidade; 

g) Processos de nivelamento com base no acompanhamento curricular. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 7°. São atribuições do NADU: 
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a) Elaborar o Plano de Ação semestral, tendo como base estrutural os diferentes 

programas temáticos de apoio, em consonância com as atividades de cada 

curso de graduação da Instituição; 

b) Realizar reuniões com as Coordenações de Curso e demais setores da 

Instituição, tendo em vista o levantamento de alternativas de solução para 

fragilidades discentes detectadas e as possibilidades de apoio do NADU; 

c) Desenvolver as ações previstas para cada programa temático de apoio no Plano 

Semestral; 

d) Realizar triagem e encaminhamento para as orientações previstas no caput do 

Art. 6º deste Regimento Interno; 

e) Elaborar relatório Semestral das ações desenvolvidas pelo Núcleo. 

f) Acompanhar os processos de nivelamento e adaptação curricular dos cursos de 

graduação e pós-graduação. 

 

CAPÍTULO VII 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 8º. O NADU funcionará durante os horários de aula, sendo manhã e noite, 

para que possa atender às demandas apresentadas pela Instituição no período em que 

os acadêmicos estão na Instituição. 

 

Parágrafo único - O docente ou integrante do NADU que identificar a 

necessidade de atendimento psicológico, pedagógico, ou psicopedagógico em sala de 

aula, ou no convívio social de algum acadêmico, deverá buscar a coordenação do 

NADU para preenchimento de uma ficha de identificação de problemática e 

encaminhamento para futura solicitação de comparecimento do ao Núcleo para 

atendimento. 

 

Art. 9º. Os atendimentos realizados pelo NADU visam a promover uma maior 

adequação do discente/docente ao processo pedagógico e psicopedagógico em suas 
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vertentes emocionais, de aprendizagem, de ensino e de interação com os demais 

participantes desta relação. 

 

Art. 10º. Os atendimentos serão registrados em formulários específicos 

(prontuários) para essa finalidade, resguardados o sigilo e privacidade das informações 

prestadas pelo corpo docente e discente, especialmente no que se refere às sessões 

de aconselhamento e atendimento individual feitas pelos profissionais de psicologia, 

conforme as normas e resoluções do Profissional; 

 

Art. 11. Ao final de cada semestre letivo, o NADU encaminhará à Pró-Reitoria 

Acadêmica um relatório com a finalidade de sistematizar os dados de atendimento e 

compor documento que relacione, qualitativa e quantitativamente, as atividades 

exercidas pelo NADU e que proponha ações para melhorias na comunidade 

acadêmica.  

 

Art. 12. Caberá aos profissionais que atuam no NADU, a responsabilidade pela 

manutenção do sigilo profissional quanto aos atendimentos e documentação, 

observando-se os seguintes parâmetros:  

 

a) Os relatórios não deverão identificar os atendidos, em respeito ao sigilo das 

sessões, sendo relacionados apenas numericamente e de forma ampla, os 

atendimentos individuais e em grupo; 

b) Os prontuários dos atendidos devem ser guardados em armários fechados e 

trancados, permitido o respectivo acesso somente aos membros do NADU; 

c) É vedado aos discentes, docentes e corpo administrativo, inclusive aos 

membros das Coordenações, a leitura dos prontuários, de maneira a preservar 

a integridade social e moral dos atendidos. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 
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DA AVALIAÇÃO DO NÚCLEOO DE ACOMPANHAMENTO DO DISCENTE DA 

UNIGUAÇU � NADU 

 

Art. 13. A avaliação das ações de apoio desenvolvidas pelo NADU será 

realizada em conjunto com a Comissão Própria de Avaliação (CPA), visando, sempre, 

propor ações de melhoria para o apoio discente. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Núcleo 

de Apoio ao Discente da Uniguaçu, ouvindo a Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior Universitário (CONSU), revogadas as disposições em 

contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

 

2.13.1 Apoio financeiro      

A IES possui políticas institucionais de apoio ao desenvolvimento acadêmico 

dos discentes por meio de bolsas de estudo e financiamento, com o objetivo de 

incentivar a continuidade dos estudos, visando à inclusão social e neste caso, 

minimizar as dificuldades financeiras encontradas pelos acadêmicos devidamente 

matriculados. Os principais incentivos estão descritos no regulamento da IES.  
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2.13.1.1 Regulamento do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e 

Financiamentos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU)  

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INCENTIVOS FINANCEIROS, BOLSAS 

E FINANCIAMENTOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando a 

permanência de seus acadêmicos de graduação e pós-graduação, desenvolve práticas 

de incentivo, de criação de bolsas e facilitação de financiamentos estudantis próprios, 

além de manter os programas governamentais, como Prouni e Fies, por meio de sua 

qualificação frente ao Ministério da Educação (MEC). 

 

Art. 2º. A gestão do Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas de Estudos e 

de Financiamentos ficará a cargo da Central do Acadêmico e do Setor Financeiro, 

sendo o Setor Financeiro o responsável central da gestão, ouvida a Reitoria da 

Instituição. 

 

Art. 3º. Os objetivos do Programa são: 

 

a) Proporcionar o acesso de estudantes carentes, ou com baixa renda aos cursos 

de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu); 

b) Constituir políticas de inclusão social dentro da Instituição; 

c) Estimular o desenvolvimento pleno de sujeitos transformadores da realidade 

local, regional e nacional; 

d) Ampliar a procura por cursos de graduação e pós-graduação que servirão de 

modificadores da sociedade; 

e) Empreender o conhecimento de forma expansiva e igualitária, levando em 

consideração a formação de um profissional de excelência no mercado; 
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f) Incentivar o desenvolvimento pleno dos discentes em todas suas frentes; 

g) Proporcionar a egressos, professores e demais funcionários o desenvolvimento 

pleno e continuado de sua formação; 

h) Manter a saúde financeira da instituição com o ingresso de novos alunos, bem 

como o desenvolvimento pleno conforme previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Art. 4º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos, por 

meio de seus gestores, terá as seguintes atribuições: 

 

a) Coordenar e supervisionar a implantação e a operacionalização dos incentivos, 

bolsas e financiamento de que tratam este regulamento; 

b) Propiciar a articulação com os demais órgãos administrativos e pedagógicos da 

Instituição, podendo requerer informações, propor iniciativas e solicitar 

providências; 

c) Avaliar procedimentos de execução e propor medidas de fiscalização, 

ajustamento e aperfeiçoamento; 

d) Elaborar e submeter à apreciação da Reitoria do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) e aos Mantenedores, para avaliação e aprovação, o 

cronograma de implantação e execução do próprio Programa; 

e) Receber sugestões, críticas e denúncias e dar-lhes encaminhamento adequado; 

f) Dar assessoramento técnico e administrativo na implantação, execução, 

acompanhamento e avaliação dos Programas; 

g) Dialogar com os coordenadores de cursos, apresentando o Plano Semestral do 

Programa, sempre os mantendo informados; 

h) Buscar entendimento junto a entidades públicas e privadas objetivando firmar 

convênios e parcerias; 

i) Realizar o exame e avaliação dos processos seletivos dos Programas, conforme 

disciplinado em regulamento próprio e previsto no PDI; 
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j) Manter atualizada a lista dos acadêmicos beneficiários dos Programas, por meio 

de acompanhamento contínuo, com produção de relatórios; 

k) Divulgar os incentivos, bolsas e financiamentos presentes no Programa. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CATEGORIAS E DEFINIÇÕES 

 

Art. 5º. O programa será divido nas seguintes categorias, considerando as 

abrangências de cada uma delas: 

a) Bolsas de estudos; 

b) Incentivos financeiros:  

c) Financiamentos. 

 Art. 6º. São Bolsas de Estudos da Instituição: 

a) Programa Universidade para Todos (Prouni): Programa do Governo Federal que 

concede bolsas integrais ou parciais de estudo, conforme procedimento próprio 

realizado por meio de legislação específica a qual as Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) se enquadram, tendo, no rol dos seus cursos de 

graduação, bolsas a serem preenchidas ao início de cada ano letivo; 

b) Bolsa Universitária: o acadêmico, semestralmente, poderá se inscrever para 

estagiar na Instituição, tendo o desconto em sua mensalidade relativa às horas 

de estágio, conciliando as teorias aprendidas em sala de aula com a prática 

efetiva nos setores em que desenvolverá suas atividades; 

c) Bolsa Universidade da Prefeitura: em parceria com a Prefeitura Municipal de 

União da Vitória, Paraná, o acadêmico participa de um processo seletivo para 

que possa concorrer a bolsas integrais, parciais, de forma anual, sendo que as 

mensalidades serão pagas pela prefeitura em forma de devolutiva de parte do 

Imposto Sobre Serviços (ISS) pago pela Instituição; 

d) Bolsa Esporte: os acadêmicos que são atletas ranqueados em suas categorias, 

poderão se inscrever para que possam gozar de bolsas parciais durante a 

realização do seu curso; 
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e) Bolsa Estágio CIEE: a partir do convênio realizado com a Central de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) a instituição encaminha acadêmicos para a realização 

de estágios nas áreas do curso de graduação, ou pós-graduação; 

f) Bolsa de Monitoria: a partir das necessidades dos cursos de graduação e pós-

graduação, por meio de processos próprios de seleção, os acadêmicos poderão 

se inscrever para o Programa de Monitoria Acadêmico-Científica da Instituição; 

g) Bolsa de Iniciação Científica: por meio da participação de grupos de estudos, 

nas áreas de Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências da Saúde, 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências Agrárias. 

 

Art. 7º. São Incentivos Financeiros da Instituição: 

 

a) Indicação de aluno: ao indicar pessoas para estudarem na Instituição, os 

acadêmicos a partir do terceiro período de curso, terão 5% (cinco por cento) de 

desconto por indicação, sendo de forma acumulativa até chegar a 100% (cem 

por cento); 

b) Pontualidade: os acadêmicos que pagarem suas mensalidades até dia sete de 

cada mês, terão 10% (dez por cento) de desconto na mensalidade; 

c) Melhor aluno: os acadêmicos com maiores rendimentos em seus cursos, de 

forma semestral, receberão, descontos na mensalidade em conformidade com 

os parâmetros apresentados pelos gestores do programa; 

d) Desconto Familiar: acadêmicos com parentes em primeiro e segundo graus 

estudando na instituição terão descontos nas mensalidades; 

e) Funcionário e Professores: os funcionários e professores terão descontos nas 

mensalidades para estudarem na Instituição, em conformidade com o 

Regulamento de Capacitação Permanente da Instituição, tanto em cursos de 

graduação, como de pós-graduação; 

f) Programa Siga em Frente: prevê o desconto na mensalidade para formados em 

cursos Técnicos de nível médio nas áreas afins do curso de graduação. 

 

Art. 8º. São Financiamentos da Instituição: 
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a) Programa de Financiamento Estudantil (FIES): programa do Governo Federal, 

que financia dentro de prazos específicos, as mensalidades do curso, de forma 

parcial ou integral a partir de demandas próprias e regulações específicas do 

próprio Governo Federal, oferecido pela Instituição por manter um ótimo padrão 

de seu IGC; 

b) Mensalidade Flex: é um programa que tem por objetivo facilitar o pagamento 

das mensalidades dos novos acadêmicos, os quais, ao aderirem ao programa, 

poderão parcelar até 50% da sua mensalidade. O estudante pagará durante a 

realização do curso 50% do valor, após formado terá até cinco anos para pagar 

os outros 50%, sem juros. 

c) Programa Estude: prevê a redução de até 50% da semestralidade durante a 

realização do curso. Depois de formado, o acadêmico continuará quitando os 

outros 50% de acordo com o valor atualizado da mensalidade. 

 

CAPÍTULO IV  

DA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Art. 9º. O Programa de Incentivos Financeiros, Bolsas e Financiamentos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) visa promover o acesso dos estudantes 

ao ensino superior e sua manutenção, principalmente daqueles com poucos recursos 

financeiros e de baixa renda.  

 

Art. 10º. Para participação em cada uma das categorias, os acadêmicos deverão 

realizar o processo seletivo vestibular dentro das datas e prazos específicos, serem 

selecionadas e realizarem a matrícula com o devido pagamento desta para que se 

configurem como acadêmicos devidamente vinculados à Instituição e passem a 

frequentar as aulas. 

 

Parágrafo Único: Salvo Prouni e FIES, que são programas do Governo Federal 

e dependem de estabelecimentos legais e processos estabelecidos pelo próprio 

Governo, sendo seguido, pela Instituição os parâmetros, datas e procedimentos em 

conformidade com a legislação vigente para tal fim. 
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Art. 11. Para inserção em cada categoria do Programa, serão lançados editais 

próprios coordenados e organizados pela Gestão do programa, levando em 

consideração os seguintes requisitos fundamentais: 

 

a) Comprovação de renda bruta familiar per capita, a partir das solicitações 

presentes nos editais, de forma semestral que não ultrapasse a dois salários 

mínimos; 

b) Matrícula no curso em que deseja cursar, efetivada e paga; 

c) Não acumular bolsa, financiamento ou incentivos, exceto o bolsa indicação, que 

pode ser acumulativo. 

 

§ 1º. Os processos para Prouni e Fies não levam em consideração a alíneas 

deste Artigo. 

 

§ 2º. Algumas categorias levarão em consideração seus Editais próprios, não 

seguindo necessariamente o que prevê as alíneas deste Artigo, por serem categorias 

mais específicas. 

 

§ 3º. Caso o aluno esteja enquadrado em alguma categoria e se inscreva para 

seleção de bolsa de iniciação científica, em conformidade com as regras próprias da 

categoria, com base no Regulamento Interno do Programa de Iniciação Científica do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), este poderá acumular benefício. 

 

Art. 12. Em caso de reprovação os acadêmicos beneficiados pelo Programa 

poderão perder o benefício, dependendo da categoria e do que está previsto no edital 

específico.  

 

§ 1º. Prouni e Fies seguirão os procedimentos determinados pelo Governo 

Federal. 

§ 2º. Alunos com até duas dependências não perderão o benefício, salvo 

decisão da Comissão Gestora do Programa. 
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CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS DAS CATEGORIAS 

 

Art. 13. Para as bolsas de estudo será seguido o que prevê o caput dos Artigos 

9º, 10º e 11 do presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos.  

 

Art. 14. Para os financiamentos será seguido procedimentos próprios, 

especificados em editais, sendo obrigatório a apresentação de um fiador em 

conformidade com a legislação vigente e em conformidade com as políticas financeiras 

da Instituição e sua mantenedora. 

 

Art. 15. Para os incentivos será seguido procedimentos próprios, especificados 

em editais e levando em consideração o que é previsto no caput dos Artigos 9º, 10º e 

11 do presente Regulamento Interno, incluindo os parágrafos. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gestão do 

Programa, ouvida a Reitoria da Instituição. 

 

Art. 17. O presente Regulamento Interno entrará em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.13.2 Apoio a participação em eventos 
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2.13.2.1 Regulamento do Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos 

e  

Externos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU)  

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO 

À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU) 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê, em todas as suas frentes, o 

desenvolvimento e a promoção de eventos e atividades de caráter acadêmico-

científico, em conjunto com o Programa de Extensão e com o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e com a Secretaria Acadêmica e a Secretaria de 

Pós-Graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. O Programa de Apoio à Realização de Eventos Internos e Externos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) tem como objetivos: 

 

a) Organizar e promover eventos acadêmico-científicos, como semanas culturais, 

simpósios, cursos, painéis, seminários, entre outros, em conjunto com o 

Programa de Extensão, com o Programa de Expansão Cultural e Preservação 

da Memória Local e Regional; 

b) Realizar eventos que contemplem as áreas: Ciências Sociais e Aplicadas, 

Ciências da Saúde, Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação e Ciências 

Agrárias, para desenvolver projetos integrados ao ensino e a pesquisa de modo 

interdisciplinar, realizadas através de atividades permanentes e/ou temporárias, 

de caráter educativo, cultural, artístico e/ou científico, desenvolvidas através de 

ações sistematizadas e voltadas a questões acadêmicas e sociais relevantes; 

c) Promover o desenvolvimento social, por meio da relação direta entre ensino e 

pesquisa, integrando-os com as demandas do mundo do trabalho, bem como 
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as demandas sociais, contribuindo para o aperfeiçoamento, a reformulação e a 

implementação de concepções práticas do currículo acadêmico, aliado ao perfil 

do egresso ao que tange à produção do conhecimento; 

d) Fomentar eventos acadêmicos que levem em consideração os saberes e 

fazeres populares, garantindo assim os valores democráticos de igualdade e de 

direitos, respeito à pessoa e a sustentabilidade ambiental, social e do 

conhecimento; 

e) Participar do processo de desenvolvimento da sociedade nas mais diversas 

áreas, de forma dinâmica e qualitativa, buscando caminhos alternativos para 

atender as demandas necessárias para a transformação de realidades; 

f) Dinamizar a relação entre teoria e prática, de forma democrática, tendo como 

referência o processo de aprendizagem fomentada pelos cursos de graduação 

e pós-graduação do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Difundir saberes, ciência e cultura, respeitando à igualdade, a diversidade, em 

busca do desenvolvimento social; 

h) Formar cidadãos capazes de responder, antecipar e criar respostas às questões 

levantadas pela sociedade, servindo de agente transformador da realidade. 

i) Disciplinar os relacionamentos, na área de Eventos Acadêmicos, entre os 

membros do corpo docente, discente e do corpo técnico-administrativo da 

Instituição; 

j) Contribuir para a integração entre as instâncias administrativas e acadêmicas 

que compõem a estrutura organizacional da Instituição. 

k) Orientar e regulamentar os eventos acadêmico-científicos da Instituição, as 

competências de sua administração e as áreas de interação com as demais 

atividades acadêmicas e órgãos da administração do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu); 

l) Promover, o estímulo à cultura acadêmico-científica por meio de eventos e 

atividades na própria Instituição e na comunidade externa, buscando parcerias 

com órgãos públicos e privados da região; 

m)  Desenvolver programas, cursos, projetos, eventos e prestação de serviço, 

integradores da Universidade com a comunidade, de cunho educativo, científico, 

tecnológico e artístico-cultural, promovendo a integração entre a teoria e prática 
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na formação dos futuros profissionais, capacitados a responder, antecipar e criar 

respostas às questões da sociedade; 

n) Incentivar a produção de conhecimento, de aprendizado mútuo e de realização 

de ações simultâneas transformadoras entre universidade e sociedade; 

o) Manter comunicação permanente com os outros setores da sociedade e sua 

problemática, numa perspectiva contextualizada; 

p) Promover e ampliar a prática pedagógica com conteúdos interdisciplinares e 

transdisciplinares, onde a relação escola-professor-aluno-sociedade se dá sob 

a forma de intercâmbio, de interação, de influência e de modificação mútua, de 

desafios e de complementaridade; 

q) Estimular aos integrantes da comunidade acadêmica para a vivência social, 

política, profissional, solidária e coparticipativa entre Instituição e a sociedade. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DO PROGRAMA E ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

 

Art. 3º. O Programa será gerido pela Coordenação Acadêmica, em conjunto com 

as coordenações dos cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

Parágrafo Único: Para cada evento será nomeado uma Comissão 

Organizadora, composta por presidente, secretário e membros. 

 

Art. 4º. São atribuições do Presidente da Comissão Organizadora: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Planejar e coordenar a execução de cursos e eventos acadêmico-científicos e 

de ação comunitária da Instituição, a partir da definição das suas linhas 

prioritárias, com o intuito de promover, em consonância com os objetivos 

institucionais, a integração dos segmentos da comunidade universitária e desta 

com a comunidade externa; 

c) Apresentar ao Programa o plano de metas e a programação das ações a serem 

desenvolvidas; 
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d) Calendarizar os eventos e reuniões do Programa; 

e) Possibilitar condições para a implementação, de forma articulada, dos 

programas, projetos, cursos, demais atividades e ação comunitária; 

f) Planejar, supervisionar e avaliar a execução dos serviços prestados à 

comunidade interna e externa; 

g) Articular-se com os demais membros da Comissão Organizadora na execução 

e avaliação de eventos e demais atividades científico-acadêmicas ou ação 

comunitária; 

h) Assistir aos professores visitantes nacionais e estrangeiros, bem como 

estudantes-convênio, visando à sua integração na comunidade universitária; 

i) Ampliar os canais de comunicação e divulgação com a comunidade interna e 

externa em conformidade com o que prevê o Artigo 12 do Capítulo IV do 

Regulamento Interno do Processo de Comunicação Interna e Externa do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

j) Manter a interlocução com o Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no sentido de promoção da acessibilidade em todas 

as suas frentes na organização e condução dos eventos e demais atividades 

realizadas pelo Programa; 

k) Promover a interlocução do Programa com a rádio da instituição; 

l) Manter a parceria e a interlocução com a Secretaria Acadêmica para registros e 

certificações dos eventos e atividades. 

m)  Articular parcerias para a realização de eventos e de atividades de extensão e 

de ação comunitária, em conjunto com o Programa de Extensão da Instituição; 

n) Apoiar administrativamente as iniciativas da comunidade interna e externa, no 

planejamento e na execução dos eventos, projetos, cursos e demais atividades 

de natureza acadêmica, cultural e artística; 

o) Propor, organizar e divulgar eventos e atividades em conjunto com o Programa 

de Extensão, com o Programa de Iniciação Científica e com o Programa de 

Expansão e Preservação da Memória Local do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu). 

p) Exercer todas as demais funções próprias ou correlatas à gestão da 

organização e promoção dos eventos e atividades. 
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Art. 5º. São funções do Secretário do Programa: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora 

auxiliar no processo da realização dos eventos; 

c) Elaborar relatórios e demais documentos relacionados a realização dos eventos; 

d) Secretariar as reuniões do programa, assessorando o Presidente da Comissão; 

e) Elaborar relatório parcial e final das atividades desenvolvidas; 

f) Organizar dados e informações que se relacionem, direta ou indiretamente, com 

os eventos a serem desenvolvidos; 

g) Controlar e organizar a participação da comunidade acadêmica, assegurando o 

processo de inscrição nos eventos, bem como as demais atribuições inerentes 

ao evento;  

h) Assegurar a logística e a infraestrutura dos eventos e atividades; 

i) Garantir, em conjunto com a Coordenação Acadêmica da Instituição, a 

certificação dos participantes do evento; 

j) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom 

funcionamento dos eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas 

pelo Presidente da Comissão, ou que lhe sejam delegadas ou solicitadas pela 

coordenação. 

 

Art. 6º. São funções dos demais membros do programa: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; 

b) Estar alinhado com o presidente e demais membros da Comissão Organizadora;  

c) Auxiliar no processo da realização dos eventos; 

d) Participar das reuniões referentes à organização e promoção dos eventos e 

atividades; 

e) Assegurar o bom funcionamento dos eventos e demais atividades, durante 

todos os estágios de sua realização; 
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f) Flexibilizar suas ações de acordo com as necessidades decorrentes dos 

eventos; 

g) Assegurar o procedimento correto de presença e a verificação da frequência 

dos membros da comunidade acadêmica nos eventos e demais atividades, para 

futura validação e certificação; 

h) Auxiliar o Secretário da Comissão no que tange aos dados referentes a 

participação acadêmica nos eventos e atividades; 

i) Exercer outras atribuições inerentes à função e concernentes ao bom 

funcionamento dos eventos e demais atividades, que venham a ser delegadas 

pelo Presidente da Comissão, pelo Secretário ou que lhe sejam delegadas ou 

solicitadas pela coordenação. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES 

 

Art. 7º. Os eventos e atividades serão calendarizados ao início de cada ano 

letivo, bem como planejados a partir de um Plano de Atividades a ser organizado e 

executado pela equipe responsável e devidamente designado por documentação 

competente expedida pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Na organização e execução dos eventos e atividades será 

respeitada a individualidade e autonomia de cada curso de graduação e pós-

graduação, levando-se em consideração o que é previsto nos Projetos Pedagógicos 

de cada curso. 

  

Art. 8º. Serão eventos e atividades do Programa de Apoio à Realização de 

Eventos Internos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

  

a) Mostras; 

b) Simpósios; 

c) Seminários; 

d) Cursos; 
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e) Painéis; 

f) Demais eventos e atividades de cunho artístico, cultural e de expansão que se 

encaixem nos objetivos do Programa e estão alinhados aos perfis dos cursos 

de graduação e pós-graduação, ou cursos de extensão. 

  

Parágrafo Único: Cada curso terá a autonomia, a partir de suas Diretrizes, para 

propor ao Programa eventos e atividades que sejam de seu interesse, alinhado aos 

objetivos presentes no caput do Art. 3º e todas suas alíneas. 

  

Art. 9º. Os eventos e atividades apresentadas no caput do Art. 8º e suas alíneas 

serão definidos e caracterizados em conformidade com as demandas da Instituição e 

de seus cursos, podendo ser realizado uma mescla de eventos e atividades, o que será 

definido por meio de documentação própria elaborada pela Equipe do Programa, sendo 

composto por: 

a) Projeto do evento ou atividade; 

b) Relatório do evento ou atividade; 

c) Avaliação do evento ou atividade. 

 

Art. 10º. Estão entre as atividades realizadas pelo Programa os simpósios 

respectivos de cada uma das 4 (quatro) áreas, sendo eles: 

 

a) Semana de Tecnologia da Uniguaçu (SemTec), compreendendo a área de 

Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação; 

b) Simpósio da Saúde, compreendendo a área de Ciências da Saúde; 

c) Simpósio das Agrárias, compreendendo a área de Ciências Agrárias; 

d) Simpósio das Ciências Sociais, compreendendo a área de Ciências Sociais e 

Aplicadas. 

 

Parágrafo Único: Os simpósios realizar-se-ão em contraturno, servindo às horas 

complementares previstas nos Projetos Pedagógicos de Cursos.   
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CAPÍTULO IV 

DAS CERTIFICAÇÕES E VALIDAÇÕES 

  

Art. 10. A certificação, ou validação, dos eventos e atividades será realizada por 

meio do cumprimento do que se apresenta no Art. 9º e suas alíneas e apresentado à 

Coordenação Acadêmica da Instituição, com posterior encaminhamento à Secretaria 

Acadêmica para devida certificação, ou validação. 

  

Parágrafo Único: O prazo para realização do processo de certificação, ou 

validação, será expedido pela Secretaria Acadêmica em conformidade com seus 

regulamentos e demandas internas. 

 

CAPÍTULO V 

DOS INCENTIVOS E VALORES 

 

Art. 12. Os eventos internos terão o apoio financeiro da Instituição, bem como 

logístico, para a realização de eventos, desde que seja seguido o que se prevê no 

caput dos Artigos 7º, 8º, 9º e 10º e suas alíneas, do presente Regulamento. 

 

Parágrafo Único: O Projeto com os valores a serem destinados ao evento 

deverão ser entregues à Coordenação Acadêmica nos prazos estipulados por editais 

próprios. 

 

Art. 13. A Comissão Organizadora de cada evento poderá fazer pedidos de 

subsídios financeiros ao Instituto Sul Paranaense de Altos Estudos (ISPAE) em 

conformidade com as demandas do Instituto e documentação própria. 

 

Art. 14. A Comissão Organizadora de cada evento poderá solicitar apoio 

financeiro às agências de Fomento, como CNPq, CAPES, Fundação Araucária, entre 
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outras, seja públicas ou privadas, a qualquer momento, sendo de responsabilidade da 

Comissão os trâmites necessários. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 15. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e 

julgados pela Coordenação do Programa, ouvida a Reitoria do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 16. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

as disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.13.3 Apoio pedagógico ao discente  

Os processos de apoio pedagógico aos discentes iniciam-se em sala de aula. A 

percepção do professor, aliado ao trabalho dos coordenadores, é base para o apoio 

pedagógico do acadêmico. Por meio desta identificação e interação, os discentes que 

apresentarem algum tipo de problema relacionado à aprendizagem, comunicação, 

conduta ou sociabilização serão encaminhados, em um primeiro momento, para a 

coordenação do curso. De posse das informações pertinentes, os coordenadores 

avaliam os fatos e discutem com a coordenação pedagógica os procedimentos a serem 

adotados.  
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2.13.4 Acompanhamento psicopedagógico  

Seguindo a estrutura do Regimento Institucional, a IES conta com a 

Coordenação Acadêmica e Pedagógica. A ela, está vinculado o CAA - Centro de Apoio 

ao Acadêmico, criado para aprimorar as condições pedagógicas e psicológicas que 

interferem diretamente no ensino e aprendizagem. O CAA tem por finalidade 

assessorar alunos no que diz respeito à melhoria da ação pedagógica e relacional. Em 

parceria com Coordenação acadêmica e pedagógica tem por finalidade apoiar as 

Coordenações de cursos na orientação pedagógica dos docentes e promover a 

capacitação docente continuada, auxiliando para uma melhor qualidade no ensino-

aprendizagem.   

O atendimento psicopedagógico é realizado pelo Centro de Apoio ao Acadêmico 

(CAA). O acadêmico, após entrevista preliminar com o responsável pelo CAA, recebe 

orientações ou é encaminhado ao profissional competente, de acordo com a 

necessidade. O objetivo é proporcionar aos acadêmicos da IES, um espaço terapêutico 

para orientação, clarificação de entendimento e busca de possíveis soluções às 

situações de conflito que, naquele momento, possam interferir no processo de 

aprendizagem. O CAA foi criado em 24 de abril de 2002, com o objetivo de atender, 

orientar e encaminhar os acadêmicos com algum conflito comprometedor do processo 

de aprendizagem, aos setores de competência dos profissionais que compõe o quadro 

de docentes desta instituição. Os atendimentos e orientações prestados aos 

acadêmicos não implicam em soluções diretas e imediatas para os problemas 

apresentados, podendo gerar reencaminhamentos a profissionais competentes para 

os casos específicos. Os acadêmicos são atendidos nas dependências da instituição 

de ensino, em horários pré-determinados, agendados com a Coordenação Acadêmica 

em entrevistas individuais. Estas entrevistas são realizadas de segunda-feira a sexta-

feira em horários prédeterminados e num segundo momento, os acadêmicos são 

encaminhados para o atendimento psicológico, médico, nutricional, advocatício e 

pedagógico.  

2.13.5 Mecanismos de nivelamento  

Desde o primeiro semestre de 2005 são oferecidos cursos de nivelamento em 

química, matemática, comunicação e expressão com o objetivo de aparar 
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discrepâncias oriundas do ensino médio. Os cursos de nivelamento são oferecidos 

sempre que novas turmas sejam formadas para os semestres letivos. Adicionalmente, 

a coordenação do curso, com o apoio da direção da IES, oferece cursos de extensão 

com base nas avaliações realizadas nas reuniões de colegiado sobre o andamento do 

Curso ou a partir das necessidades expressadas pelos acadêmicos junto à 

coordenação ou do corpo docente. Nas atividades culturais, como a Semana 

Acadêmica (Semana que comemora o dia do profissional), Semana da Saúde e o 

Encontro de Iniciação Científica, são oferecidos cursos de curta duração direcionados 

para a complementação do conteúdo e o estímulo à pesquisa. Ainda, segundo a 

disponibilidade, o corpo docente ministra atividades extraordinárias abordando temas 

específicos relacionados às disciplinas.  

2.13.6 Acompanhamento de egressos  

O curso de Enfermagem possui quinze turmas de egressos. Para 

acompanhamento dos mesmos, a IES possui um cadastro em que são atualizados os 

dados deles, periodicamente, permitindo o contato para um acompanhamento 

adequado do mesmo e levantamento do perfil sócio-econômico-profissional 

estabelecido após a formatura. Este cadastro permite a reorientação dos aspectos 

acadêmicos que se mostrarem desajustados à formação de um profissional atualizado 

e participante do espaço ocupacional da enfermagem.  

Além desse instrumento oficial da IES, o colegiado do curso mantém contatos 

informais com os alunos egressos, uma vez que muitos deles atuam nas instituições 

da região que são parceiras nos projetos sociais e conveniadas como campos de 

estágio dos atuais alunos. Ainda são convidados a participar dos eventos que o curso 

promove como feiras, semanas acadêmicas, workshops, minicursos, por meio de 

correspondência eletrônica e pela página do curso no facebook: 

https://www.facebook.com/Somos-Mais-EnfermagemUnigua%C3%A7u-

1899820526702926/.  

O acompanhamento dos egressos é um instrumento que possibilita uma 

contínua avaliação da instituição, através do desempenho profissional dos ex-alunos, 

podendo contribuir para reorganização do processo ensino/aprendizagem, 

considerando elementos da realidade externa à instituição que apenas o diplomado 
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está em condições de perceber, visto que passa a atuar e experimentar as 

consequências dos aspectos vivenciados durante sua graduação.   

O acompanhamento de egressos tem por objetivo:  

a) Avaliar  o  desempenho  da  instituição 

 pelo  acompanhamento  do  

desenvolvimento profissional dos ex-alunos;  

b) Manter registros atualizados de alunos egressos;  

c) Promover intercâmbio entre ex-alunos;  

d) Promover  a  realização  de  atividades 

 extracurriculares  (estágios  e  /ou  

participação em projetos de pesquisa ou extensão), de cunho técnico-

profissional, como complemento à sua formação prática, e que, pela própria natureza 

do mundo moderno, estão em constante aperfeiçoamento e palestras direcionadas a 

profissionais formados pela  

Instituição;  

e) Valorizar egressos que se destacam nas atividades 

profissionais;  

f) Identificar junto às empresas seus critérios de seleção e 

contratação dando  

ênfase às capacitações dos profissionais da área buscados pela mesma.  

g) Incentivar a integração de ex-alunos com a Instituição.  

  

2.13.6.1 Regimento do Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu  

REGIMENTO DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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Art. 1º. O Programa de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu) será conduzido pela Central do Acadêmico, supervisionado 

pela Pró-Reitoria Acadêmica, sendo o presente Regimento o documento norteador das 

atividades do Programa. 

 

Art. 2º. O Programa de Acompanhamento de Egressos é a égide da política 

institucional de acompanhamento de egressos do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

e visa acompanhar os egressos de todos os cursos de graduação e pós-graduação, 

após sua conclusão, compreendendo atividades que permitam: 

 

a) Verificar se o perfil apresentado pelo egresso atende os objetivos propostos pelo 

curso de graduação e pós-graduação; 

b) Acompanhar o itinerário profissional dos egressos durante os seus primeiros 

anos de atuação profissional, verificando as principais dificuldades encontradas 

por eles e propor ações e programas que possam contribuir para a sua inserção 

no mercado de trabalho, bem como o seu retorno à instituição para dar 

continuidade aos estudos; 

c) Oportunizar aos egressos a participação nas atividades desenvolvidas pela 

Instituição, contribuindo, constantemente, para o aprimoramento na atualização 

profissional e acadêmica; 

d) Propiciar encontros e seminários de egressos para promoção do 

desenvolvimento social e regional em todos os âmbitos de atuação dos cursos 

oferecidos pela Instituição; 

e) Usar meios tecnológicos para a criação e aperfeiçoamento de indicadores que 

apontem fragilidades no processo de aprendizagem dos cursos em que os 

egressos se formaram, trabalhando com planos de ação para a transformação 

em potencialidades; 

f) Informar as atividades profissionais desenvolvidas pelos egressos, contribuindo 

para a avaliação e consolidação do perfil do profissional formado pelas Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 3º. O egresso poderá atuar em projetos de extensão, pesquisa e outras 

atividades promovidas pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), visando, 

sempre, processos inovadores e de construção atualizada do conhecimento. 

  

§ 1º. O egresso terá, mediante comprovação de sua formação na Instituição, 

incentivos próprios a serem desenvolvidos por cada curso, ou de forma global pela 

Central do Acadêmico, para que possa participar de ações, cursos, pós-graduações e 

novas graduações na Instituição. 

  

§ 2º. Os egressos poderão ser convidados para participarem como monitores 

voluntários ou não, em estágios, pesquisas e demais processos que promovam o 

desenvolvimento contínuo do curso. 

  

Art. 4º. O Programa de Acompanhamento do Egresso deverá levar em 

consideração o índice de satisfação dos profissionais formados pela Instituição, tendo 

como ponto de partida o grau de compatibilidade da sua formação com as 

necessidades sociais e do mundo do trabalho. 

 

Art. 5º. O Programa de Acompanhamento do Egresso desenvolverá uma análise 

constante sobre as expectativas sobre à formação profissional continuada, 

apresentando, sempre, um rol de possibilidades de formação. 

 

CAPÍTULO II 

SOBRE AS FUNÇÕES DO PROGRAMA 

DE ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 

  

Art. 6º. O Programa de Acompanhamento do Egresso está vinculado 

diretamente à Central do Acadêmico, às Coordenações de Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação e à Coordenação Acadêmica e Coordenação de Cursos. Assim, será 

responsabilidade do Programa: 
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a) Manter atualizado os cadastros dos egressos, bem como o contato constante 

com os campos de trabalho em que os ex-alunos atuam, alimentando os dados 

para cada coordenação de curso, de forma periódica. 

b) Propor avaliações, e autoavaliações, aos egressos por meio de plataformas 

digitais; 

c) Assessorar as coordenações de cursos sobre práticas e atividades ligadas aos 

egressos; 

d) Divulgar, periodicamente, a inserção dos egressos no mercado de trabalho; 

e) Propiciar momentos para que os egressos possam participar de Seminários, 

Semanas, Debates e demais atividades acadêmicas como forma de incentivo 

aos ingressantes dos cursos e demais estudantes; 

d) Organizar e disponibilizar formulários digitais para os egressos participarem, via 

site, da construção e melhoria constante da instituição e de seus cursos; 

e) Realizar visitas nos campos de trabalhos em que os egressos estão locados, 

visando a realização de parcerias e convênios; 

f) Apresentar às coordenações de cursos Planos de Ação específicos para o 

desenvolvimento do trabalho contínuo de acompanhamento, bem como 

relatórios de todas as atividades desenvolvidas; 

g) Elaborar relatórios semestrais das atividades e apresentá-las à Coordenação 

Acadêmica e coordenações de cursos; 

h) Desenvolver um banco de dados referente a informações sobre oportunidades 

de emprego e qualificação profissional aos egressos devidamente cadastrados 

no Programa; 

i) Desenvolver todas as atividades em consonância com os Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) e o perfil dos egressos neles contido; 

j) Propiciar informações, aos coordenadores de curso e egressos, sobre a 

continuidade da formação dos egressos. 

  

TÍTULO I 

FUNÇÃO DAS COORDENAÇÕES DE CURSO  
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Art. 7º. Cabe aos Coordenadores de Curso o processo de interlocução constante 

com o Programa de Acompanhamento de Egressos e com a Central do Acadêmico, no 

sentido de manterem-se informados e atualizados. 

 

Parágrafo Único: Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) de cada curso terão 

como obrigação a discussão de assuntos pertinentes ao acompanhamento dos 

egressos em suas reuniões e verificação permanente da política de acompanhamento 

nos Projetos Pedagógicos de Cursos, levando em consideração os perfis dos egressos 

apresentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos. 

 

CAPÍTULO III 

DO ACOMPANHAMENTO E COLETA DE DADOS 

  

Art. 8º. O cadastramento dos estudantes deverá acontecer no último período de 

curso, com a coleta de informações necessárias para o processo de acompanhamento, 

sendo o coordenador do curso o responsável pela organização da coleta em conjunto 

com a Central do Acadêmico. 

 

Art. 9º. Todos os dados coletados serão alocados em formulários próprios que 

serão analisados e estudados pelos interessados, propiciando, de forma contínua, o 

aprimoramento do processo de acompanhamento do egresso. 

  

Art. 10º. O Programa de Acompanhamento deverá desenvolver várias formas 

de coleta de dados, bem como formas de contactar os egressos, utilizando, inclusive, 

centrais de telemarketing. 

 

Art. 11. Serão disponibilizados formulários próprios aos egressos que visitem o 

site, ou redes sociais, para que possam apresentar sugestões ou avaliar a instituição.  

 

Art. 12. O Programa de Acompanhamento de Egressos visará a formação de 

uma associação de egressos, com o intuito de propiciar atividades integradoras de sua 

área profissional.  
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos 

pelo Programa de Acompanhamento de Egressos e pela Pró-Reitoria Acadêmica da 

IES. 

  

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação em 

reunião do Conselho Superior Universitário (CONSU) revogando disposições em 

contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO  

  

2.13.7 Núcleo de acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU)  

O Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (UNIGUAÇU) é 

composto por uma equipe multidisciplinar que 

trabalha para remoção de barreiras físicas, 

arquitetônicas, metodológicas e atitudinais, por 

meio de atendimento educacional especializado 

a estudantes com necessidades especiais, 

sejam elas:  

  

físicas, visual e auditiva, transtornos globais de desenvolvimento e 

aprendizagem, bem como altas habilidades, sugerindo procedimentos educacionais 

diferenciados para o ensinoaprendizagem e processos avaliativos.  

2.13.7.1 Atividades e áreas abrangidas   

a) Atendimento Educacional Especializado: é o desenvolvimento de um 

serviço, de  
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caráter complementar ou suplementar à formação dos estudantes no ensino 

regular, voltado para a formação dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, considerando as suas 

necessidades específicas de forma a promover acesso, participação e interação nas 

atividades acadêmicas. Esse atendimento perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades do ensino, dando garantias e direito à educação de todos os estudantes 

a educação regular.  

b) Formação docente: formação continuada e orientações voltadas aos 

docentes da IES quanto ao processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais.  

c) Assessoria:  assessoria  permanente  aos  colegiados  de 

 cursos  para  o  

desenvolvimento de atividades, avaliações, aulas práticas e teóricas, 

adaptações curriculares para o atendimento aos estudantes com necessidades 

especiais.  

d) Libras e braile: formação continuada a docentes e estudantes em Libras 

e Braile. Desenvolvimento e utilização de softwares para a leitura de textos em braile. 

Incorporação da disciplina de libras nos cursos de graduação. Disponibilização de um 

profissional de Libras para eventos dos colegiados e institucionais.  

e) Vagas especiais: garantia e disponibilização de vagas especiais nos 

estacionamentos da IES, auditórios e salas de aula, banheiros e todos os espaços da 

IES.  

f) Acessibilidade e mobilidade interna: garantia e disponibilização de 

acesso a  

todas as áreas da IES, por meio de rampas, elevadores e auxílio de pessoal 

capacitado.  

2.13.7.2 Áreas de Atuação do Núcleo  

Área de apoio à acessibilidade e à mobilidade: orientação e acolhimento dos 

alunos com necessidades especiais de locomoção, fazendo o acompanhamento 

periódico do desenvolvimento do estudante.  
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Área intelectual: orientação aos estudantes com dificuldades que afetam o 

ensinoaprendizagem, promovendo ações que deem condições de acessibilidade e 

permanência nos estudos. Sendo dividida em:  

a) Atendimento Psicopedagógico: apoio realizado por uma equipe de 

Psicológicos e Psicopedagogos, que realizará uma triagem e investigação das 

dificuldades de aprendizagem, transtornos globais de desenvolvimento entre outros, 

atuando na orientação individual, grupal, familiar e no apoio pedagógico aos 

professores e coordenadores de curso.  

b) Adaptação curricular: subsidia o processo de aprendizagem dos 

acadêmicos ingressantes que apresentarem dificuldades de aprendizagem e/ou 

defasagem de aprendizagem, retomando conceitos, métodos e procedimentos 

fundamentais para o desenvolvimento do estudante ao longo do seu processo de 

formação dentro e fora da IES.  

c) Área sensorial: apoio e orientação aos alunos com dificuldades e 

deficiência auditiva e visual.  

d) Área visual: proporciona apoio pedagógico e recursos adaptados aos 

deficientes visuais, cegos e baixa visão. Também dará apoio aos professores e 

coordenadores de cursos quando necessário.  

e) Área auditiva: oferece apoio de interprete em Libras em sala de aula aos 

alunos  

surdos, bem como desenvolve cursos de formação em Libras para professores, 

coordenadores de curso e alunos.  

   

Coordenação  

  

Profa. Tânia Mara Ruivo - Fisioterapeuta  

  

Equipe  

  

Profa. Larissa Yagnes � Engenheira Civil  

Prof. Atilio Augustinho Matozzo � Linguista   

Profa. Paula Vaccari � Arquiteta e Urbanista  
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Profa. Marta Borges Maia � Psicopedagoga  

Profa. Guidie Elleine Nedochetko Rucinski � Psicóloga  

Profa. Marly Terezinha Della Latta � Enfermeira  

Profa. Denise Delonzek  � Pedagoga   

Prof. João Estevão Sebben � Representante dos Coordenadores de Curso   

Profa. Mirian Olbertz-Pedagoga especialista em Libras 

 

 

 

2.13.7.2 Regimento do Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu (NAU) 

REGIMENTO DO NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE 

LDO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (NAU) 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, DA FINALIDADE E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (NAU) está 
subordinado à Pró-Reitoria Acadêmica da Instituição. 

 

§ 1º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), por meio do NAU fortalece o 
comprometimento com o processo de inclusão social, preocupa-se em proporcionar 
acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e à 
pessoa com deficiência, que apresente completo ou parcial comprometimento de 
suas capacidades motoras, visuais, auditivas, cognitivas ou quaisquer outras que 
necessitem de auxílio na busca por condições igualitárias. 

 

§ 2º. Todos devem ter equidade de oportunidades na construção do conhecimento, 
relacionamento e direito à cidadania, com acesso aos cursos de graduação ou pós-
graduação oferecidos pelas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 2º - O NAU tem por objetivo avaliar, orientar, verificar e providenciar o processo 
de inclusão, permanência, acessibilidade das pessoas com necessidades especiais 
nas dependências da Instituição. 

 

Parágrafo Único: São objetivos específicos do NAU: 

 

I � Reforçar a política de acessibilidade universal, inclusão e permanência das 
pessoas com deficiências nas Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) com 
base nas orientações legais previstas na ordem federal e nas demandas legais em 
vigor; 

II � Auxiliar na redução de barreiras estruturais, atitudinais, metodológicas, 
tecnológicas-digitais, programáticas, pedagógicas e de comunicação, de acordo com 
as normas da ABNT � NBR 9050/2004, bem como o recomendado nas orientações 
legais de ordem federal; 

III � Promover ações que favoreçam a redução de desigualdades sociais, 
discriminação de pessoas e manifestação de preconceito, facilitando o convívio com a 
diferença e a diversidade; 

IV � Realizar cursos periódicos de formação para docentes para o desenvolvimento 
de adaptação curricular e adaptação avaliativa e para colaboradores para que 
realizem o atendimento adequado; 

V � Desenvolver cursos periódicos para discentes, pais e membros da comunidade, 
levando em consideração o desenvolvimento da inclusão e acessibilidade; 

VI � Garantir a fomentação de aquisição de tecnologias assistivas e comunicação 
alternativa; 

VII � Apoiar e orientar a comunidade sobre a inclusão e acessibilidade, verificando a 
demanda relacionada ao processo educativo inclusivo e atividades laborais; 

VIII � Garantir a segurança e a integridade física das pessoas deficientes. 

 

CAPÍTULO II 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 4º. O desenvolvimento das ações do NAU será realizado pela Equipe que 
compõe o Núcleo, bem como parceiros que poderão ser agregados à equipe, 
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contando com o apoio da Pró-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Vale do 
Iguaçu. 

 

§ 1º. O NAU contará com a colaboração de todos os segmentos da IES, de forma 
transdisciplinar, fortalecendo o compromisso e reforçando o princípio da igualdade. 

§ 2º. O NAU será formado por um(a) coordenador(a) e demais profissionais 
habilitados na área de acessibilidade. 

 

CAPÍTULO III 

DA COORDENAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 5°. A Coordenação, a administração e organização do NAU serão desenvolvidas 
por uma Equipe designada pela Pró-Reitoria Acadêmica da Uniguaçu, desde que os 
membros tenham relação ou desenvolvam atividades relacionadas à acessibilidade. 
O(a) Coordenador(a) do Núcleo responderá por ele em todas as instâncias da IES, 
reportando as atividades realizadas à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 6º. O NAU contará com um conselho consultivo formado por representantes 
docentes, discentes e da comunidade, bem como com parceiros do Núcleo, os quais 
deverão ter conhecimento, vivência e habilidades voltadas à acessibilidade. 

 

Art. 7º - Compete à Coordenação do Núcleo: 

 

I � Coordenar, administrar e organizar as atividades desenvolvidas no NAU; 

II � Convocar e presidir as reuniões do NAU; 

III � Apresentar o relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo Núcleo à Pró-
Reitoria Acadêmica da IES; 

IV � Entregar a cada início de ano letivo o Plano anual de atividades do NAU à Pró-
Reitoria Acadêmica da IES: 

V � Executar e fazer executar as resoluções e as decisões do NAU, levando em 
consideração as leis em vigência, no que dizem respeito à sua competência; 
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VI � Resolver ad referendum todas as questões da competência do Núcleo, ou que 
por sua urgência careçam de pronta solução; 

VII � Diligenciar para que, de acordo com os recursos disponíveis, o NAU tenha a 
infraestrutura que melhor atenda às necessidades dos estudantes, professores e 
comunidade acadêmica; 

VIII � Opinar e deliberar sobre outras matérias que forem atribuídas, bem como sobre 
casos omissos que se situem na esfera de sua competência. 

 

Art. 8º. Compete aos membros do NAU: 

 

I � Realizar e acompanhar todas as atividades do Núcleo; 

II � Elaborar relatórios mensais e semestrais das atividades desenvolvidas; 

III � Elaborar o Plano anual de atividades do Núcleo; 

III � Representar o NAU nas ações/eventos internos ou externos; 

IV � Propor e realizar atividades de formação para o grupo administrativo/gestor e 
acadêmico da IES; 

V � Verificar as necessidades educacionais relacionadas ao material didático-
pedagógico e recursos de acessibilidade indispensáveis aos acadêmicos e/ou 
funcionários da Uniguaçu, negociando junto à Diretoria sua aquisição; 

VI � Realizar visitas sistemáticas às instalações da Instituição, a fim de observar a 
estruturação física de acordo com a norma técnica da ABNT NBR 9050:2004, 
apontando parâmetros a serem adaptados nos projetos, construções, instalações, 
edificações, mobiliários espaços e equipamentos urbanos; 

VII � Promover campanhas educativas na Semana da Acessibilidade e do Dia 
Mundial da Luta da Pessoa com Deficiência a partir de parcerias com Instituições e 
com projetos de extensão que trabalhem com este fim; 

VIII � Divulgar as atividades desenvolvidas à comunidade interna e externa através 
de veículo reconhecido, jornais, sites e redes sociais; 

IX � Participar de congressos, encontros, seminários, simpósios e outros eventos 
científicos representando o NAU; 

X � Elaborar junto material educativo sobre acessibilidade; 
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XI � Indicar os membros do Conselho Consultivo, anualmente, de acordo com o 
planejamento do NAU; 

XII � Apoiar as atividades desenvolvidas pelos projetos de extensão que seguem esta 
linha de trabalho; 

XIII � Orientar, sempre que solicitado, questões relacionadas à acessibilidade em 
eventos promovidos pela Uniguaçu. 

 

Art. 9º. Compete ao Conselho Consultivo: 

 

I � Conhecer e sugerir as ações do plano anual do NAU; 

II � Opinar sobre a incorporação de novos projetos e alterações programáticas; 

III � Participar, sempre que convocado pelo Coordenador do NAU, das reuniões de 
planejamento e deliberação das atividades. 

 

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10º. Será realizada reunião ordinária mensal com os membros do NAU. 

Parágrafo único: As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo 
Coordenador do NAU quando houver a necessidade. 

 

Art. 11 � As reuniões dos membros do NAU com o Conselho Consultivo serão 
realizadas bimestralmente nas dependências do Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu). 

 

Art. 12 � Serão desenvolvidas ações previstas no plano anual de atividades do 
Núcleo. 
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Art. 13 � Serão realizadas atividades indissociáveis de fomento, implantação e 
consolidação de políticas inclusivas nas Centro Universitário Vale do Iguaçu 
(Uniguaçu) para docentes e funcionários técnico-administrativos e estudantes com 
deficiência física, sensorial e intelectual. 

 

Art. 14 � As funções do NAU serão desempenhadas através de parcerias com os 
diversos setores da IES, podendo estabelecer ações conjuntas com instituições da 
sociedade civil organizada voltadas às ações de inclusão, acessibilidade. 

  

Art. 15 � O NAU solicitará aos Coordenadores de Curso o encaminhamento dos 
estudantes com mobilidade reduzida (permanente ou temporária) e com deficiência, a 
cada início do semestre letivo e em casos especiais ao longo do semestre. 

 

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 16 � A avaliação do Núcleo de Acessibilidade estará incorporada ao processo de 
autoavaliação institucional, organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) do 
Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 17. Os casos omissos e não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 
NAU e pela Pró-Reitoria Acadêmica da IES. 

Art. 18.O presente regimento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 
Conselho Superior Universitário (CONSU), revogando disposições em contrário 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 
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2.14 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO 

CURSO DE ENFERMAGEM  

Em atendimento a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010, que consolida disposições sobre indicadores 

de qualidade e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes � ENADE o curso 

de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu, participou das avaliações nos 

seguintes anos:  

- 2007 com seus alunos ingressantes e concluintes.  

- 2010 com seus alunos ingressantes e concluintes.  

- 2013 com seus alunos ingressantes e concluintes.  

- 2016 com seus alunos ingressantes e concluintes.  

Os resultados obtidos nas duas avaliações foram bons, haja vista que no 

ENADE de 2007, o curso conquistou a nota ENADE igual 3. Já no ENADE de 2010, o 

curso obteve nota igual a 4; e no ano de 2017 o curso de Enfermagem da Uniguaçu, 

no conceito ENADE foi igual a 3.  

Na IES, a cultura da avaliação interna é bastante sólida e se concretiza nas 

seguintes ações:  

a) Reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE), com finalidade 

principal de (re) elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua 

concepção e fundamentos, atualizar periodicamente o projeto pedagógico do 

curso e conduzir os trabalhos de reestruturação curricular.  

b) Análise dos planos de ensino do corpo docente, a fim de avaliar a 

articulação  

entre o Projeto Político Pedagógico do Curso e a ação docente;  

c) Construção,  juntamente  com  os  professores,  de  um 

 instrumento  de  

acompanhamento das aulas, a partir de parâmetros previamente discutidos, de 

forma que eles possam participar da avaliação da sua própria prática de trabalho;  

d) Acompanhamento do desempenho dos alunos, identificando 

pontos nesse  
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desempenho que precisam ser melhorados e que precisam ser discutidos com 

o corpo docente;  

e) Acompanhamento da qualidade dos recursos didáticos 

disponíveis, observando sua variedade, sua adequação ao número de alunos 

e aos objetivos e conteúdos curriculares da proposta pedagógica;  

f) Reuniões em data agendada em calendário letivo, com o corpo 

docente, para estudo teórico e discussão de questões práticas;  

g) Reunião periódica com participação de representantes do corpo 

discente para avaliação e replanejamento do projeto pedagógico do curso. 

Apesar de, em princípio, parecer uma forma subjetiva e pouco eficiente, este 

contato pessoal é uma forma de identificar e melhorar processos, condições de 

salas de aula, entre outros. Aliado às outras, esta ferramenta ajudará a verificar 

se as expectativas dos alunos em relação ao curso estão sendo atendidas.  

h) Auto avaliação Institucional da IES, de acordo com a Lei do 

SINAES, identificando os pontos de deficiência institucional, e posterior 

elaboração de proposta para melhoria nesses pontos. A avaliação é realizada 

de três formas: *Avaliação Institucional (AI) Discente e de *Funcionários e 

críticas provenientes da *Ouvidoria. A discente será aplicada a todos os alunos, 

que respondem a questionário eletrônico abordando temas acadêmicos e 

gerais e é aplicado através do portal da IES, em que o aluno utiliza seu login 

individual o que torna as informações confidenciais e permite que temas 

apresentados como falhos sejam tratados impessoalmente. A avaliação 

aplicada junto aos Funcionários, docentes e líderes de setor foi implantada 

como requisito do PCCS (Plano de Cargos, Carreira e Salários) e avalia o 

Desempenho do funcionário e serve de subsídio para gerenciar a progressão 

ou promoção funcional. Os produtos das auto avaliações fornecerão subsídios 

ao Colegiado e ao NDE para apreciação e discussão de propostas e ações para 

sanar as deficiências.  

i) Avaliação Externa que considera o desempenho do Curso em 

relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e critérios 

do MEC. Essa avaliação se dá, também, com a análise dos resultados do 
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ENADE com o compromisso de reestruturação do PPC a partir de indicações 

contidas nos mesmos.  

 

2.15 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO � TICS � NO 

PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM  

A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais 

didáticos aos alunos através do portal RM. O acesso ao portal do professor e do aluno 

é feito através de login e senhas individuais. O aluno também tem acesso a 

informações acadêmicas e financeiras através desse portal. O professor pode, 

também, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e outros espaços da IES, 

informando antecipadamente quais atividades serão realizadas e quais os materiais 

necessários para a atividade proposta. Assim, é possível realizar adequadamente as 

atividades de ensino-aprendizagem necessárias ao desenvolvimento do currículo.  

2.15.1 Regulamento Interno do Núcleo de Tecnologia da Informação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu   

REGULAMENTO INTERNO 

DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU  

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) organiza-se com estrutura 

e método de funcionamento que preservem a unidade de suas funções junto às Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em consideração o processo de 

ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena utilização de seus recursos 

materiais e humanos, por meio da tecnologia de informação. 

Art. 2°. O Núcleo de Tecnologia da Informação é o órgão responsável pela 

coordenação dos laboratórios de informática, laboratórios de consulta e Internet, tendo 

um Coordenador designado pelo Diretor Geral da Instituição. 

 

Art. 3°- São objetivos do ao NTI: 
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a) Desenvolver e normatizar procedimentos para o uso dos laboratórios que são 

de sua competência, bem como demais espaços em que se faça necessário o 

uso de recursos tecnológicos, de acordo com as premissas presentes nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

b) Manter as rotinas de manutenção, realizando avaliações periódicas das 

demandas e serviços; 

c) Garantir o conforto, a segurança e o apoio técnico necessários ao 

desenvolvimento das aulas, pesquisas e demais demandas a serem realizadas 

nos espaços de responsabilidade do NTI; 

d) Disponibilizar os recursos e tecnologias da informação adequadas, conforme 

normatização presente nas leis em vigor, principalmente ao que tange aos 

direitos de software e hardware; 

e) Oferecer cursos de formação na área de tecnologia aos docentes, discentes e 

técnicos-administrativos como medida de desenvolvimento tecnológico e 

informatizacional; 

f) Fomentar e ampliar, continuadamente, os recursos inovadores que promovam 

a diferenciação entre as atividades de praxe; 

g) Assegurar, plenamente, todas as atividades em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, buscando o pleno desenvolvimento da Instituição 

e de seus cursos; 

h) Possibilitar, amplamente, o desenvolvimento das atividades de todos setores e 

órgãos da Instituição ao que tange à execução de suas atividades cotidianas ou 

eventuais; 

i) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

j) Apresentar um Plano semestral de segurança informacional, juntamente com 

um plano de contingência que garanta estabilidade funcional por 24 (vinte e 

quatro) horas diárias em todos os dias da semana; 

k) Propiciar o acesso dos docentes, discentes e setores ao portal específico para 

os fins documentais e demais demandas acadêmicas-administrativas. 
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CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

SUAS FUNÇÕES 

 

Art. 4º. O NTI, como um setor estruturado e mantido pelas Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), em conformidade com as demandas apresentadas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), integrado aos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de graduação e pós-graduação, ao que tange o desenvolvimento e 

aprimoramento tecnológico inovador, será composto por um Coordenador, analistas 

de sistemas, técnicos-administrativos, estagiários e monitores, quando for o caso. 

 

Art. 5º. São funções do Coordenador de NTI: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Gerir o setor conforme as prerrogativas legais em vigor, valorizando o 

desenvolvimento sustentável dos setores e órgãos da Instituição, promovendo 

a gestão dos membros do setor de forma inteligente e eficaz; 

c) Promover processos de inclusão digital e tecnológica, visando a integração e 

garantindo processos de aprendizagem e interação; 

d) Desenvolver as normativas de funcionamento dos espaços de responsabilidade 

do NTI e das demandas tecnológicas necessárias; 

e) Construir e manter rotinas de manutenção preventiva, em primeira instância, 

mas também as manutenções corretivas, quando necessário; 

f) Desenvolver um Plano de Ação e Execução das atividades no NTI em 

conformidade com os calendários acadêmico e administrativo; 

g) Pesquisar e propor novas tecnologias de informação em todos os seus âmbitos; 

h) Dar suporte aos setores, coordenadores de curso e demais órgãos ao que se 

refere à tecnologia da informação, bem como demais demandas direcionadas 

ao NTI; 
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i) Promover ações de inovações tecnológicas na Instituição, promovendo o que 

se prevê no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto 

Pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação; 

j) Representar a Instituição em eventos relativos às políticas de desenvolvimento 

presentes no PDI; 

k) Realizar reuniões semanais do setor para a discussão da pauta semanal de 

trabalho; 

l) Propor e desenvolver eventos de integração tecnológica e de inovação em 

parceria com o Setor de Recursos Humanos e coordenações de cursos, visando 

a integralização do Programa de Capacitação Permanente do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

 

Art. 6º. São funções do analista de sistemas: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador no desempenho de suas funções; 

c) Implementar processos de utilização e ampliação dos programas institucionais 

de finalidade acadêmica e administrativa; 

d) Assegurar o funcionamento pleno das redes de dados e demais tecnologias de 

informação e comunicação; 

e) Analisar o desenvolvimento tecnológico da Instituição em consonância com o 

PDI e os PPCs dos cursos de graduação e pós-graduação; 

f) Implantar sistemas, serviços e equipamentos conforme a legislação vigente e 

as demandas necessárias; 

g) Organizar o Plano de Aprimoramento e Ampliação dos equipamentos de 

hardware e software; 

h) Controlar o uso da rede de internet de acordo com as políticas da Instituição; 

i) Auxiliar docentes, discentes e setores no acesso ao portal e demais serviços 

específicos ligados à página da Instituição; 

j) Garantir a atualização periódica dos softwares em consonância com a 

legalidade e o uso de licenças padrões de cada sistema operacional. 
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Art. 7º. São funções dos técnicos-administrativos: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar o Coordenador e o analista de sistemas no desempenho de suas 

funções; 

c) Realizar o atendimento aos acadêmicos, professores, setores, órgãos e demais 

pessoas que necessitem do setor de NTI; 

d) Manter e zelar a documentação do NTI: agendas, cronogramas, execuções de 

manutenção, relatórios, estatísticas e demais documentos pertinentes ao setor; 

e) Executar a manutenção necessárias em equipamentos; 

f) Controlar o uso de equipamentos, empréstimos e demais utilizações que 

demandem de cuidados; 

g) Manter o funcionamento dos programas e equipamentos tecnológicos e o 

controle da sua disponibilidade. 

  

Art. 8°. As funções dos estagiários e monitores: 

  

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento Interno; 

b) Auxiliar os demais membros do setor no desenvolvimento de suas atividades; 

c) Aprimorar o conhecimento técnico a ser desenvolvimento durante o 

estágio/monitoria; 

d) Manter e zelar pelo bom uso dos equipamentos de responsabilidade do NTI; 

e) Conciliar os conhecimentos apreendidos com os trabalhos desenvolvidos dentro 

do setor. 

  

CAPÍTULO III 

DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 

 

Art. 9º. Serão tratados como laboratórios os espaços destinados ao processo de 

ensino, pesquisa e extensão, que visem o desenvolvimento tecnológico de forma eficaz 

e que promovam a inovação de forma simples e agregadora. 
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Art. 10º. Os laboratórios de informática estão destinados ao desenvolvimento 

pleno da aprendizagem, em todas suas vertentes, visando a inclusão, a integração e 

relação com os processos de ensino, pesquisa e extensão, focalizando os seguintes 

objetivos: 

 

a) Prover a formação de pessoas habilitadas ao exercício profissional; ao ensino, 

a pesquisa e extensão em informática com a supervisão de um professor; 

b) Promover o desenvolvimento da pesquisa aplicada à área de informática demais 

áreas afins; 

c) Integrar-se com a comunidade universitária nas atividades de ensino e pesquisa 

que lhe são inerentes; 

d) Propiciar condições de plena integração dos benefícios da informática e das 

potencialidades das modernas redes de comunicação de dados ao processo de 

ensino da Instituição; 

e) Dar apoio à formação avançada ao que tange à aprendizagem; 

f) Disponibilizar ao Corpo Discente do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) equipamentos de informática que possam auxiliar na realização de 

trabalhos acadêmicos; 

g) Fornecer meios informatizados para o ensino de disciplinas usando os recursos 

da informática; 

h) Auxiliar nas atividades de pesquisa, oferecendo o acesso à rede internacional 

de computadores; 

i) Beneficiar as atividades de extensão com os recursos da computação. 

 

Parágrafo Único: O Coordenador do NTI, atendendo pedidos formalizados pela 

Reitoria e coordenações de cursos, ou ainda por iniciativa própria nos limites de sua 

autonomia, poderá determinar exclusividade de um laboratório de informática a 

determinado curso mediante a necessidade de algum software ou equipamento 

específico da utilização do curso em questão, ou das necessidades especiais 

apresentadas por algum discente, nas conformidades legais e das previsões presentes 

no Núcleo de Acessibilidade do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 11. Os laboratórios de informática funcionarão no decorrer das aulas do 

período matutino e noturno, sempre com acompanhamento e supervisão do professor, 

podendo ser utilizado no período vespertino, desde que ocorra o agendamento para 

tal fim. 

 

Art. 12. Os dirigentes do NTI se reservam o direito de bloquear o acesso a 

arquivos e páginas que exponham a rede em riscos de segurança, bem como 

comprometam o desempenho dos equipamentos de informática, ou infrinjam os 

direitos legais previstos em nas normatizações presentes no Marco Civil da Internet, 

Lei N° 12.965/14. 

 

Art. 13. Os laboratórios de consulta são destinados para o desenvolvimento 

pleno e eficaz do aprendizado, oferecendo aos usuários possibilidades de utilização 

dos recursos básicos, diferentes do que se apresenta no laboratório de informática, 

pois a utilização está focada em atividades rápidas e de fácil demanda. 

 

Parágrafo Único: Os laboratórios e computadores destinados à consulta 

deverão estar sempre à disposição dos alunos e funcionarão durante o período de 

funcionamento da Instituição, com os softwares básicos de edição de texto, imagem e 

busca na Internet devidamente instalados e com registros e licenças em dia, conforme 

previsto na legislação em vigor. 

 

Art. 14. Os demais espaços do NTI são considerados os locais de estoque e 

reserva de materiais, contendo uma sala em cada um dos prédios da Instituição, 

servindo como local de orientação, suporte e atendimento a docentes, discentes, 

técnicos-administrativos e demais pessoas interessadas nos recursos geridos pelo 

NTI. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS E DEMAIS ESPAÇOS 
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Art. 15. As normas gerais para utilização dos laboratórios de informática e de 

consulta são: 

 

a) É proibido comer, beber e fumar dentro das salas dos laboratórios de informática 

e de consulta; 

b) É vedada aos professores e acadêmicos a instalação de qualquer software nos 

computadores das salas dos laboratórios de informática sem a devida 

autorização do NTIs; 

c) Só é permitido o acesso às salas dos laboratórios de informática aos discentes 

regularmente matriculados; 

d) Quaisquer atividades extras que envolvam diretamente os laboratórios de 

informática devem ser agendados previamente, exceto os laboratórios e 

computadores destinados à consulta; 

e) Todo o aluno, devidamente matriculado, tem o direito a utilização da Internet 

mediante o horário em que o laboratório estiver livre ou durante a aula quando 

o professor assim permitir; 

f) É permitido a utilização dos laboratórios de consulta por parte da comunidade 

externa desde que solicitada ao NTI e acompanhada de um de seus membros; 

g) Os laboratórios terão um controle de entrada e saída dos alunos, sendo que no 

horário marcado, o usuário será responsabilizado por quaisquer danos aos 

recursos tecnológicos. 

 

Parágrafo Único: Os computadores destinados aos acadêmicos possuem um 

dispositivo que ao ser reiniciado, retorna toda à configuração original, desta forma, 

todos os programas instalados, documentos, arquivos salvos, vírus e demais 

programas maliciosos serão removidos automaticamente. Para isto foi criado a unidade 

T: destinada ao armazenamento de arquivos que não sofrem esta limpeza automática. 

 

Art. 16. As normas gerais para utilização da Internet são, levando em 

consideração o Marco Civil da Internet, Lei N° 12.965/14: 
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a) O uso da internet é restrito somente ao acesso de fins acadêmicos e de 

pesquisa; 

b)  É proibido o uso para quaisquer outros fins; 

c) As reservas para a utilização como sendo atividades extras, devem ser feitas 

com antecedência e diretamente no NTI, por meio de formulário próprio; 

d) O acesso a páginas de redes sociais digitais, mensagens instantâneas e/ou de 

relacionamento, que não sejam de aspecto acadêmico é permitido, porém não 

priorizado, podendo ser bloqueado a pedido da Reitoria ou a critério da 

Coordenação do NTI. 

 

Art. 17. O não cumprimento destas normas implicará em penalidades a serem 

aplicadas ao responsável, em conformidade com o Regimento Interno da Instituição, 

podendo ser aplicado, também, em casos mais graves, a legislação civil vigente para 

esse fim. 

 

 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS MULTIMEIOS E DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

  

Art. 18. Os recursos Multimeios são responsáveis por auxiliar e facilitar a 

condução das aulas, por meio da socialização mais clara dos conteúdos preparados 

pelos professores, bem como a apresentação de trabalhos das mais diversas 

instâncias, categorias e abrangências, objetivando favorecer o aprendizado através do 

uso de recursos audiovisuais. 

 

Art. 19. Os Recursos Multimeios fazem parte da estrutura do Núcleo da 

Tecnologia da Informação que é responsável pelos recursos tecnológicos, do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 20. Os Recursos Multimeios poderão ser solicitados pelos professores, 

coordenadores de curso e funcionários em geral, mediante agendamento em programa 

específico para tal fim. 

 

Art. 21. Os responsáveis por disponibilizar os recursos Multimeios solicitados, 

são os funcionários ou estagiários do Núcleo de Tecnologia da Informação nomeados 

pelos responsáveis no intervalo estabelecido. 

 

Art. 22. O Coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação ou o 

Coordenador do setor ao qual o recurso faz parte, poderá determinar exclusividade de 

algum multimeio a um curso qualquer, mediante critérios por ele estabelecidos, ou 

mediante necessidade especial, previsto pelo Núcleo de Acessibilidade do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu. 

 

Art. 23. Os recursos de Multimeios serão utilizados como mecanismos da 

Tecnologia da Informação e Comunicação, buscando o desenvolvimento pleno da 

aprendizagem em todas as suas vertentes, promovendo inclusão e acessibilidade em 

todas as suas frentes. 

CAPÍTULO VI 

DAS NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS MULTIMEIOS E 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  

Art. 24. As normas para utilização dos Recursos Multimeios são: 

  

a) Os Recursos apenas serão preparados para a atividade no horário de 

funcionamento das aulas na Instituição, ou a qualquer momento quando for 

necessário e estiver em agenda; 

b) As solicitações dos recursos ou agendas, poderão ser efetuadas com 

antecedência máxima de 24 (vinte e quatro) horas, através do sistema de 

agendamento automatizado, que se encontra na página da Instituição junto ao 

Portal do Professor; salvo o recurso de data show que poderá ser reservado até 

2 (duas) horas antes do uso, desde que disponível; 
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c) Quando um recurso for danificado a ponto de que impossibilite sua utilização 

após ter sido agendado, não será possível a substituição, salvo quando outro 

recurso similar estiver disponível. 

d) Os funcionários ou estagiários/monitores do NTI nomeados responsáveis no 

intervalo da agenda, deverão disponibilizar o recurso antes do início da aula; 

e) Os responsáveis pelos Recursos Multimeios não se comprometem a 

disponibilizar antes do início da aula, um recurso que não foi agendado com 

antecedência e somente o fará, caso haja recurso similar disponível, ouvida a 

Coordenação Acadêmica; 

f) Em caso de um recurso danificado, deverá ser comunicado imediatamente ao 

responsável, para que este registre a ocorrência e retire o recurso danificado da 

agenda e o encaminhe para manutenção; 

g) Os responsáveis pela entrega do multimeios não poderão deixar o setor para 

atendimento dos usuários dos recursos em horários de maior fluxo que 

compreendem 30 (trinta) minutos antes e 30 (trinta) minutos depois do início e 

do término das aulas, salvo quando houver mais de um responsável no 

momento. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO E DEMAIS SERVIÇOS ON-LINE 

 

Art. 25. O Objetivo do Portal do Aluno é informar e interagir com as atividades 

acadêmicas desenvolvidas pela instituição e professores. Sendo que seu menu 

principal disponibiliza as seguintes opções: 

 

a) Quadro de aviso; 

b) Dados pessoais; 

c) Cursos da Instituição; 

d) Histórico; 

e) Movimentação acadêmica; 

f) Notas de avaliações; 
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g) Faltas; 

h) Entrega de trabalhos; 

i) Frequência diária; 

j) Quadro de horários; 

k) Período de matrícula; 

l) Matrícula Online 

m) Ocorrências 

n) Solicitações 

o) Matriz Curricular 

p) Plano de aula 

q) Documentos obrigatórios. 

 

§ 1º. O acesso é feito através da página institucional no endereço 

www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como 

PORTAL DO ALUNO � GRADUAÇÃO. 

§ 2º. Por padrão, é utilizado o número do R.A. (Registro Acadêmico) como login, 

seguido da senha de primeiro acesso (número do telefone da instituição + @). 

§ 3º. No primeiro acesso ao portal do aluno, é solicitada a alteração da senha 

para uma nova senha de escolha do acadêmico. 

 

Art. 26. O portal do aluno de pós-graduação contém informações referentes às 

atividades acadêmicas de Pós-Graduação, conforme o seguinte menu: 

 

a) Dados acadêmicos; 

b) Dados pessoais; 

c) Financeiro; 

d) Conteúdo dos professores; 

e) Opção para troca de senha. 

 

Parágrafo Único: o acesso é feito através da página institucional no endereço 

www.uniguacu.edu.br em SERVIÇOS ON-LINE, através do link identificado como 

PORTAL DO ALUNO � PÓS GRADUAÇÃO. 
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Art. 27. Alunos, professores e funcionários da Uniguaçu que estão regularmente 

cadastrados junto ao NTI podem acessar o e-mail institucional através de um 

identificador de usuário (login) e senha. Para facilitar a memorização e agrupamento 

destes identificadores, foram criadas padronizações que identificam a categoria do 

usuário pelas primeiras 4 (quatro) letras, seguidas do primeiro nome. Quando existem 

dois nomes iguais na mesma categoria, o identificador do usuário é definido pelo nome 

seguido do último sobrenome. 

 

§ 1º. A senha de qualquer categoria do usuário é criada automaticamente com 

os 4 últimos dígitos do login seguido do ano em que foi criado. No primeiro acesso a 

troca de senha é obrigatória. A senha deve conter 6 dígitos e destes, no mínimo dois 

numéricos. 

§ 2º. A redefinição de senha poderá ser feita em qualquer sala de multimeios 

onde estão presentes os funcionários do NTI. 

§ 3º. O acesso às rotinas administrativas só pode ser configurado pelo 

administrador de TI e Analista de Sistemas. 

§ 4º. O e-mail institucional está disponível para utilização através do link 

✝�☞✂☛✞✂✆✑ ✌✂✟✄☎✁✁✡☞✆ ✁☎ ☞✁✌☞�☞✏☎ ✁✁✁✒✎✁✂✠✎✞✁✎✒☞✌✎✒✂�✒ 

 

Art. 28. O conteúdo dos professores pode ser acessado de qualquer lugar com 

acesso à internet pelo site do Google Classroom® (Sala de Aula) que é disponibilizada 

a partir de uma parceria entre a Instituição e o Google®, ou pelo E-mail institucional. 

Esta ferramenta permite a comunicação dos professores com os alunos e suas turmas 

e também o compartilhamento de materiais e tarefas. 

 

Art. 29. A Biblioteca online permite ao acadêmico e ao professor acessar o 

sistema de gestão da biblioteca. Através deste sistema pode-se efetuar reserva de 

livros, renovações de empréstimos, busca de títulos, entre outros, desde que em 

conformidade com o Regulamento Interno da Biblioteca e a Lei nº 9.610, de 1998 

regula os direitos autorais. 
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CAPÍTULO VII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

Art. 30. Compete ao NTI manter o processo de aquisição, atualização e 

manutenção dos recursos tecnológicos a partir das necessidades a serem 

apresentadas e comprovadas pelos setores e órgãos competentes. 

Parágrafo Único: Os procedimentos de aquisição, atualização e manutenção 

deverão ser aprovados pela Reitoria da Instituição, ouvido a Coordenação do NTI, 

referente a real necessidade do procedimento. 

 

Art. 31. O processo de manutenção dos recursos tecnológicos deverá ser 

permanente, efetivo e preditivo sempre que possível. 

 

Art. 32. Toda a aquisição de equipamento computacional e informacional deve 

incluir a aquisição da licença do software básico apropriado para o seu uso, salvo 

softwares livres. 

 

Parágrafo Único: As licenças permanentes de software adquiridas deverão ser 

obrigatoriamente registradas como rege a letra da lei em vigor. 

 

Art. 33. As instalações de softwares nos equipamentos computacionais da 

Instituição somente serão autorizadas mediante registro e arquivamento da licença de 

uso no sistema centralizado do NTI. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento precisa acontecer com os softwares 

livres. 

 

Art. 34. A aquisição de recursos tecnológicos seguirá este procedimento: 

 

a) Preenchimento de formulário específico, on-line, para este fim, por parte do 

responsável pelo setor, ou órgão; 
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b) Análise e aval da Reitoria, ouvido a Coordenação do NTI e levando em 

consideração o que é previsto no PDI, em conformidade com dotações 

orçamentárias para a compra de recursos; 

c) Após aprovação, ou recusa, encaminhamento ao NTI, em caso de aprovação 

segue o processo de cotação de preço; 

d) Cotação realizada é encaminhado o pedido ao setor de compras para efetivação 

da compra. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 35. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação do NTI, ouvida a 

Reitoria. 

 

Art. 36. O presente Regulamento Interno entre em vigor na data de sua 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), salvo 

disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

2.16 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO 

APRENDIZAGEM  

O aproveitamento é expresso em notas, demonstradas em grau numérico de 

zero (0,0) a dez (10,0). De acordo com as normas da IES, as avaliações devem 

respeitar, em linhas gerais, o disposto no regimento institucional (a seguir relacionado). 

Além disso, para cada disciplina devem ser realizadas, no mínimo, duas avaliações 

dentro do bimestre, que irão compor a média bimestral. A quantidade de avaliações 

(duas no mínimo) e o valor dos pesos atribuídos a essas avaliações ficam a critério do 

respectivo docente, que os define quando da elaboração do Plano de Ensino da 
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disciplina, o qual deve ser aprovado pelo Colegiado de Curso em reuniões realizadas 

antes do início do semestre letivo, e acompanhado no decorrer do semestre.  

2.16.1 Recorte do Regimento Escolar das Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu  

Art. 52O - A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e aproveitamento.  

Art. 53O - A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida 

apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas não previstas em lei.  

Art. 54O - O aproveitamento escolar é avaliado através de acompanhamento 

contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.  

Art. 55O - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da 

disciplina, poderão compreender:  

I - provas práticas, escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;  

II - trabalhos práticos, inclusive extraclasse;  

III - pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e 

controle do professor;  

IV - relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;  

V- elaboração de projetos, monografias, dissertações e de tese e sua defesa;  

VI - outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de cada 

disciplina.  

§ 1º - Será obrigatória a atribuição de notas bimestrais.  

§ 2º - Será assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o 

direito de requerer a revisão de provas, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data 

da divulgação da nota da respectiva prova.  

§ 3º - Poderá ser concedida segunda chamada ao aluno que, não tendo 

comparecido às provas ou demais verificações de aprendizagem, com exceção do 

exame final, comprove impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou 

motivo de força maior devidamente comprovado e venha requerê-la, no prazo de 2 

(dois) dias úteis a contar da data de sua realização.  

§ 4º - As provas de segunda chamada de provas bimestrais serão realizadas no 

final de cada semestre letivo, sendo o conteúdo das mesmas abrangendo toda matéria 

lecionada durante aquele semestre.  
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Art. 56O - As notas bimestrais e de exame final serão graduadas de 0 (zero) a 

10 (dez), sendo que para as notas bimestrais é permitida apenas a fração de 0,5 (meio) 

ponto.  

Art. 57O - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em 

qualquer disciplina, média das notas bimestrais igual ou superior a 7 (sete) e frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares.  

Art. 58O - Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer 

disciplina, média semestral igual ou superior a 4 (quatro) e inferior a 7 (sete) e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades 

escolares.  

Art. 59O - Quando o aluno realizar exame final, a média de aprovação resultante 

da média aritmética entre a nota dessa prova e a média das notas bimestrais, será 5 

(cinco).  

2.17 NÚMERO DE VAGAS  

O curso de Enfermagem foi autorizado e reconhecido com 80 vagas a cada ano 

letivo. A infraestrutura da IES atende adequadamente essa demanda, sendo que as 

turmas com aulas teóricas possuem, no máximo 50 alunos.  



 

3 CORPO DOCENTE  

O preenchimento de vagas para docentes no Colegiado do curso de 

Enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu dar-se-á mediante a necessidade 

apresentadas por cada disciplina do curso.  

A partir disso um processo de seleção é aberto e regido pela coordenação do 

colegiado e equipe pedagógica da instituição. É realizada uma entrevista com o 

profissional interessado pela vaga, avaliando seu currículo e interesse nas questões 

pedagógicas.   

Um dos critérios avaliados no currículo é a titulação e experiência, na área da 

docência e na área profissional.  

 

3.1 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE ENFERMAGEM 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU  

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE), no âmbito dos cursos de graduação em 

especial ao curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do Iguaçu, tem função 

consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matéria de natureza acadêmica.  

O NDE integra a estrutura de gestão acadêmica do curso, sendo 

corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do 

Projeto Pedagógico do Curso.  

A sua constituição segue orientações do Ministério de Educação (MEC/INEP), 

foi implantado em 04 de março de 2009, as reuniões acontecem em dois momentos, 

semestralmente, ou de acordo com a necessidade levantada pelo corpo docente e 

direção da IES.  

O NDE do curso de Enfermagem é constituído pelos seguintes docentes, 

conforme resolução 05/2018:  

a) Adilson Veiga e Souza - Odontólogo  

b) Ana Hupalo Sosa - Enfermeira  

c) Eliani Aparecida Winhar Krug � Enfermeira / 

Licenciada em  

Educação Física  
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d) Marly  Terezinha  Della  Latta  �  Enfermeira 

 /  Licenciada  em  Enfermagem  

e) Vilson R. D. Rucinski � Licenciado em Letras  

  

Destes docentes, todos possuem pós-graduação Stricto sensu. Além disso, três 

dos componentes do NDE tem formação pedagógica na área da licenciatura, o que 

auxilia na elaboração; avaliação e acompanhamento do PPC.  

 

3.1.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Enfermagem do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 

A atuação do NDE do curso de Enfermagem está definida pelo regimento do 

NDE, aprovado pelo CONSEPE. Sua constituição e atribuições estão de acordo com 

o previsto no regimento a seguir:  

 

3.1.2 Regimento dos Núcleos Docentes Estruturantes dos cursos de graduação do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu � UNIGUAÇU 

 

 REGIMENTO DOS NÚCLEOS DOCENTES ESTRUTURANTES 

DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU � UNIGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regimento disciplina as atribuições e o funcionamento dos 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) dos Cursos de Graduação do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 2º. Os Núcleos Docentes Estruturantes são compostos por um grupo de 

trabalho que tem como objetivo realizar avaliações periódicas do Projeto Pedagógico 

de Curso, reconstruindo-o, revisando-o, estudando as relações entre os processos 
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avaliativos e a aprendizagem desenvolvida, sempre levando em consideração as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), contextualizando as demandas do mundo do 

trabalho com a práxis em sala de aula, laboratórios e demais espaços de 

aprendizagem.  

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Elaborar e atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso, levando 

em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso, o Projeto de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), definindo as concepções do curso e seus 

fundamentos com base no perfil do egresso; 

b) Atuar na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso; 

c) Estabelecer, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil do egresso 

do curso, contribuindo para a consolidação do perfil a partir da promoção do 

desenvolvimento de competências por meio do processo de uma aprendizagem 

sólida; 

d) Analisar periodicamente a base curricular do curso e suas unidades 

curriculares, visando o processo de aprendizagem; 

e) Avaliar e aprovar os Planos de Ensino de todas as unidades curriculares do 

curso; 

f) Analisar e avaliar as bibliografias básicas e complementares de cada unidade 

curricular do curso; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico de Curso; 

h) Supervisionar os processos avaliativos definidos pelo Colegiado do Curso, 

sugerindo formas de avaliação que visem o aprendizado; 

i) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando, quando 

necessário, ao Colegiado de Curso a substituição de docentes; 
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j) Indicar formas de articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, 

considerando o perfil dos egressos do curso e as demandas especificas da 

sociedade e do mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO III 

DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 4º. O Núcleo Docente Estruturante será constituído de: 

 

a) Pelo menos 5 (cinco) docentes do curso; 

b) O Coordenador do Curso, como presidente; 

c) Pelo menos 20% de seus membros deverão ser de tempo integral na 

Instituição; 

d) Pelo menos 60% de seus membros deverão possuir titulação stricto sensu; 

e) Os membros deverão ter experiência docente de pelo menos 2 (dois) anos. 

 

Art. 5º As decisões do Núcleo Docente Estruturante serão tomadas pela maioria 

absoluta de seus membros 

Parágrafo Único: em caso de empate no número de votos, o presidente terá 

direito ao voto de qualidade. 

Art. 6º. O Núcleo Docente Estruturante deverá reunir-se ordinariamente, pelo 

menos, 4 (quatro) vezes por semestre, ou extraordinariamente quando for necessário, 

ou convocado pela presidência, tendo seus atos e reuniões registradas em atas 

específicas. 

 

Art. 7º. Os membros do Núcleo Docente Estruturante terão mandato de 4 

(quatro) anos, podendo ser reconduzidos automaticamente a um novo mandato. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
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Art. 8º. Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

c) Designar relatores ou comissão para estudos referentes ao Projeto Pedagógico 

de Curso e suas Unidades Curriculares, bem como qualquer matéria a ser 

discutida ou estudada pelo Núcleo; 

d) Designar um responsável para secretariar o NDE e acompanhar a lavratura das 

atas e demais documentos oficiais; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados de Cursos e os setores da 

Instituição, zelando e respeitando as normas vigentes; 

f) Representar o NDE e encaminhar suas decisões aos órgãos acadêmicos e 

administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu); 

g) Acompanhar o processo de avaliação e aprendizagem, em conjunto com os 

demais membros, de todas as Unidades Curriculares do Curso, apresentando, 

quando preciso, sugestões aos docentes do colegiado. 

 

CAPÍTULO V 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 9º. Compete aos membros do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 

b) Apresentar-se disposto para o desenvolvimento de ações dentro do NDE; 

c) Resguardar a confidencialidade das discussões e decisões tomadas pelo NDE; 

d) Aprimorar-se no processo de avaliação visando a aprendizagem; 

e) Comprometer-se com a qualidade do curso, por meio de análise constante das 

Unidades Curriculares, bem como do Projeto Pedagógico de Curso focado no 

perfil do egresso em contrapartida às demandas sociais e de mercado. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 10º. Os casos omissos no presente Regimento serão discutidos e 

resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante e encaminhados para aprovação aos 

órgãos reguladores competentes da Instituição. 

 

Art. 11. Esse Regimento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão 

conjunto dos órgãos superiores competentes da Instituição, devidamente homologado 

pela legislação vigente e pela Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

Art. 12. O presente Regimento entra em vigor após aprovação do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

União da Vitoria, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Atilio A. Matozzo 

PRÓ-REITOR ACADÊMICO 

 

3.2 COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM  

A coordenação do curso de Enfermagem do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu está a cargo da professora Ma. Marly Terezinha Della Latta, graduada em 

Enfermagem e Obstetrícia e Licenciatura Plena, desde 25 de julho de 1987, pela 

Universidade de Passo Fundo-UPF, Mestre em Ciências da Saúde Humana pela UNC 

em 2006, Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNC em 2009, Especialista em 

Didática e Docência no Ensino Superior em 2005, Especialista em Educação 

profissional na Área de Saúde: Enfermagem, Especialista em Administração 

Hospitalar pela UPF em 1992, Especialista em Saúde Pública em 1989.  

 

3.2.1 Atuação do Coordenador do Curso  

 

A Coordenação do curso de Enfermagem, amparada nas Diretrizes definidas 

pela Instituição e apoiada pela Coordenação Acadêmica, tem como compromisso 

principal a responsabilidade do ensino-aprendizagem no curso. Este compromisso 
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deve ser cumprido continuamente através do envolvimento com o corpo docente, com 

a instituição e com os acadêmicos, mantendo assim a excelência do ensino. A 

✁☎☎�✌☞✁✞✏✄☎ ✌☞✡☞ ☞☛☞�✁☞� ✟✎✞✟ ☎✎✁✏�☞✟ ✁✎☛ ☎☎�☛✞✂☎ ☞☛ ✝✎☞ ☞✟✟✞ ✝✂�✞✁✟☎☎�☛✞✏✄☎✑

seja acolhedora e continuamente educativa.  

Outras atribuições, de cunho didático-pedagógico, são descritas a seguir:  

a) Coordenar,  orientar e acompanhar as atividades docentes e discentes,  

proporcionado apoio pedagógico para a realização das mesmas;  

b) Participar dos projetos da instituição, visando a interdisciplinaridade;  

c) Executar atividades técnicas e administrativas pertinentes ao curso;  

d) Prestar apoio e orientar às equipes que atuam na instituição em assuntos  

pertinente .ao curso;  

e) Estabelecer contatos com os setores de serviços relacionados ao curso, 

voltados para o fortalecimento do mesmo;  

f) Buscar parcerias, intensificando a integração entre docentes e discentes, 

desenvolvendo-se atividades de aprendizagem nas salas de aula, laboratórios, 

estágios e bibliotecas.  

A Coordenação do curso contribui com a forma de planejamento, execução e 

validação das atividades realizadas pelos docentes e discentes ofertando apoio 

didático pedagógico segurado pela assistência continua da instituição. Mudanças 

práticas positivas advindas deste apoio tendem a refletir nos ambientes da 

comunidade acadêmica.  

De muita importância, um dos compromissos técnico-administrativos da 

coordenação é a realização das reuniões que acontecem bimestralmente com o corpo 

docente/Colegiado e reuniões do Núcleo Docente Estruturante � NDE. Este núcleo de 

docentes tem o compromisso de trazer para discussão as necessidades do curso 

desde a elaboração dos planos de ensino, ajustes nas ementas até o formato e 

composição das avaliações escritas e práticas, enquanto as reuniões de colegiado 

estão voltadas para o aspecto administrativo e o monitoramento das atividades intra e 

extras classes dos acadêmicos. Todas as reuniões são registradas em ata.   

Nesse processo de ensino aprendizagem, a coordenação busca estimular o 

aluno ao ensino, através da leitura e interação com consultas bibliográficas e buscas 

nas páginas de portais de artigos/periódicos relacionados ao curso. Dentro desta 
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proposta, também está a inserção do aluno nos projetos da IES de cunho social. 

Projetos estes articulados através de parcerias com instituições interessadas na 

transformação educativa da comunidade. A participação em seminários, eventos e 

iniciativas ligadas à área de conhecimento do curso tem sido um incentivo ao aluno 

para o reconhecimento do mercado de trabalho. A busca de alternativas, tais como 

concursos, estágios voluntários e/ou remunerados, tem motivado o corpo discente na 

realização dos mesmos. Estas e outras alternativas tem se mostrado como acréscimo 

pessoal e profissional fortalecendo as potencialidades do estudante.  

A Coordenação também executa atividades voltadas diretamente ao aluno, tais 

como atendimento individual, monitoramento de tarefas, participação em reuniões por 

eles articuladas, o que tem sido um instrumento pedagógico de imenso valor, pois é 

percebido que tal envolvimento faz com que eles se sintam seguros nas suas buscas, 

refletindo com bons resultados nas práticas realizadas.  

3.2.2 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica 

da coordenadora  

Experiência acadêmica � A Coordenadora do Curso possui 17 anos de 

experiência acadêmica em educação superior. Nas Faculdades Integradas do Vale do 

Iguaçu atua desde março de 2001.  

Experiência profissional não acadêmica � A Coordenadora atuou como 

Enfermeira no Hospital da Cidade de Passo Fundo-RS, Banco de Sangue de Passo 

Fundo-RS, atua como Enfermeira responsável pelo Serviço de Vigilância 

Epidemiológica do município de União da Vitória-PR, concursada por 20 horas, desde 

1997.  

 

3.2.3 Regime de trabalho do (a) coordenador (a) do curso  

 

A Coordenadora do Curso atua em regime integral com 40 (quarenta) horas 

semanais na IES. Tem efetiva dedicação à administração e à condução do curso, 

atuando como coordenadora e docente. Dessas 40 horas, 16 horas são dedicadas à 

docência e 24 horas são dedicadas à coordenação do curso. Considerando 80 vagas 

ofertadas anualmente, o resultado é de 4 vagas para cada hora de coordenação.  
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3.3 PERFIL DO CORPO DOCENTE  
 

3.3.1 Relação de professores do Curso de Enfermagem � 2018  

 

Docente  Titulação  Atividades 

extraclasse no curso  

Regime 

de trabalho  

Adilson Veiga e 

Souza  

Mestre  Membro do 

NDE de Enfermagem  

Integral  

Ana Paula 

Hupalo Sosa  

Mestre  Membro do 

NDE Enfermagem  

Parcial  

Andrey Portela  Doutor    Integral  

Eliani Aparecida 

W. Krug  

Mestre  Membro do 

NDE Enfermagem  

Parcial  

Geovane 

Zarpelon  

Mestre    Parcial  

Ivan Hennrich  Mestre    Integral  

João Vitor 

Passuelo  

Doutor    Integral  

Smaniotto     

Lidiane 

Aparecida Fernandes  

Mestre    Horista  

Loreni Maria 

Rosenscheg  

Especialista    Parcial  

Luciano Muraro  Mestre    Integral  

Marcos 

Joaquim Vieira  

Mestre    Integral  

Marly Terezinha 

Della Latta  

Mestre  Coordenação 

do curso de 

Enfermagem  

Presidente do 

NDE de Enfermagem  

Integral  
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Silmara B. 

Hennrich  

Mestre    Integral  

Tânia Mara 

Ruivo  

Mestre    Parcial  

Vilson R. D. 

Rucinski  

Mestre  Membro do 

NDE Enfermagem  

Parcial  

Aline Maria 

Bonete 

Especialista  Parcial 

  

3.3.2 Titulação do corpo docente do curso  

 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 02 são doutores, 11 são mestres e  03 

são especialistas. Assim, o percentual de docentes com titulação obtida em programas 

de pósgraduação stricto sensu é de 90%.  

3.3.2.1 Titulação do corpo docente do curso � percentual de doutores  

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 04 são doutores, 14 são mestres e 2 são 

especialistas. Assim, o percentual de docentes com título de doutor é de 20%.  

 

3.3.3 Experiência Profissional do Corpo Docente  

 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 12 (60%), deles não são exclusivamente 

docentes. Destes, 08 possuem experiência profissional (excluída as atividades no 

magistério superior) de, pelo menos, 02 anos, perfazendo um total de 40 % do corpo 

docente. A distribuição do tempo de experiência profissional por docente encontra-se 

no quadro a seguir:  

Docente  Experiência Profissional  (em 

Anos)  

Adilson Veiga e Souza  32  

Ana Paula Hupalo Sosa  24  

Andrey Portela  18  

Eliani Apareceida W. Krug  32  



547  

  

Elias da Costa  12  

Geovane Zarpelon  04  

Ivan Hennrich  21  

Ivonilce Venturi  14  

João Vitor Passuelo Smaniotto  10  

Karina Nicole Sobotta  08  

Lidiane Aparecida Fernandes  08 meses  

Loreni Maria Rosenscheg  11  

Luciano Muraro  12  

Marcos Joaquim Vieira  22  

Marly Terezinha Della Latta  31  

Salete Regina Daronco Benetti  35  

Silmara B. Hennrich  11  

Tânia Mara Ruivo  32  

Valdirene Silveira  23  

Vilson R. D. Rucinski  06  

 

3.3.5 Experiência de magistério superior do corpo docente  

 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 14 possuem experiência de magistério 

superior de, pelo menos, 03 anos, perfazendo um total de 70% do corpo docente. A 

distribuição do tempo de experiência no magistério superior por docente encontra-se 

no quadro a seguir:  

DOCENTE  EXPERIÊNCIA 

MAGISTÉRIO SUPERIOR (EM 

ANOS)  

Adilson Veiga e Souza  16  

Ana Paula Hupalo Sosa  08  

Andrey Portela  15  

Eliani Apareceida W. Krug  10  

Elias da Costa  12  
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Geovane Zarpelon  03  

Ivan Hennrich  16  

Ivonilce Venturi  10  

João Vitor Passuelo Smaniotto  08  

Karina Nicole Sobotta  02  

Lidiane Aparecida Fernandes  08 meses  

Loreni Maria Rosenscheg  05  

Luciano Muraro  12  

Marcos Joaquim Vieira  32  

Marly Terezinha Della Latta  17  

Salete Regina Daronco Benetti  17  

Silmara B. Hennrich  11  

Tânia Mara Ruivo  16  

Valdirene Silveira  08 meses  

Vilson R. D. Rucinski  08 meses  

  

3.3.6 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  

 

Dos 20 docentes vinculados ao curso, 08 docentes têm acima de 05 produções 

nos últimos 03 anos perfazendo um total de 55% do corpo docente. A distribuição da 

quantidade de produções acadêmicas (iniciação científica, científica, cultural, artística 

ou tecnológica) por docente encontra-se no quadro a seguir de 2015 a 2018:  

DOCENTE  NÚMERO DE PRODUÇÕES 

(2015/2018)  

Adilson Veiga e Souza  25  

Ana Paula Hupalo Sosa  10  

Andrey Portela  23  

Eliani Apareceida W. Krug  39  

Elias da Costa  14  

Geovane Zarpelon  03  

Ivan Hennrich  01  
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Ivonilce Venturi  11  

João Vitor Passuelo Smaniotto  20  

Karina Nicole Sobotta  11  

Lidiane Aparecida Fernandes  04  

Loreni Maria Rosenscheg  10  

Luciano Muraro  00  

Marcos Joaquim Vieira  10  

Marly Terezinha Della Latta  36  

Salete Regina Daronco Benetti  00  

Silmara B. Hennrich  27  

Tânia Mara Ruivo  10  

Valdirene Silveira  00  

Vilson R. D. Rucinski  05  

 

3.4 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE  
 

Conforme Regimento Interno da IES constituem o Colegiado do Curso o 

coordenador, os professores que ministram aulas no curso e 01 representante do 

corpo discente. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas fixadas no 

calendário escolar, e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador ou a 

requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

Compete ao Colegiado de Curso: aprovar os programas e planos de ensino dos 

professores que atuam no curso respectivo; Elaborar os projetos de ensino, iniciação 

a pesquisa e extensão e executá-los depois de aprovados pelo Conselho de Ensino e 

Pesquisa e/ou pelo Conselho Superior; Apreciar o plano e o calendário anual de 

atividades da Instituição; Exercer as demais competências que lhe sejam previstas no 

Regimento.  

 

3.4.1 Contratação dos docentes  
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Para a contratação de docentes do curso de enfermagem, se disponibizará  a 

vaga pretendida, realizando a avaliação do currículo dos professores com a intenção 

da vaga, titulação e experiência profissional.  

Posteriormente o docente será convidado a explanar uma aula, em sala de 

aula, na presença d euma banca avaliadora, composta pelo coordenador do curso, 

coordenação pedagógica e membros do NDE, verificando  a utilização de práticas 

exitosas em sala de aula.  

 

3.4.2 Regimento interno do Programa de Contratação de Docentes e pessoal técnico-

administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O processo de preenchimento de vagas para o Corpo Docente e Corpo 

Técnico-Administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) dar-se-á 

mediante a necessidade dos colegiados de curso e dos setores organizacionais da 

Instituição, sendo essa necessidade apresentada pelos coordenadores de curso, no 

caso dos docentes, e pelo supervisor de setores, no caso dos técnicos-

administrativos, desde que aprovada pela Pró-Reitoria de Planejamento e 

Administração. 

 

Art. 2º. Os processos de seleção serão abertos e regidos pelo departamento de 

Recursos Humanos e Coordenação Administrativa da Instituição, em conjunto com as 

Coordenações de Curso, referindo-se aos docentes, ou os Supervisores de setores, 

referindo-se aos técnicos-administrativos, a partir de um processo de seleção, com 

Editais próprios, apresentado os requisitos para o processo seletivo. 

 

Parágrafo Único: A participação no processo de seleção não incide na 

obrigação de contratação por parte da Instituição. 
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Art. 3º. O procedimento de seleção, tanto para docentes como para técnicos-

administrativos, aproveita-se das ferramentas disponibilizadas para o recebimento de 

currículos que acontece através de um link no site da Instituição, bem como do 

recebimento dos currículos entregues pessoalmente nas recepções. 

 

§ 1º. Os currículos entregues pessoalmente e recebidos nas recepções serão 

encaminhados ao setor de Recursos Humanos, para análise em conjunto com a 

Coordenação Administrativa e posterior convite à participação do processo seletivo. 

§ 2º. A Instituição conta, também, com um processo de recebimento de 

currículos conjuntamente a uma entrevista de seleção realizada de forma 

calendarizada, em um dia específico, e fixo, da semana, com objetivos de classificar 

perfis para futuras contratações. 

 

Art. 4º. Os objetivos do Programa de Contratação Docentes e de Técnicos-

Administrativos são: 

 

a) Oportunizar à administração do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) 

recrutar pessoas com perfis compatíveis com a necessidade de cada curso de 

graduação, ou cada setor da Instituição; 

b) Regular o processo de seleção, levando em consideração as necessidades de 

cada área, ou setor, da Instituição; 

c) Desenvolver, de forma constante, mecanismos de seleção que sejam 

adequados aos perfis e demais procedimentos que envolvem o mundo de 

trabalho e a legislação vigente; 

d) Envolver os Coordenadores de Curso, no caso de seleção de docentes, e os 

Supervisores de Setores, no caso de seleção de técnicos-administrativos, no 

processo seletivo, para que possam identificar, mais a fundo, os perfis dos 

candidatos às vagas; 

e) Manter um banco de dados com as entrevistas e processos seletivos 

anteriores, para que se tenha possibilidades de preenchimento de vagas; 

f) Documentar, em conformidade com as legislações trabalhistas previstas, todos 

os procedimentos de seleção; 
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g) Organizar, de forma clara e objetiva, os processos seletivos que visem o 

acolhimento dos candidatos e análise justa e imparcial por meio de 

procedimentos éticos e teóricos necessários; 

h) Garantir a manutenção do quadro funcional da Instituição; 

i) Realizar seleções por meios idôneos e transparentes, deixando claro os 

objetivos e finalidades de cada processo de seletivo, respeitando as diferenças, 

as necessidades especiais, bem como as questões humanísticas. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

Art. 5º. O processo de seleção, desenvolvido pelo Programa, será constituído 

por uma equipe de gestão para que o processo de análise leve em consideração as 

competências e habilidades de forma mais ampla, realizando uma avaliação justa, 

acessível e ética dos candidatos. 

 

Parágrafo Único: É indispensável que a equipe de seleção tenha em sua 

composição a presença de um membro do Recursos Humanos, e em caso de seleção 

de docentes, a presença do Coordenador do Curso em questão e de mais um 

professor titular do respectivo Colegiado e/ou outros professores titulados afeitos ao 

interesse de recrutamento do candidato. 

 

Art. 6º. Os critérios de seleção para docentes dar-se-á da seguinte forma: 

 

a) Análise de currículo documentado e impresso da Plataforma Lattes de forma 

atualizada, nos últimos 3 (três) anos, com base em critérios específicos de cada 

curso de graduação e pós-graduação; 

b) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

c) Apresentar a titulação mínima de Especialista na área em que está pleiteando 

a vaga, com documentação probatória; 
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d) Ter experiência em docência no ensino superior, especificamente na área em 

que pretende atuar na Instituição, de forma comprovada; 

e) O candidato deverá apresentar o desenvolvimento de uma aula, na área em 

que pleiteia a vaga, à banca seletiva composta pelo Coordenador do Curso e 

por mais dois docentes Titulares do curso; 

f) Participar de entrevista com a equipe de seleção; 

g) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem 

como apresentar as documentações validadas no Brasil; 

h) O candidato deverá se apresentar motivado e com expectativas para o 

desenvolvimento do cargo; 

i) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação 

trabalhista vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, 

apresentadas pelo candidato; 

j) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão 

se apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão 

salarial que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, 

em conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

Art. 7º. Os critérios de seleção de técnicos-administrativos dar-se-á da seguinte 

forma: 

 

a) Análise de currículo, com foco nos aspectos de formação técnica e na 

experiência na área, comprovadas; 

b) Entrevista com a equipe de seleção, com a participação do setor de Recursos 

Humanos e Coordenação Administrativa; 

c) A equipe de seleção deverá observar as competências e as habilidades dos 

candidatos; 

d) O candidato deve se apresentar motivado para exercer o cargo e com 

expectativas de desenvolvimento e crescimento dentro da empresa; 

e) O candidato deverá estar em dia com suas obrigações cidadãs e apresentar as 

documentações probatórias; 

f) Disponibilidade de horários; 
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g) A equipe de seleção deverá levar em consideração, conforme legislação 

trabalhista vigente, as necessidades especiais em todas as suas frentes, 

apresentadas pelo candidato; 

h) Candidatos estrangeiros precisam comprovar a situação regular no país, bem 

como apresentar as documentações validadas no Brasil; 

i) O candidato deverá estar de acordo com as condições de trabalho, que deverão 

se apresentar na forma de lei trabalhista em vigor, bem como com a questão 

salarial que seguirá as demandas dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários, 

em conformidade com o cargo a ser ocupado e a carga horária exercida. 

 

CAPÍTULO III 

DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 8º. Após a realização de cada etapa do processo de seleção, serão levados 

em consideração os fatores que melhor ajustem o candidato à vaga. 

 

Parágrafo Único: A divulgação dos resultados será realizada diretamente ao 

candidato pelos meios de comunicação que melhor convierem ao mesmo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 9º. A gestão da contratação será realizada pelo setor de Recursos 

Humanos, sendo acompanhado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. 

O processo de contratação dar-se-á nos trâmites da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017. 

 

§ 1º. A contratação dos docentes seguirá as convenções estabelecidas pelo 

Sindicato dos Professores do Estado do Paraná (SINPROPAR), principalmente ao que 

tange ao piso salarial e o Plano de Cargo, Carreiras e Salários da Instituição. 

§ 2º. A contratação dos técnicos-administrativos seguirá as convenções 

estabelecidas pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolares do Estado 
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Paraná (SAAEPAR), principalmente ao que tange ao piso salarial e o Plano de Cargo, 

Carreiras e Salários da Instituição. 

 

Art. 10º. A contratação dar-se-á mediante a assinatura de um contrato de 

trabalho e registro na carteira de trabalho, havendo a atualização dos mesmos quando 

necessário. 

 

Art. 11. Com todos os documentos corretos e o exame admissional 

considerando apto, o contratado já poderá iniciar suas atividades junto a Instituição, 

por um período de experiência de até 90 (noventa) dias. 

CAPÍTULO V 

DO DESLIGAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

Art. 12. Tanto para os docentes, como para os técnicos-administrativos, o 

desligamento da Instituição dar-se-á nos trâmites da legislação trabalhista em 

vigência, seguindo o que prevê a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no seus Artigos 

477-B na íntegra, 482 na íntegra, incluindo a alínea m, 484-A na íntegra e 507-B na 

íntegra. 

 

CAPÍTULO VI  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 13. As questões salariais, tanto dos docentes, como dos técnicos-

administrativos, serão balizadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 e pelos 

Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu). 

 

Parágrafo Único: Há um O Plano de Cargo, Carreiras e Salários para os 

docentes e um para os técnicos-admistrativos, dentro dos parâmetros presentes caput 

do Art. 9º, parágrafos 1º e 2º, e será disponibilizado aos docentes e técnicos-

administrativos sempre que necessário, ou quando for de requisição pessoal de cada 
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funcionário da Instituição, sendo disponibilizado no setor de Recursos Humanos 

cópias aos interessados. 

 

Art. 14. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação Administrativa, em 

conjunto com o setor de Recursos Humanos, ouvida a Pró-Reitoria de Planejamento 

e Administração. 

 

Art. 15. O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua 

aprovação, salvo disposições ao contrário. 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Prof. Hilton Tomal 

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

 

3.4.2 Política de Qualificação Docente e Técnico Administrativo  

 

3.4.2.1 Regulamento Interno do Programa de Capacitação Permanente de Docentes 

e Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do Iguaçu  

 

REGULAMENTO INTERNO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

PERMANENTE DE DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 

 

Art. 1°. O Programa de Capacitação Permanente do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu) prevê o processo de capacitação como preparação da pessoa 

para enfrentar situações derivadas da função que exerce, oferecendo ao sujeito 

conhecimentos e possibilidades de criação, solução de problemas e competência para 

dar sugestões que apresentem alternativas no ambiente laboral. Pretende, ainda, dar 
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autonomia e autoconfiança e gerar crescimento e melhoras no processo de 

transformação de fragilidades em potencialidades, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades independentemente da personalidade dos funcionários. 

 

Art. 2º. A capacitação, tanto de docentes como do corpo técnico-administrativo, 

será desenvolvida seguindo cronograma calendarizado, produzido e aprovado pelos 

setores responsáveis. 

 

§ 1º. A capacitação dos docentes será programada e desenvolvida a partir das 

necessidades apresentadas pelos colegiados de cursos, tendo como responsável a 

Pró-Reitoria Acadêmica, ouvida a Reitoria e o Coordenadores de Curso, em conjunto 

com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso. 

§ 2º. A capacitação do corpo técnicos-administrativos será programada e 

desenvolvida a partir das necessidades apresentadas por cada setor, tendo como 

responsável o setor de Recursos Humanos, em conjunto com a Coordenação 

Administrativa. 

 

Art. 3º. A capacitação permanente, busca um processo contínuo e deliberado 

de aprendizagem, que utiliza ações de aperfeiçoamento e qualificação, com o 

propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais, por 

meio do desenvolvimento de competências e habilidades individuais e coletivas. 

 

Art. 4º. São objetivos do Programa de Capacitação Permanente são: 

 

a) Promover a qualificação permanente dos professores e do pessoal técnico-

administrativo, por meio de cursos de aperfeiçoamento, especialização e de 

capacitação, organizados e oferecidos, quando possível, pela própria 

Instituição de forma gratuita e continuada; 

b) Assegurar oportunidades e prover as condições materiais necessárias, 

inclusive mediante convênio com universidades e outras instituições, para que 

o corpo docente e técnico-administrativo possa ter acesso à titulação 

acadêmica, em todos os seus âmbitos; 
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c) Incentivar a atualização e a produção acadêmica do corpo docente, mediante 

o apoio à participação em eventos científicos; 

d) Promover ações de qualificação para os docentes e corpo técnico-

administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da 

educação fundamental, ensino médio, de graduação e pós-graduação lato e 

stricto sensu; 

e) Potencializar o componente da qualificação como elemento motivacional para 

a progressão na carreira, ligado ao Plano de Cargo, Carreiras e Salários dos 

docentes e pessoal técnico-administrativo da Instituição, e pensar no 

desenvolvimento pessoal e institucional; 

f) Identificar necessidades de capacitação e demandas específicas de 

desenvolvimento em cada área e setor; 

g) Estimular nos docentes e pessoal técnico-administrativo a iniciativa pessoal na 

busca do aperfeiçoamento permanente de suas competências; 

h) Observar os processos de coletividade de cada setor e área da Instituição para 

implementação de atividades, rotinas e trâmites baseados nas formações 

desenvolvidas; 

i) Desenvolver e promover a cultura de observação e a extensão da 

transversalidade dos conteúdos relacionados à visão, missão, valores e 

objetivos explicitados no PDI da Instituição; 

j) Possibilitar a participação em diversos eventos, sejam artísticos, culturais, 

acadêmicos, científicos, bem como em cursos de desenvolvimento pessoal, 

visando a consolidação de práticas institucionais. 

  

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE 

  

Art. 5º. O Programa de Capacitação Permanente será desenvolvido, tanto para 

os docentes e técnicos-administrativos tendo em sua égide as seguintes atribuições: 

  

a) Apoiar e estimular a realização de cursos e participação do pessoal docente e 

técnico-administrativo em eventos de real valor e significado; 
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b) Promover encontros, palestras e sessões de estudos e debates para os 

docentes e pessoal técnico-administrativo, possibilitando, assim, a sua 

formação continuada; 

c) Conceder ou obter bolsas de estudos totais ou parciais aos docentes 

previamente qualificados para participarem de cursos e/ou programas de 

qualificação docente de interesse do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu), bem como ao pessoal técnico-administrativo. 

d) Calendarizar o Programa de Capacitação, apresentando as datas específicas 

das atividades nos calendários acadêmico e administrativo da Instituição; 

e) Realizar reuniões com os docentes e técnicos-administrativos para estudar as 

formas de capacitação, os assuntos a serem abordados, bem como as 

metodologias as serem utilizadas; 

f) Elaborar materiais didáticos a serem usados nos cursos, palestras, formações 

em geral, para facilitar a compreensão e envolvimento dos participantes; 

g) Fomentar as parcerias e intercâmbios com demais Instituições, visando à 

formação pessoal e coletiva dos funcionários; 

h) Analisar e acompanhar as ações realizadas em prol da formação, para contínuo 

repensar dos processos gestores e qualificadores de pessoal; 

i) Apresentar informações ao Recursos Humanos e à Reitoria, sobre o 

desenvolvimento e desempenho de cada sujeito no decorrer dos processos 

capacitadores; 

j) Balizar as capacitações com os direitos humanos, direitos civis, bem como a 

difusão do respeito à diferença, à diversidade e à igualdade nos mais diferentes 

campos sociais, democratizando o conhecimento. 

 

CAPÍTULO III 

DAS FORMAS DE CAPACITAÇÃO 

 

Art. 6º. O Programa de Capacitação Permanente dar-se-á em conformidade 

com o presente no caput do Art. 2º. e seus parágrafos, levando em consideração as 

seguintes formas de capacitação: 
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a) Cursos modulares: planejados para atender às demandas de capacitação 

oriundas dos diversos ambientes organizacionais. 

b) Cursos específicos: devem atender às exigências básicas do ambiente 

organizacional; 

c) Eventos: ações de capacitação que envolvem a participação de funcionários 

em seminários, simpósios, jornadas, semanas científicas, congressos, 

encontros, oficinas, palestras, workshops, estágios profissionais, grupos de 

estudos, cooperação técnica, grupos de trabalho, participação como aluno 

especial em disciplina de cursos de educação formal (graduação e pós-

graduação), participação em projetos institucionais e acadêmicos, 

aprendizagem em serviço, produção técnica e/ou científica reconhecida, bem 

como em qualquer atividade que proporcione novos conhecimentos. 

d) Oficinas didático-pedagógicas para os docentes; 

e) Programa de integração de novos docentes e novos funcionários; 

f) Intercâmbios nas mais variadas esferas do conhecimento; 

g) Cursos específicos de liderança e gestão de pessoas. 

 

Parágrafo Único: Aos docentes haverá a Semana Pedagógica para repensar 

procedimentos, fatos e desenvolvimento de novas visões sobre a aprendizagem, a 

cada início e encerramento de semestre letivo. 

 

SEÇÃO I 

DA REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 

  

Art. 7º. Todas as ações a serem desenvolvidas em prol às capacitações serão 

pensadas e planejadas no início, ou término, de cada ano letivo, sendo desenvolvido 

um plano de ação que deverá ser aprovado pelos supervisores de setores, 

coordenadores de curso, Pró-Reitoria Acadêmica e pela Reitoria. Com a aprovação 

do plano de ação, os procedimentos passarão a ser calendarizados. 

 

Art. 8º. A realização das capacitações deverá observar as seguintes condições 

de processo permanente: 
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a) As capacitações permanentes para os professores deverão acontecer a cada 

bimestre letivo, além das Semanas Pedagógicas previstas; 

b) As capacitações permanentes para o corpo técnico-administrativo deverão ser 

realizadas mensalmente a partir da aprovação do calendário aprovado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO AUXÍLIO E INCENTIVO 

 

Art. 9º. Os procedimentos de auxílio e incentivo para a formação, tanto de 

docentes, como de técnicos-administrativos, seguirá as normatizações institucionais 

em vigência na data do pedido realizado e protocolado na Secretaria Acadêmica, ou 

demais setores competentes. 

 

Art. 10º. O Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) prevê os seguintes 

tipos de auxílio e incentivo cabíveis no Programa de Capacitação Permanente: 

 

a) Desconto para docentes e técnicos-administrativos cursarem um dos cursos de 

graduação e pós-graduação da Instituição, com base nos parâmetros 

estabelecidos pela Reitoria, ouvida a Mantenedora da Instituição; 

b) Desconto em eventos, cursos de extensão e demais atividades realizadas pelos 

cursos de graduação e pós-graduação da Instituição, a partir de parâmetros 

estabelecidos pela Reitoria, ouvido os Mantenedores; 

c) Auxílio financeiro para a participação de docentes em eventos, nacionais e 

internacionais, de relevância à sua área de atuação dentro da Instituição; 

d) Apoio e auxílio à participação docente em programas de pós-graduação stricto 

sensu, desde comprovada a relação com a área de atuação na Instituição, 

seguindo as regras estabelecidas para esse fim; 

e) Desenvolvimento de parcerias com Programas de Pós-Graduação, para o 

aperfeiçoamento docente e de pessoal técnico-administrativo; 

f) Apoio à continuidade dos estudos para o corpo técnico-administrativo e demais 

funcionários nos mais diversos setores e áreas; 
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g) Auxílio para a publicização de teses e dissertações, bem como demais 

produções acadêmico-científicas, que estejam relacionadas à Instituição e 

apresentem parâmetros para o desenvolvimento regional e local; 

h) Auxílio para professores não residentes no foro da Instituição, a partir de 

parâmetros semestrais específicos, em conformidade com as decisões da 

Reitoria, levando em consideração cada caso em específico. 

  

SEÇÃO II 

DO COMPROMISSO DOS DOCENTES E TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Art. 11. Docentes e pessoal técnico-administrativo deverão se apresentar 

comprometidos com as formações realizadas, desenvolvendo ações contínuas para 

que ocorram melhorias nas mais diversas frentes de suas atividades, visando o 

desenvolvimento institucional, bem como de todos os envolvidos nas ações 

capacitadoras. 

 

Art. 12. Quando recebido algum tipo de auxílio ou benefício, os docentes e 

pessoal técnico-administrativo deverão apresentar relatório ao final do processo de 

capacitação, ao setor responsável à sua área.  

 

Parágrafo Único: Aos que estiverem cursando Programas stricto sensu, a 

própria dissertação e/ou a tese são documentos comprobatórios. 

 

Art. 13. Os docentes e pessoal técnico-administrativo se comprometem, após o 

tempo de uso do auxílio de capacitação, a permanecer minimamente por igual período 

na instituição. 

 

Parágrafo Único: Em caso de não permanência deverá restituir à Instituição 

proporcionalmente. 

 

Art. 14. Os docentes e pessoal técnico-administrativo deverão apresentar à 

Instituição a titulação para a qual contou com o auxílio, diretamente no departamento 
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de Recursos Humanos, para devida ascensão em conformidade com o Plano de 

Cargos, Carreiras e Salários dos docentes e corpo técnico-administrativo, levando em 

consideração os Dispositivos Legais presentes Regimento Interno do Programa de 

Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu), disposto no caput dos Artigos 9º e 13, e seus parágrafos, do 

Regimento supracitado. 

 

§ 1º. O docente ou técnico-administrativo beneficiado com o auxílio para a 

capacitação deve, ao término do processo, desenvolver atividades acadêmicas que 

favoreçam o desenvolvimento do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

Instituição. 

§ 2º. Em caso de não realização ou conclusão da capacitação para a qual o 

docente ou pessoal técnico-administrativo teve o auxílio, este deverá reembolsar 

integralmente a Instituição. 

  

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvido os Mantenedores da Instituição. 

  

Art. 16. O presente Regimento Interno entra em vigor a partir de sua data de 

aprovação no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 
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4 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO  

4.1 GABINETES PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL E PARCIAL  
 

Todos os docentes contratados em regime de trabalho de tempo integral 

possuem salas/gabinetes com disponibilidade de equipamentos de informática 

(computadores; notebook, acesso a Wireless), com dimensões adequadas e 

condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade extremamente satisfatórias.  

 

4.2 GABINETE PARCIAL DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E 
SERVIÇOS ACADÊMICOS  

 

A coordenação do curso está instalada em uma sala individual, com 

computador com acesso a internet e acesso a rede sem fio, mesa, telefone, armário 

para a guarda de documentos e demais acessórios pertinentes à sua atividade. Tem 

também apoio técnico administrativo. Os integrantes do NDE e os docentes em tempo 

integral e parcial, dos cursos existente na IES, atualmente, possuem uma sala 

específica com 73,0 m2, localizada no edifico Sede, também com computadores com 

acesso a internet, ramal telefônico, acesso a rede sem fio e apoio técnico-

administrativo.  

 

4.3 SALAS DE PROFESSORES  
 

A IES possui duas salas de professores, equipadas com computadores com 

acesso a internet e também com rede sem fio. As duas salas dispõem de poltronas, 

cadeiras e mesas para que o trabalho do docente tenha a comodidade necessária às 

atividades desenvolvidas. São disponibilizadas ainda duas salas de reuniões, com 

(43,5 m² e 12,0 m²), amplas e arejadas para as atividades a que se propõem cujo uso 

depende de agendamento prévio.  

 

4.4 SALAS DE AULA  
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Todas as salas de aula estão equipadas com carteiras em excelente estado de 

conservação e cadeiras estofadas. Possuem cortinas para isolamento de iluminação 

externa, quadro branco, tomadas para a instalação de equipamentos didático-

pedagógicos (TV, DVD, Datashow, Retroprojetor, etc.). Possuem ventiladores e 

iluminação com lâmpadas fluorescentes em quantidade adequada para garantir o 

conforto dos alunos. Existem salas para turmas de 25 a 50 alunos, procurando manter 

uma média de 1,50 m² por aluno.  

 

4.5 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
 

A IES possui atualmente 162 computadores para o acesso dos alunos, todos 

com acesso a internet, distribuídos em seis laboratórios de informática, biblioteca e 

sala de orientação de TCC. No turno de funcionamento do curso de Enfermagem 

(matutino) a IES possui 1104 alunos, resultando numa proporção de um terminal para 

6,8 alunos. Se considerarmos o total de matrículas dos cursos em funcionamento na 

IES, incluindo o período noturno, o total de alunos será de 2551 e a relação fica em 

um terminal para cada 15,7 alunos. Há, ainda, aproximadamente 1400 notebooks 

cadastrados na intranet da IES. O Laboratório IV, com 20 computadores, fica aberto 

das 7h30min até às 22h30min, com acesso livre. Os demais laboratórios, quando não 

utilizados em aulas, são disponibilizados aos alunos mediante solicitação ao setor de 

Tecnologia da Informação da IES. Na biblioteca, que também funciona das 7h30min 

até as 22h30min, há 10 computadores, também com acesso livre.  

 

4.6 BIBLIOTECA  
 

A Biblioteca Wilhelm Heinrichs está localizada no 3° piso do Edifício Francisco 

Cléve, estruturada conforme os quadros a seguir. 

ESPAÇO FÍSICO 

Biblioteca Central (área total) 882,92 m2 

Salão do Acervo 455,14 m2 

Salão de Estudos 374,12 m² 

Sala de Administração Biblioteca 27,36 m2 
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INSTALAÇÕES 

Espaço para estudo individual 2 

Sala para estudo em grupo 6 

Sala de leitura e vídeo 1 

Número total de mesas para estudo individual 15 

Número total de mesas para estudo em grupo 31 

Número total de assentos 180 

Número total de computadores 24 

�✁✂✁✄☎✆✝✞ ✟✠✡ 1 

Aparelho de Vídeo Cassete 1 

Aparelho de DVD 1 

 

 

4.6.1 Acervo 

 

O acervo encontra-se informatizado, permitindo acesso rápido e fácil ao 

conteúdo dos diferentes tipos de material bibliográfico (livros, multimídia, normas 

técnicas, teses e dissertações, trabalhos de Graduação e trabalhos de Pós-

Graduação). A biblioteca mantém-se interligada a outras bibliotecas brasileiras, 
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podendo solicitar, a pedido do acadêmico, empréstimo de obras raras e outros 

✟✎✄☎�✂☞✟✒ ✝✂✟✄☎✁✂✂✂✆✂�✞ �☞✟☞�✡✞ ✝☎✁-✆✂✁☞✑ ✄☎� ☛☞✂☎ ✌✞ ✄✞✠✂✁✞ ✂✁✟✂✂✂✎✁✂☎✁✞✆

www.uniguacu.edu.br.  

As normas específicas para uso do acervo e dos serviços encontram-se à 

disposição dos consulentes no regulamento da Biblioteca. A atualização do acervo é 

feita com base nas sugestões encaminhadas pela comunidade acadêmica. 

O acervo é constituído por: 

a) Livros: 20.242 (títulos); 53.544 (exemplares); 

b) Periódicos: 716 (títulos); 10.868 (exemplares); 

c) Multimeios: 4.790 (títulos); 5.443 (exemplares). 

 

4.6.2 Política institucional de atualização do acervo 

 

A implantação da política de seleção e aquisição serve à constante atualização 

e manutenção da qualidade do acervo, e esta deve ser incorporada como filosofia e 

metodologia no trabalho da equipe responsável pelo desenvolvimento de coleções da 

Biblioteca. 

O processo de seleção das obras a serem adquiridas parte da indicação dos 

docentes e passa por uma comissão, composta pela direção, bibliotecário e 

coordenação dos cursos. 

É primordial que se estabeleça uma política de seleção para evitar que a 

coleção se transforme em um agrupamento desajustado de documentos, por este 

motivo foram estabelecidos alguns critérios com o objetivo de: 

a) Permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de 

atuação da Instituição; 

b) Identificar os elementos adequados à formação da coleção; 

c) Desenvolver programas cooperativos; 

d) Estabelecer prioridade de aquisição de material; 

e) Traçar diretrizes para o descarte de material. 

A formação do acervo deve ser constituída através de uma política de aquisição 

que prevê a aquisição de diferentes tipos de materiais, tais como: Obras de 
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Referência, Livros, Periódicos, Fitas de Vídeos, DVD entre outros. Os materiais 

adquiridos devem atender as seguintes finalidades: 

a) suprir os programas de ensino dos cursos da 

Graduação e Pós Graduação da IES; 

b) dar apoio aos programas de iniciação à pesquisa e 

extensão da Instituição; 

c) fornecer obras que elevem o nível de conhecimento 

geral e específico de seus acadêmicos e 

colaboradores; 

d) resguardar materiais que resgatem a história da Instituição, como 

publicações e materiais sobre a mesma. 

 

4.6.3 Corpo técnico da biblioteca 

 

O corpo técnico-administrativo da biblioteca é constituído por uma bibliotecária, 

uma encarregada, uma auxiliar de biblioteca, duas menores aprendizes e dez 

estagiários. Os treinamentos para o pessoal da biblioteca são realizados e 

organizados pelos Recursos Humanos da IES; o treinamento na operacionalização do 

sistema bibliotecário ocorre a cada atualização e entrada de novos atendentes. Os 

colaboradores da Biblioteca reúnem-se mensalmente para discutir assuntos 

pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos. 

 

4.6.4 Biblioteca Digital 

 

Em 2019, o Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) contratou uma 

biblioteca digital (Minha Biblioteca), com mais de 9 mil obras, com o objetivo de 

atender as demandas dos acadêmicos, professores e funcionários, aumentando o 

acesso a livros, facilitando a pesquisa e demais atividades. O acesso se dá via site da 

Instituição 

 https://www.uniguacu.edu.br/institucional/biblioteca/. 

A Instituição sabe que mesmo com a chegada de tecnologias e novas opções, 

o crescimento das mídias digitais e mecanismos de buscas e, em muitos casos, o 
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declínio no número de visitantes, as bibliotecas continuam desempenhando um papel 

importante na disseminação do conhecimento e da informação. Porém, muitas 

bibliotecas estão se reinventando e atraindo antigos e novos visitantes, além de, em 

muitos casos, tornando-se centro de referência sociocultural. É dessa maneira que a 

Biblioteca física da Uniguaçu se mantém. O investimento continua. Sempre sendo 

levado em consideração o Plano de Reposição/Contingência de Acervo, bem como o 

Regulamento de uso da Biblioteca. 

Além da Biblioteca física se manter como umas das principais fontes de 

informação, alguns fatores que vieram à tona com a era digital reforçam ainda mais a 

importância das bibliotecas na atualidade. Por isso, há fatos que justificam a 

permanência da biblioteca física na Uniguaçu: 

� Os usuários continuam necessitando das bibliotecas: por mais que os 

preços dos livros tenham caído e as versões digitais tenham angariado parte 

do mercado, nem sempre os usuários conseguirão comprar todos os livros e 

conteúdos que necessitam, logo, continuarão precisando das bibliotecas da 

mesma forma. 

� A dificuldade dos usuários em utilizar a tecnologia: por mais corriqueiro que 

possa parecer, nem todos têm a facilidade em manusear os meios eletrônicos 

onde podem ser encontradas informações e as mais diversas publicações. Por 

isso, as bibliotecas continuarão sendo um dos principais locais de pesquisa, 

onde os usuários poderão encontrar a orientação precisa e segura dos 

bibliotecários. 

� As bibliotecas continuam atendendo as necessidades dos usuários: um 

dos pontos cruciais para que qualquer tipo de estabelecimento se mantenha 

aberto é atender as necessidades básicas dos usuários que os procuram. 

Nesse quesito, as bibliotecas continuam alcançando seu objetivo, visto que têm 

se esforçado para atendê-los de forma mais eficiente, disponibilizando 

ferramentas que possam facilitar e otimizar o tempo que os usuários dispõem 

para estar nestes locais, bem como oferecem tecnologias que necessitam de 

menor esforço para que o acervo seja consultado e as informações sejam 

localizadas de forma mais rápida. As publicações digitais são exemplo disso, 

pois facilitam e dão agilidade a todo o processo de pesquisa dos usuários. 



570  

  

Mesmo com esses fatos e com a reputação de que as bibliotecas irão continuar 

sendo vistas como centrais de conhecimento, já existem novos modelos que oferecem 

experiências únicas e inovadoras aos seus visitantes e usuários. A extensão do acervo 

digital, a criação de programas de identificação e a digitalização de acervos e 

plataformas de visualização de objetos e publicações, bem como a criação de um 

espaço colaborativo para pesquisadores devem tornar-se realidade no mundo da 

biblioteconomia atual. 

Assim, a manutenção de uma biblioteca digital serve como expansão e 

processo de alcance para todos que necessitam de livros para suas atividades. 

 

4.6.5 Bibliografia básica 

 

Corresponde ao material bibliográfico indispensável para o desenvolvimento 

das disciplinas e considerado de consulta obrigatória. É adquirida em processo 

contínuo, segunda indicação de professores e coordenação de curso, visando sua 

composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares 

de cada título é calculado na base de 01 (um) para cada 10 (dez) vagas ofertadas. 

 

4.6.6 Bibliografia complementar 

 

A literatura complementar compõe-se de livros nacionais ou importados 

necessários à complementação e atualização de bibliografias, seja em nível de 

pesquisa ou conteúdo programático das disciplinas oferecidas na Instituição, bem 

como para o desenvolvimento de atividades administrativas. É adquirida em processo 

contínuo, segundo indicação de professores e coordenação de curso, visando sua 

composição, com no mínimo três títulos, sendo que o número mínimo de exemplares 

de cada título é igual a dois. 

 

4.6.7 Periódicos 
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O acervo de periódicos conta com 716 títulos periódicos, 10.868 exemplares 

sendo entre assinaturas correntes, permutas com a revista REVI editada pela 

Uniguaçu e doações. 

 

4.6.7 Multimídia 

 

A Biblioteca tem um acervo de fontes variadas de multimídia: Vídeos, DVD´s e 

CD´s � 4.790 títulos (5.443 exemplares). 

4.6.8 Trabalhos de Conclusão de Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

No Banco de Dados estão armazenados os registros de todos os trabalhos 

apresentados por alunos de Graduação. 

 

4.6.9 Intercâmbio 

 

Com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos seus usuários ao 

acervo de outras instituições, a Biblioteca participa de redes e grupo de bibliotecas em 

níveis estadual e nacional. 

Em âmbito nacional, participa da COMUT Online � Programa de Comutação 

Bibliográfica, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT). Participa na categoria de Biblioteca Solicitante, o que permite 

obter cópia de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros 

armazenados em cerca de 1 000 bibliotecas brasileiras e na categoria de Biblioteca 

Base, atendendo aos pedidos de cópias feitos pelas demais bibliotecas solicitantes de 

nosso acervo de periódicos; 

 

4.6.10 Internet 

 

Para ampliar as oportunidades de acesso à informação, os usuários podem 

fazer uso da internet para acessar acervos de outras bibliotecas, bases de dados 

disponíveis gratuitamente e demais informações de interesse. Estão disponíveis 26 

terminais de uso exclusivo para a internet na biblioteca. 
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4.6.11 Bases de Dados 

 

A Biblioteca conta com acesso a Bases de Dados, sendo que os usuários 

podem ser auxiliados pelo corpo técnico-administrativo da biblioteca constituído por: 

uma bibliotecária, uma assistente, um funcionário e estagiários. 

A Biblioteca Virtual é um acervo digital composto por milhares de títulos, que 

abordam diversas áreas de conhecimento. O Centro Universitário Vale do Iguaçu tem 

um planejamento de assinatura de uma Biblioteca Virtual a partir do ano de 2019. 

 

4.6.12 Regulamento Interno da Biblioteca Wilhelm Heinrich do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu  

 

O regulamento visa disciplinar e normalizar o Serviço de atendimento ao 

usuário da Biblioteca WILHELM HEINRICH.   

� ✌☞ ✁☎☛✄☞✂✡✁✁✂✞ ✌✞ ✁✂✂✆✂☎✂☞✁✞ ✝✂�☎✄☎�✁✂☎✁✞� ✞☎✟ ✞✆✎✁☎✟ ✌☞ ✠�✞✌✎✞✏✄☎✆

pósgraduação, professores e colaboradores o acesso a informações necessárias às 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estimular a produção acadêmica e 

promover atividades interdisciplinares de incentivo à leitura e à pesquisa. Organizar e 

✁☎✁✟☞�✡✞� ☎✟ ✟✎✄☎�✂☞✟ ✂✁☎☎�☛✞✁✂☎✁✞✂✟✑✒  

 O acervo da Biblioteca é composto por: Obras de referência (Dicionários,  

Enciclopédias e Atlas); Publicações monográficas (Livros, Anais, Dissertações 

e Teses);  Publicações periódicas e seriadas (Jornais, Periódicos e Revistas); Fitas de 

✡✁✌☞☎✁ ✝✂✝✞✟✁ ✄✌✟✁ ✝✂✟✝✎☞✂☞✟✁ ✄☞☛☞�☎✂☞✁✞ ✂✁✆✂✄✞✠☞✁✟✠ ☞ ☎✂�✞✟ �✞�✞✟✒  

 A Biblioteca ficará aberta ao público das 7:30 às 22:30 horas, de segunda a 

sextafeira, e aos sábados das 7:30 às 12 horas.   

 

REGULAMENTO INTERNO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU (UNIGUAÇU). 

  

CAPÍTULO I 

DO CONCEITO E OBJETIVOS 
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Art. 1º. A Biblioteca Wilhelm Heinrich é um órgão de apoio subordinado à 

Reitoria, destina-se a disponibilizar recursos bibliográficos, informacionais, 

tecnológicos e acesso à informação, especialmente, ao corpo discente, docente e 

técnico-administrativo do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), levando em 

consideração o processo de ensino, pesquisa e extensão, assegurando a plena 

utilização de seus recursos materiais e humanos. 

 

Parágrafo Único: Ficam sujeitos a este regulamento todos os usuários da 

Biblioteca Wilhelm Heinrich, independente da sua categoria de usuário. 

  

Art. 2º. São objetivos da Biblioteca Wilhelm Heinrich: 

 

a) Proporcionar aos alunos de graduação, pós-graduação, professores e 

colaboradores o acesso às informações necessárias às atividades de ensino, 

iniciação à pesquisa e extensão; 

b) Estimular a produção acadêmica e promover atividades interdisciplinares de 

incentivo à leitura e à pesquisa; 

c) Organizar e conservar os suportes informacionais; 

d) Atender   a comunidade   acadêmica   em   suas   necessidades   bibliográficas   

e informacionais, dando  suporte  ao  desenvolvimento  dos  cursos  ministrados  

na instituição,   estimulando   o   autodesenvolvimento   de  seus membros e a 

pesquisa científica,  

e) Possibilitar capacitação discente e docente, por meio da pesquisa bibliográfica, 

em congruência com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); 

f) Atender a comunidade externa, dando apoio ao ensino e a pesquisa, pela 

consulta local de seu acervo bibliográfico; 

g) Fomentar  o  gosto  pela  leitura, pelas artes e pela cultura, contribuindo com o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal de toda a comunidade; 

h) Contribuir  ativamente  para  a  diversificação  de  estratégias  e  métodos  de 

pesquisa e aprendizagem,  de  forma  a promover  o  desenvolvimento  de  

competências  e habilidades, permitindo aos usuários da biblioteca tornarem-

se cidadãos responsáveis. 
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i) Conservar, valorizar, promover e difundir o património escrito, desenvolvendo, 

assim, o respeito pelo uso da propriedade comum, incutindo um espírito de 

cooperação e de partilha. 

j) Difundir e facilitar documentação e informação útil e atualizada, em diversos 

suportes, relativa aos vários domínios de atividade, satisfazendo as 

necessidades de toda a comunidade acadêmica, local e regional; 

k) Promover   atividades  em   articulação   com   todos   os   elementos   da   

comunidade acadêmica, em conjunto com Programa de Capacitação 

Permanente de Docentes e Técnicos, com o Programa de Expansão Cultural e 

Preservação da Memória Local e com o Núcleo de Direitos Humanos. 

  

CAPÍTULO II 

DA BIBLIOTECÁRIA E DO CORPO TÉCNICO DA BIBLIOTECA E SUAS 

ATRIBUIÇÕES 

  

Art. 3º. A Biblioteca, em conformidade com as demandas apresentadas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), em congruência com os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu), possui a seguinte estrutura: 

  

a) Bibliotecário(a); 

b) Supervisor da Biblioteca; 

c) Técnicos-administrativos; 

d) Estagiários. 

  

Art. 4º. São atribuições do Bibliotecário(a): 

 

a) Cumprir e fazer cumprir este Regulamento Interno; 

b) Administrar e representar a biblioteca; 

c) Indicar à Reitoria os nomes dos supervisores e técnicos administrativos para 

nomeação pela Mantenedora; 

d) Supervisionar os trabalhos desenvolvidos pelas seções; 



575  

  

e) Garantir a acessibilidade dos materiais e espaços da Biblioteca para toda a 

comunidade e em todos os âmbitos; 

f) Promover a acessibilidade de comunicação entre todos os setores, órgãos, 

acadêmicos, professores e comunidade externa; 

g) Participar de estudos de uso da informação, de avaliação de coleções, de 

usuários e outros,  inclusive  análise  bibliográfica,  que  visem  solucionar  

problemas  técnicos  ou  fornecer subsídios à tomada de decisões; 

h) Elaborar plano de atividades, proposta orçamentária, projetos específicos e 

relatórios anuais que incluam dados comparativos de anos anteriores; 

i) Produzir fichas catalográficas; 

j) Orientar  a  distribuição  e  o  remanejamento  de  pessoal,  auxiliar  em  

exercício  na biblioteca, quando necessário; 

k) Atribuir atividades ao pessoal auxiliar visando aprimorar a realização de 

atividades específicas; 

l) Promover a qualificação do pessoal recém-admitido e avaliar os desempenhos; 

m) Propor medidas que visem ao constante aperfeiçoamento do pessoal e dos 

serviços prestados;  

n) Coordenar os eventos culturais realizados pela biblioteca; 

o) Promover a divulgação do acervo, visando otimizar o uso do material 

bibliográfico; 

p) Sugerir   normas   relativas   ao   funcionamento   da   biblioteca   e   ao   

acesso   dos funcionários ao acervo;  

q) Acompanhar a aplicação dos recursos orçamentários destinados à biblioteca; 

r) Orientar e promover a orientação de manuais de serviço; 

s) Cumprir e fazer cumprir este regulamento e as disposições que lhe são 

aplicáveis; 

t) Calendarizar reuniões da Biblioteca, para discutir assuntos pertinentes ao setor; 

u) Desempenhar outras atividades correlatas. 

  

Art. 5º. As atribuições do Supervisor de Biblioteca compreendem a execução 

das seguintes atividades: 
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a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Auxiliar o planejamento, organização, coordenação e controle todos os 

trabalhos desenvolvidos pelo Bibliotecário, de forma integrada com os demais 

membros da equipe de trabalho; 

c) Programar e solicitar ao bibliotecário os recursos necessários ao bom 

desempenho da Biblioteca; 

d) Participar, quando convocado, das reuniões organizadas pelo bibliotecário ou 

Reitoria da Instituição; 

e) Apresentar ao bibliotecário o Programa Anual de Trabalho; 

f) Oferecer ao bibliotecário sugestões, planos e programas visando aperfeiçoar, 

agilizar e otimizar os serviços da biblioteca; 

g) Realizar reuniões periódicas com o pessoal sob sua chefia para debater a 

solução de problemas afetos à Biblioteca; 

h) Elaborar semestralmente o relatório das atividades desenvolvidas pela 

Biblioteca e encaminhá-los ao Bibliotecário; 

i) Verificar, periodicamente, o acervo e demais itens da biblioteca, produzindo 

relatórios da verificação para futura apresentação em reuniões; 

j) Desempenhar outras atividades determinadas pelo Bibliotecário.  

 

Art. 6º. Aos Técnicos-Administrativos compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) A seleção do material bibliográfico recebido via compra, doação e permuta; 

c) A carimbagem e anotações pertinentes ao material; 

d) O cadastramento do acervo em banco de dados; 

e) A confecção de fichas catalográficas do acervo de livros e periódicos; 

f) A inserção nos catálogos de controle interno e externo das fichas, matriz, 

tombo, autor, título, assunto, etc; 

g) A indexação de documentos, periódicos, livros e demais itens da biblioteca; 

h) Preenchimento da guia de utilização de multimeios; 

i) O preparo do acervo para circulação; 
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j) A atualização do cadastro de endereços de editoras, universidade e 

instituições;  

k) A atualização do cadastro de usuários; 

l) A confecção das carteiras de usuários;  

m) A confecção de boletim informativo da biblioteca; 

n) O desenvolvimento de arquivo de obras para pr☞✟✂✞✏✄☎ ✌☞ ✟☞�✡✂✏☎✟ ✝☎✁-✆✂✁☞✑✁ 

o) A elaboração de estatísticas dos serviços desenvolvidos; 

p) O desempenho de outras atividades inerentes. 

 

Art. 7º. Aos Estagiários compete: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento; 

b) Auxílio ao usuário quanto à utilização do acervo; 

c) Controle de empréstimos, consulta, devolução, renovação e reserva do acervo; 

d) O cadastramento de usuários; 

e) O levantamento do material bibliográfico em falta; 

f) A divulgação do material adquirido por compra, doação e permuta; 

g) A realização de estatística das obras consultadas, emprestadas e frequência 

de usuários; 

h) A realização de inventário e estatística do acervo e dos serviços prestados; 

i) A organização do acervo nas estantes;  

j) O levantamento bibliográfico; 

k) O controle do serviço de portaria; 

l) O controle de obras emprestadas em atraso; 

m) A seleção do material a ser restaurado; 

n) A desmontagem, restauração e montagem das obras danificadas e o trabalho 

de higiene do acervo. 

o) A programação de eventos relacionados à preservação das obras junto aos 

usuários; 

p) O desempenho de outras atividades correlatas. 
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Art. 8º. A composição do pessoal de biblioteca passa pelos procedimentos 

previstos no Programa de Contratação de Docentes e Técnicos-Administrativos do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

Parágrafo Único: Os estagiários poderão ser selecionados por meio da Bolsa 

Estágio, presente no Programa de Incentivos Financeiros do Centro Universitário Vale 

do Iguaçu (Uniguaçu). 

  

CAPÍTULO III 

DO ACERVO E ESTRUTURA 

 

Art. 9º. O acervo da biblioteca é composto por: 

 

a) Material bibliográfico genérico e especializado; 

b) Material bibliográfico de referência, compreendendo: dicionários, 

enciclopédias, atlas, outros. 

c) Material bibliográfico raro; 

d) Teses, dissertações, monografias e outros trabalhos não publicados; 

e) Publicações oficiais e documentos; 

f) Periódicos, folhetos, mapas e similares; 

g) Reprodução de arte e gravuras; 

h) Multimeios; 

i) Reserva técnica; 

j) Outros materiais. 

Parágrafo Único: A biblioteca tem equipamentos computacionais, para consulta 

ao acervo, a disposição dos usuários. 

 

Art. 10º. A biblioteca manterá sob sua responsabilidade salas destinadas ao 

estudo individual ou em grupo. 

 

Art. 11. No espaço reservado ao acervo, o usuário portará apenas material para 

anotações. 
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§ 1º. Objetos de uso pessoal, como bolsas, pastas e outros serão 

obrigatoriamente guardados na recepção. 

§ 2º. Não serão permitidos a realização de lanches e a ingestão de bebidas no 

interior da biblioteca. 

CAPÍTULO IV 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 12. São direitos dos usuários: 

 

a) Ter acesso gratuito aos serviços da Biblioteca, para fins de consulta local e 

empréstimo; nesse último caso exclusivamente para usuários internos 

b) Circular livremente na sala de leitura; 

c) Receber atendimento eficiente e respeitoso por parte dos funcionários da 

Biblioteca; 

d) Apresentar suas críticas e sugestões para melhoria dos serviços 

 

Art. 13. São deveres dos usuários: 

 

a) Zelar pela conservação do acervo e patrimônio da Biblioteca; 

b) Apresentar a carteira de usuário para empréstimo e renovação do material; 

c) Efetuar pessoalmente o empréstimo destas obras; 

d) Responsabilizar-se pelas obras retiradas, obrigando-se a devolvê-las no dia 

determinado, em perfeito estado de conservação; 

e) Não fumar nas dependências da Biblioteca; 

f) Não consumir bebidas e alimentos nas dependências da Biblioteca; 

g) Obedecer às normas estabelecidas neste Regulamento. 

h) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e 

conservação destes; 

i) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários 

  

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 
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Art. 14. A Biblioteca ficará aberta ao público das 7h30min às 22h30min, de 

segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7h30 às 12 h.  

 

Art. 15. A consulta ao acervo da biblioteca é franqueada a todos os 

interessados. 

  

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO, RENOVAÇÃO, RESERVA E DEVOLUÇÃO 

  

Art. 16. A Bibliotecária, em conjunto com a Reitoria, poderá decidir pela 

ampliação da relação de usuários com direito a empréstimo, prevista nesta Seção, 

desde que a medida não resulte em queda da qualidade dos serviços já prestados. 

 

Parágrafo Único: Para a consecução do disposto no parágrafo anterior, será 

exigida a apresentação dos documentos necessários, conforme cada caso, visando 

ao efetivo controle dos empréstimos e das evoluções. 

 

Art. 17. Os empréstimos somente são efetuados aos integrantes do corpo 

docente, 

discente da instituição, egressos e pessoal contratado pela Mantenedora; 

 

§ 1º. Para ter acesso aos empréstimos, os usuários são obrigados a preencher 

ficha de cadastro, na recepção da biblioteca, informando dados pessoais. 

§ 2º. Para discentes, deverá ser apresentado: 

 

a) Comprovante de matrícula, no caso dos discentes de cursos; 

b) Apresentar carteira do estudante ou documento com foto; 

c) Caso ainda não possua carteira do estudante deve portar consigo documento 

com foto e o respectivo comprovante de pagamento para a confecção da 

mesma. 
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§ 3º. Para docentes e funcionários, deverá ser apresentado o número do ponto 

e/ou documento de identificação (RG/CPF). 

§ 4º. Para empréstimos realizados por egressos, os mesmos deverão observar 

as seguintes normas: 

 

a) Para se cadastrar, deverá apresentar documento com foto e comprovante de 

residência atualizado; 

b) Poderá efetuar empréstimo domiciliar de até 3 materiais; 

c) Deverá renovar ou devolver o material até o prazo estabelecido no 

comprovante de empréstimo; 

d) Em casos de atraso na devolução, deverá pagar multa de R$1,00 por dia e por 

material emprestado; 

e) Egressos com cadastro inativo por 6 meses, serão excluídos do sistema de 

empréstimos, podendo ativar o cadastro novamente da forma inicial.  

 

Art. 18. Como prova da habilitação ao empréstimo, será fornecida uma única 

carteira a cada usuário inscrito junto à biblioteca. 

 

§ 1º. A carteira de usuário é pessoal e intransferível. 

§ 2º. O extravio do documento ou a mudança de endereço do usuário deverão 

ser comunicados imediatamente ao responsável pela seção de serviços técnicos e 

informática da biblioteca. 

§ 3º. A segunda via da carteira de usuário pode ser solicitada, mediante 

requerimento e o pagamento da respectiva taxa. 

 

Art. 19. Será cobrada taxa de confecção da carteira de usuário, na emissão: 

 

a) Inicial, prevista no caput do Artigo 18. 

b) Da segunda via, mediante requerimento do interessado. 

 

Art. 20. O usuário terá livre acesso ao acervo, desde que observe: 
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a) Correto manuseio dos materiais, visando a preservação da integridade e 

conservação destes. 

b) Adequada postura no espaço físico da biblioteca, 

c) Cordialidade no trato com os funcionários e demais usuários. 

 

Art. 21. O empréstimo e devolução de livros e outros materiais serão efetuados 

somente mediante a apresentação da carteira de usuário. 

 

Parágrafo Único: A reserva e a renovação de livros e outros materiais poderão 

ser feitos de maneira presencial, no espaço físico da biblioteca, ou on-line, disponível 

no portal do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

Art. 22. Cada usuário pode retirar no máximo cinco livros, obedecendo prazo 

de cinco dias úteis para devolução. 

 

§ 1º. Ao docente é permitida a retirada de até cinco livros, devendo devolvê-los 

em, no máximo, quinze dias. 

§ 2º. O aluno de curso de pós-graduação terá direito a emprestar até cinco 

livros, pelo prazo máximo de quinze dias. 

§ 3º. Livros confiados à guarda das coordenações de curso e demais setores 

da Instituição ligados ao ensino, a pesquisa e a extensão serão obrigatoriamente 

devolvidos quinze dias antes do término de cada semestre letivo.  

§ 4º. O aluno que estiver no último ano da graduação e desenvolvendo o 

trabalho de conclusão de curso terá direito a emprestar até cinco livros, pelo prazo 

máximo de quinze dias. 

 

Art. 23. Em situações excepcionais, por necessidade justificada e a critério do 

bibliotecário, será permitido: 

 

a) Alterar os prazos de empréstimo. 

b) Exigir a devolução imediata do material emprestado; 

c) Vedar a retirada de qualquer livro pertencente ao acervo. 
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Art. 24. Por decisão do bibliotecário, pode-se realizar empréstimos de livros e 

outros materiais com prazos de devolução inferiores aos previstos nos incisos do 

caput do Artigo 20 deste Regulamento. 

 

Art. 25. A renovação do prazo de empréstimo ocorrerá sempre que solicitado, 

caso não haja reserva anterior. 

 

✟�✂✒ ��✒ � ✡☞✌✞✌☎ ☎ ☞☛✄�✁✟✂✂☛☎ ✌✞✟ ☎✂�✞✟ ☞ ☛✞✂☞�✂✞✂✟ ✁☎✁✟✂✞✁✂☞✟ ✁☎ ✂✁✁✂✟☎ ✝✂✑

✞✂✁ ✝✂✑ ✌☎ caput do artigo 9, excetuando-se os casos previstos neste regulamento. 

 

✂ ✝✄✒ ✟✟ ☎✂�✞✟ �☞☎☞�✂✌✞✟ ✁☎✟ ✂✁✁✂✟☎✟ ✝✂✑✆ ✝☞✑✆ ✝☎✑ ☞ ✝✂✑ ✌☎ caput do artigo 9º, deste 

regulamento, quando solicitadas para consultas em sala de aula, nas salas de estudo, 

ou para reprodução autorizada, serão confiadas ao interessado, por um prazo máximo 

de quatro horas, mediante a apresentação da carteira de usuário ou da cédula de 

identidade. 

✂ �✄✒ ✟✟ ☎✂�✞✟ ✌☞ ✝✎☞ ✂�✞✂✞ ☎ ✂✁✁✂✟☎ ✝✌✑ ✌☎ caput do artigo 9º podem ser objeto 

de empréstimo nas condições previstas no parágrafo anterior, somente com 

a  autorização do bibliotecário. 

 

Art. 27. A biblioteca aceita solicitação de reserva de livros e materiais que já se 

encontram emprestados a outro usuário. 

Parágrafo único: o material reservado ficará à disposição, para confirmação do 

empréstimo pelo solicitante, por um período de vinte e quatro horas, a partir da data 

de devolução pelo usuário anterior. 

 

Art. 28. O prazo da devolução será rigorosamente observado, aplicando-se 

multa, através da verificação: 

 

a) Da data fixada, com base no número de livros e de dias corridos em atraso. 
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b) Do horário pré-determinado, com base no número de livros de referências de 

reserva-técnica, computando-se em dobro o valor da multa para cada hora de 

atraso. 

 

Art. 29. Os valores da taxa e da multa são estipulados pelo Setor Financeiro, 

conforme balanço anual, com planilhas apresentadas e aprovadas pelo Conselho 

Superior Universitário, sendo os valores recolhidos no próprio Setor Financeiro. 

 

§ 1º. Os recursos de que trata o caput deste artigo serão revertidos na aquisição 

de livros, equipamentos ou de outros materiais necessários ao bom funcionamento da 

biblioteca. 

§ 2º.  A partir da entrega, atrasada, do material emprestado a contagem de dias 

de multa é paralisado, para que seja realizado o pagamento do valor constante.  

§ 3º. Somente será liberado novo empréstimo demais transações internas na 

instituição se os valores devidos na biblioteca, em relação às multas, ou devoluções, 

estejam em dia com o que determina o presente Regulamento Interno, e demais 

documentos legais em vigências na instituição. 

 

Art. 30. O usuário é o único responsável pelo material tomado por empréstimo 

ou utilizado em consulta na própria biblioteca. 

 

Art. 31. São anotados na ficha cadastral do usuário os dados relativos ao não 

cumprimento das normas internas da biblioteca, bem como de outras ocorrências que 

tenham resultado na aplicação de penalidades previstas neste regulamento. 

Art. 32. O material bibliográfico utilizado de forma incorreta ou indevida será 

reposto pelo usuário, observando-se os seguintes critérios, nos casos de extravio, 

perda ou dano irreparável: 

 

a) Substituição por obra idêntica, ou similar à critério do bibliotecário. 

b) Ressarcimento do valor equivalente, caso não realize diretamente a aquisição. 
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Parágrafo Único: Para a obras com edição esgotada deverá ser feito 

ressarcimento do valor levantado pelo bibliotecário em conjunto com a Reitoria. 

 

Art. 33. O usuário em débito com a biblioteca não poderá usufruir de qualquer 

forma de empréstimo. 

 

§ 1º. comprovando-se, no período de atualização da listagem, a falta de 

pagamento ou reposição, a biblioteca determinará a suspensão do cadastro, no 

âmbito de sua competência, para que este regularize sua situação junto à biblioteca. 

 

Art. 34. Fica vedado, por um prazo de seis meses, o acesso à biblioteca para 

consulta ou para empréstimo o usuário que: 

 

a) Retire irregular e comprovadamente material do acervo. 

b) Pela segunda vez cause dano ao acervo. 

c) Reiteradamente desrespeite as regras fixadas nos incisos do caput do Art. 13 

deste regulamento. 

 

Art. 35. Podem ser, ainda, aplicadas pelo bibliotecário, as seguintes 

penalidades: 

 

a) Cancelamento definitivo da carteira do usuário que, pela terceira vez 

consecutiva, provoque dano a qualquer obra do acervo. 

b) Suspensão do acesso ao acervo aos usuários que danifiquem o mobiliário, 

fichário ou outros materiais pertencentes ao patrimônio da biblioteca. 

 

Art. 36. Os atos que importem a perda do vínculo empregatício de pessoal serão 

comunicados pela Mantenedora para que se proceda ao cancelamento do cadastro 

do usuário. 

CAPÍTULO VII 

DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA BIBLIOTECA WILHELM HEINRICH 
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Art. 37. A Biblioteca Wilhelm Heinrich oferece a seus usuários os seguintes 

serviços: 

 

a) Empréstimo local e domiciliar; 

b) Reserva de obras; 

c) Levantamento e orientação bibliográfica; 

d) Consulta livre ao acervo e a base de dados local; 

e) Uso dos computadores para fins de pesquisa acadêmica, observadas as 

regras deste Regulamento; 

f) Uso de guarda-volumes, não sendo permitida a utilização ultrapassando o 

horário de expediente, ou seja, que o material fique armazenado de um dia para outro. 

Ao usuário que não obedecer a norma, será cobrada uma multa de R$ 1,00 (um real) 

a diária; 

g) Na página da Biblioteca estão disponíveis sites de interesse dos cursos 

oferecidos pela instituição, base de dados entre outros serviços; 

h) Treinamento aos usuários. 

  

CAPÍTULO VIII 

DA AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACERVO 

BIBLIOGRÁFICO E DEMAIS OBRAS E DOCUMENTOS 

  

Art. 38. Compete ao Bibliotecário e chefes de seção manter o processo de 

aquisição, atualização e manutenção das obras e demais materiais do acervo, 

descritos nos incisos do caput do Artigo 15, a partir das necessidades a serem 

apresentadas e comprovadas pelas coordenações de cursos de graduação e pós-

graduação, por intermédio de seus Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), bem como 

dos membros do colegiado. 

  

Parágrafo Único: Cabe ao NDE a análise e supervisão das obras de referência 

básica e complementar, passado para aprovação, sempre, de compra pela Reitoria 

Geral do Centro Universitário Vale do Iguaçu. 
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Art. 39. O processo de manutenção do acervo da Biblioteca Wilhelm Heinrich 

deverá ser permanente, efetivo e preditivo sempre que possível. 

  

Art. 40. Cabe ao Bibliotecário a aproximação com as coordenações de cursos 

para, sempre que possível, desenvolver metas para a manutenção e organização o 

acervo de forma a atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação. 

  

Art. 41. A biblioteca poderá contar com um acervo virtual, desde que esse seja 

aprovado pelo NDE dos cursos de graduação, com devida aprovação para aquisição 

sancionada pela Reitoria. 

  

Art. 42. Os periódicos deverão ser constantemente revisados e adquiridos em 

conformidade com as necessidades dos cursos presentes na instituição, com a devida 

aprovação para aquisição sancionada pela Reitoria. 

  

Art. 43. Os terminais de consulta entrarão no Plano de Manutenção preditiva do 

Núcleo de Tecnologia de Informação e Comunicação, sendo respeitada a necessidade 

da Biblioteca e seus usuários.  

  

Art. 44. Para a reposição do acervo, conforme o que está presente no caput do 

Capítulo III, Art. 10º e suas alíneas, do presente Regulamento Interno, não poderá ser 

realizado fotocópias de qualquer espécie, mantendo a idoneidade e o que prevê a Lei 

9.610, de 19 de fevereiro de 1988, que tange sobre os direitos autorais.  

  

Parágrafo Único: As reproduções somente serão permitidas para compor o 

acervo quando houver, ou couber a autorização dos órgãos competentes, ou que 

sejam de domínio público.  

  

Art. 45. Com relação ao espaço físico, presente no caput Art. 10 e 11, cabe ao 

Bibliotecário manter em condições de uso, acionando os setores responsáveis quando 

necessário, desde que pratique a manutenção preditiva.  
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CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 46. Os casos omissos neste Regulamento Interno serão analisados e 

julgados pela Reitoria do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu), ouvida a 

Equipe do Núcleo. 

 

Art. 47. O presente Regulamento entrará em vigor a partir da sua data de 

aprovação pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

salvo as disposições ao contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA  
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4.6.13 Periódicos Especializados  

Além dos periódicos impressos, também são disponibilizados os seguintes 

periódicos, na forma virtual:   

a) Revista Eletrônica de Enfermagem http://www.fen.ufg.br/revista/   

b) Revista Latino-Americana de Enfermagem rlae@eerp.usp.br   

c) Revista SOBECC       

http://www.sobecc.org.br/   

d) Revista Brasileira de Enfermagem reben@abennacional.org.br   

e) Revista Latino-Americana de Enfermagem  

http://ead.eerp.usp.br/rlae/   

f) Revista da Escola de Enfermagem da USP  

http://www.ee.usp.br/reeusp/   

g) Revista de Saúde Pública   

http://www.scielo.br/scielo    

h) Cadernos de Saúde Pública/Reports in Public Health (CSP) 

http://www.scielo.br/scielo   

i) Ciência & Saúde Coletiva  

http://www.scielo.br/scielo    

j) Revista Gaúcha de Enfermagem  

http://www.scielo.br/scielo    

k) Revista Neurociências http://www.revistaneurociencias.com.br/   

l) História, Ciências, Saúde - Manguinhos  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-

5970&lng=pt&nrm=iso   

m) Acta paulista de enfermagem  

 http://www.unifesp.br/acta/   

n) Enfermagem em Foco   

http://revista.portalcofen.gov.br/index.php/enfermagem/issue/current   

o ) Escola Anna Nery Revista de Enfermagem  

http://www.eean.ufrj.br/revista_enf/revistas.htm    

p) Historia da enfermagem:  
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http://www.fen.ufg.br/fen_revista/revista8_1/original_11.htm  p) q) Revista 

mineira de enfermagem   

https://www.bu.ufmg.br/periodicos   

           r)Texto & contexto - enfermagem  

            http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0104-

0707&lng=pt&nrm=iso  

           s) Revista paulista de enfermagem   

http://www.revenf.bvs.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=01008889200600

01&lng=es&nrm=iso   

t) Revista eletrônica de enfermagem http://www.fen.ufg.br/fen_revista/  

 

4.7 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS PARA FORMAÇÃO BÁSICA  
 

A IES conta com laboratórios que atendem plenamente a formação básica 

acadêmico de Enfermagem, a fim de complementar o ensino teórico e permitir práticas 

fundamentais. Para isso conta com uma Comissão de biossegurança que avalia, 

supervisiona e acompanha as práticas dos laboratórios. 

 

4.7.1 Regimento da Comissão de Biossegurança Do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu Uniguaçu  

 

PROPOSTA DE REGIMENTO DA COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO VALE DO IGUAÇU 

UNIGUAÇU 

 

Capítulo I 

DA Natureza e Finalidades 

 

Art. 1º.  Por este Regimento regulamenta-se a composição, as atribuições, a 

estrutura, as competências e o funcionamento da Comissão de Biossegurança do 

Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 
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Art. 2º. A Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é um órgão de caráter consultivo, deliberativo, educativo e executivo, com 

a finalidade prevenir, minimizar ou eliminar os riscos biológicos inerentes às atividades 

de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 

visando à saúde humana e dos animais, bem como a preservação do meio ambiente, 

no âmbito da Instituição. 

 

Capítulo II 

DAS Competências e Atribuições 

 

Art. 3º. Compete à Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do 

Iguaçu (Uniguaçu) no âmbito da Instituição estabelecer normas, fiscalizar e tomar 

providências para o cumprimento das normas estabelecidas para o desenvolvimento 

de atividades que envolvam: 

 

a) Pesquisa, manipulação, transporte, produção e descarte de organismos 

geneticamente modificados - OGM e seus derivados e resíduos; 

b) Produtos e processos de biotecnologia e seus resíduos; 

c) Organismos que ofereçam risco à saúde humana ou animal; 

d) Fitopatógenos; 

e) Coleta, preservação, análise e transporte de amostras clínicas ou material 

biológico; 

f) Procedimentos de contato direto com pacientes. 

Art. 4º. São atribuições da Comissão de Biossegurança do Centro Universitário 

Vale do Iguaçu (Uniguaçu). 

 

a) Manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, 

quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre as questões 

relacionadas à saúde e à segurança, bem como sobre os procedimentos em 

caso de acidentes envolvendo material biológico; 
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b) Estabelecer programas preventivos e de inspeção para garantir o 

funcionamento das instalações sob sua responsabilidade dentro dos padrões e 

normas nacionais e internacionais de biossegurança; 

c) Requerer dos responsáveis a apresentação de projetos, pareceres, relatórios 

ou outros documentos pertinentes que envolvam as atividades acima descritas. 

 

Capítulo III 

DA Estrutura e Composição 

 

Art. 5º. A Comissão de Biossegurança é subordinada administrativamente à 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e à Extensão e à Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e ao Núcleo de Ética e 

Bioética. 

 

Art. 6º. Comissão de Biossegurança do Centro Universitário Vale do Iguaçu 

(Uniguaçu) é nomeada pela Reitoria sendo composta pelos seguintes membros:  

 

a) Um docente representante de cada um dos Colegiados de Curso das áreas da 

Saúde e seus suplentes eleitos por seus pares; 

b) Um representante dos servidores técnico-administrativos do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) e seu suplente, eleitos por seus pares; 

c) Por membros com competência técnica e atividade profissional nas áreas de 

Biologia Molecular/Biotecnologia; Saúde Humana; Área Animal; Área Vegetal; 

Ética e Direito, sendo um membro por área; 

d) Os membros de que trata o inciso III deste artigo serão selecionados pela Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão e Pela Pró-

Reitoria Acadêmica dentre os nomes enviados pelos Colegiados de Curso. 

 

Art. 7º. Compete aos membros da Comissão de Biossegurança indicar entre 

seus componentes, o Presidente e o Vice-presidente da Comissão. 
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Art. 8º. Comissão de Biossegurança disporá de um secretário indicado pelo 

presidente, dentre os membros da comissão ou de um servidor técnico-administrativo. 

 

Art. 9º. Os membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU terão 

mandato de dois anos, sendo admitida a reeleição ou recondução. 

 

Parágrafo Único: Perderá o mandato, mediante reconhecimento expresso de 

vacância pela Comissão de Biossegurança, o membro que, tendo sido convocado, 

faltar sem justificativa formal a três reuniões no mesmo ano, reassumindo o suplente 

e indicando-se novo representante. 

 

Art. 10º. Poderá haver a substituição de qualquer membro da comissão durante 

a vigência de seu mandato, desde que plenamente justificada. 

 

Seção I 

Das atribuições da Presidência 

 

Art. 11. Compete ao Presidente da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

 

a) Convocar e conduzir as reuniões ordinárias ou extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

b) Submeter à Comissão de Biossegurança todos os assuntos constantes da 

pauta de reunião; 

c) Assinar os atos destinados a formalizar e documentar as decisões da Comissão 

de Biossegurança; 

d) Convidar a participar das reuniões, após consulta e aprovação pelos membros 

da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU, consultores para auxiliar na 

discussão de casos específicos; 

e) Distribuir aos membros da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU 

matérias para seu exame e parecer; 



594  

  

f) Zelar pelo cumprimento das normas deste Regimento e resolver as questões 

de ordem; 

g) Representar ou indicar representante da Comissão de Biossegurança nos atos 

que se fizerem necessários, respeitada a natureza de suas atribuições; 

h) Requerer a instauração de sindicância em caso de denúncia de irregularidade 

nas atividades descritas no artigo 3º deste Regimento; 

i) Assegurar o cumprimento das normas de biossegurança em conformidade com 

as recomendações nacionais e internacionais. 

 

Art.12. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em suas faltas ou 

impedimentos legais. 

 

Seção II 

Das atribuições da Secretaria 

 

Art. 13 Compete ao secretário: 

 

a)  Assessorar a presidência da Comissão de Biossegurança; 

b) Manter arquivos e registros de documentos e atividades relacionadas à 

Comissão de Biossegurança; 

c) Elaborar, redigir e organizar atas, memórias e documentos oficiais recebidos e 

emitidos pela Comissão de Biossegurança; 

d) Manter informações eletrônicas no âmbito da Comissão de Biossegurança; 

e) Elaborar juntamente com a presidência o relatório anual de atividades da 

Comissão de Biossegurança submetê-lo à comissão para posterior 

encaminhamento as Pró-Reitorias já nominadas e divulgação à coletividade; 

f) Encaminhar documentos produzidos ou solicitados pela presidência e pela 

Comissão de Biossegurança; 

 

Seção Iii 

Dos Direitos e Deveres dos Membros 
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Art. 14. Cabe aos membros da Comissão de Biossegurança do Centro 

Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu): 

 

a) Comparecer, participar e votar nas reuniões da comissão; 

b) Aprovar as pautas e memórias da reunião, elaboradas pela presidência e 

secretaria da Comissão de Biossegurança; 

c) Propor a convocação de reuniões extraordinárias da Comissão de 

Biossegurança; 

d) Examinar e relatar expedientes que lhes forem distribuídos pela presidência da 

Comissão de Biossegurança, dentro dos prazos estabelecidos; 

e) Propor atividades de interesse para a Comissão de Biossegurança; 

f) Representar a Comissão de Biossegurança nos atos e nas demais instâncias 

de interesse, quando indicados pelo presidente da comissão; 

g) Divulgar e fomentar a qualificação e participação em atividades de cunho 

científico e informativo no âmbito; 

h) Aprovar, em reunião plenária, os grupos de trabalho, seu âmbito, duração e 

escopo de trabalho; 

i) Indicar, dentre eles, os dirigentes da primeira reunião dos grupos de trabalho, 

em que se escolherá sua coordenação; 

 

Parágrafo Único: Os membros titulares, em suas faltas, serão substituídos 

pelos respectivos suplentes nas reuniões da comissão, com iguais atribuições.  

 

Capítulo IV 

Do Funcionamento 

 

Art. 15. A Comissão de Biossegurança reunir-se-á ordinariamente, a cada dois 

meses, conforme calendário definido na primeira reunião anual, que ocorrerá na 

primeira semana do calendário letivo de cada ano, e extraordinariamente, sempre que 

convocada pelo seu presidente ou a requerimento da maioria simples de seus 

membros; 
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§ 1º. Na impossibilidade de comparecimento do presidente ou do vice-

presidente, dirigirá os trabalhos o decano da comissão. 

§ 2º. Os membros titulares serão convocados para as reuniões com no mínimo 

48 horas de antecedência, cabendo a cada membro titular a responsabilidade de 

comunicar seu suplente em caso de sua impossibilidade de comparecimento. 

§ 3º. Nos casos em que o titular e seu suplente estiverem impossibilitados de 

comparecer à reunião, deverão comunicar com antecedência mínima de 24 horas e 

apresentar justificativa formal à presidência da Comissão de Biossegurança. 

§ 4º. As reuniões obedecerão à pauta formulada pelo presidente e secretário. 

§ 5º. Pedidos de inclusão de assuntos na pauta de reunião poderão ser dirigidos 

ao secretário por qualquer membro, com antecedência mínima de 24 horas da data 

de realização da reunião, ou apresentados durante a aprovação da pauta pelo 

plenário. 

§ 6º As reuniões serão instaladas com a presença mínima da maioria simples 

dos membros presentes. 

§ 7º As reuniões extraordinárias serão instaladas no horário estabelecido com 

a presença mínima da maioria simples dos membros presentes, descontadas as faltas 

justificadas, ou com qualquer número depois de decorridos 30 minutos. 

§ 8º O membro presente à reunião poderá solicitar, em qualquer fase dos 

trabalhos, salvo se já anunciada a decisão, a retirada de matéria de sua autoria ou 

pedir vista da que estiver em discussão, que será apreciada posteriormente, sempre 

respeitando o prazo definido pela Comissão de Biossegurança. 

§ 9º Após o anúncio do encerramento da discussão pelo presidente ou por 

quem estiver dirigindo a reunião, a matéria será submetida à aprovação. 

 

Art. 16. Todas as decisões da Comissão de Biossegurança são deliberadas em 

reuniões ordinárias e extraordinárias, por votação.  

 

§ 1º. A votação é realizada mediante quorum, sendo que a aprovação das 

matérias se dará por maioria simples. 

§ 2º. Qualquer membro da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU pode 

fazer constar seu voto em ata. 
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§ 3º. O presidente da Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU tem o voto 

de qualidade. 

§ 4º. Os membros que coordenam ou participam de algum projeto ou outra 

atividade em votação devem abster-se do voto. 

 

Art. 17. A Comissão de Biossegurança da UNIGUAÇU poderá constituir 

subcomissões ou grupos de trabalho transitórios para apreciação de matéria 

específica, além de elaborar documentos técnicos para subsidiar as atividades dos 

grupos estabelecidos, podendo ainda convidar, com igual objetivo, personalidades de 

reconhecida competência em sua especialidade. 

 

Capítulo V 

DAS Disposições Gerais 

 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Biossegurança 

da UNIGUAÇU. 

 

Art. 19. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), revogadas as 

disposições em contrário. 

União da Vitória, 02 de abril de 2019. 

 

Profª. Marta Borges Maia 

REITORA 

 

4.7.2 Laboratórios didáticos especializados: quantidade   

 

Os laboratórios são espaços em que os acadêmicos observam, acompanham 

e realizam a intervenção profissional acompanhados pelo Enfermeiro técnico e 

professores. O curso de Enfermagem utiliza-se do Laboratório de Procedimentos em 
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Enfermagem, do Hospital Veterinário e da Academia de Ginástica da IES. Todas as 

atividades desenvolvidas nos laboratórios da IES seguem regulamentos específicos. 

 

4.7.2.1 Laboratório de simulação de procedimentos de enfermagem  

 

O laboratório de simulação de procedimentos de enfermagem está localizado 

no edifício sede da instituição. Ocupa uma área de 85,70 m2.  É utilizado, no período 

matutino, para aulas práticas de diversas disciplinas e no período vespertino, para a 

realização da disciplina de Processo do Cuidar.  

O Laboratório de simulação de procedimentos de Enfermagem situado no 

Edifício SEDE com 85,4m² atende, além do curso de enfermagem, os demais cursos 

da área da saúde como: Farmácia, Fisioterapia, Biomedicina, Nutrição e Educação 

Física, quanto ao desenvolvimento de habilidades específicas de cada curso. O 

Laboratório tem como objetivo proporcionar aos acadêmicos de todas as áreas um 

aprendizado técnico-científico de forma clara, objetiva, progressiva e participativa, 

capacitando-os a desenvolver ações que visam à assistência integral ao ser humano. 

Conta com o apoio dos professores e monitores mantendo as atividades nos períodos 

matutino, vespertino e noturno.   

A utilização do Laboratório como estratégia de complemento das atividades 

teóricas, permite aos acadêmicos uma maior vivência da realidade clínica, 

possibilitando assim, maior segurança quanto aos procedimentos a serem realizados 

e também conhecimentos sobre biossegurança. O Laboratório mantém constante 

inovação, disponibilizando de manequins, adaptando-se as tecnologias utilizadas no 

mercado, bem como materiais para procedimentos técnicos aproximando o 

acadêmico da realidade hospitalar e dos serviços de saúde da região, melhorando o 

processo ensino aprendizagem.   

Consideramos, dessa forma, que o Laboratório de simulação de procedimentos 

de Enfermagem seja de fundamental importância para o desenvolvimento do processo 

ensinoaprendizagem, pois propiciam ao graduando a aplicação dos conhecimentos 

teóricos adquiridos em sala de aula (o conhecer), desenvolvendo habilidades (o fazer) 

e aprendendo a ser e a conviver (a atitude).  
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O Laboratório dispõe de diversos insumos para para que seja possível a 

demonstração das  técnicas realizadas em enfermagem, como exemplo, punções 

venosa, inalação de fluidoterapia; cateterismos, realização de curativos entre outras, 

técnicas básicas que são de fundamental importância para a prática profissional. 

Desta forma dispõe dos seguintes insumos, seringas, agulhas, cateteres venosos, 

luvas, soros entre outros, todos esses insumos estão no prazo de validade, não sendo 

utilizado materiais fora desse, pois preza-se pela segurança dos alunos.  

Além dos materiais, já descritos, para proporcionar mais proximidade com a 

realidade do ambiente hospitalar, dispõe de equipamentos para o atendimento das 

áreas de atuação na área de Enfermagem abordadas no currículo pleno do curso. Os 

equipamentos são modernos e atendem perfeitamente às necessidades do curso. Os 

equipamentos e materiais disponíveis são:  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Materiais diversos para aulas práticas  

(sondas, seringas, agulhas, micropore, 

ataduras, luvas, cateteres, soro fisiológico, fios 

cirúrgicos, etc)  

Quantidades 

Variadas  

Aparelho para medir glicemia  01  

Aspirador  01  

Bacias e jarras   11   

Balanças para pesagem de adultos  02  

Balanças para Recém-nascidos  01  

Bandejas  07  

Berço para RN  01  

Bolsa de agua quente  04  

Boneco de procedimentos de enfermagem   02  

Boneco de ressuscitação cardiorrespiratória  02  

Bonecos recém-nascidos para simulação  01  

Bonecos simulador de auscuta cardiopulmonar  01  

Braço para procedimento de punção venosa.  

Adulto e idoso  

02 ad. 01 idoso  
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Cadeira de rodas  01  

Cadeira de rodas para banho  01  

Caixa de primeiros socorros  01  

Camas cirúrgicas   02  

Colar cervical P  01  

Cubarrim  Diversos  

Esfignomanômetro  04  

Especulo vaginal pequeno  01  

Esqueleto  01  

Estetoscópios  04  

Inalador  01  

Kit de demonstração do crescimento e 

desenvolvimento do bebê intra útero  

01  

Kit de feridas  01  

Laringoscópio  01  

Maca  01  

Maca rígida  01  

Mascara para oxigênio  19  

Monitor cardíaco  01  

Nebulizador  01  

Papagaios  05  

Simulador de parto  01  

Termômetros  10  

Tesouras, pinças  Diversas  

Válvula digital  01  

 

4.7.2.2 Laboratório de anatomia humana e Neuroanatomia  

 

O Laboratório de anatomia humana e neuroanatomia é utilizado por todos os 

cursos da área de saúde, com o intuito de promover conhecimento sobre a localização 

e funcionamento de órgãos e tecidos humanos, por meio da manipulação e estudo de 
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peças sintéticas e naturais. As aulas ou estudos realizados neste laboratório, 

obrigatoriamente, devem ser orientadas ou monitoradas.   

Área total do Laboratório de Anatomia e Neuroanatomia = 95m2   

Material disponível:  

  

1 Ap. genito urinário fem  

1 Articulação do cotovelo  

1 Articulação do quadril  

1 Bases nitrogenadas  

1 Figura musculada c/ sexo dual  

2 Cabeça em corte sagital  

1 Coluna vertebral clássica  

1 Coração clássico  

2 Corações grande  

1 Crânio  

1 Encéfalo em 4 partes  

1 Encéfalo em 2 partes  

1 Esqueleto da Mão  

2 Esqueletos do pé  

1 Esqueleto pequeno 85cm  

1 Esqueleto simples  

2 Esqueletos c/ origens e inserções   

1 Estomago e pâncreas   

1 Fígado / pâncreas   

1 Laringe (7 partes)   

1 Mini articulação do cotovelo   

1 Mini articulação do quadril   

1 Modelo mão   

1 Modelo mão gigante   

1 Modelo olho   

1 Modelo pé   
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2 Modelo pele (aumento de 70x)   

1 Osso maxila   

1 Pé chato   

1 Pé normal  

 1 Pelve c/ ap. genital fem.  1 Rim c/ glândula supra renal  1 Ap. genito urinário 

masc.  1 Ap. genito urinário fem.   

1 Articulação do joelho   

2 Pulmão 5 partes   

2 Articulação do cotovelo   

2 Articulação do joelho   

2 Articulação do ombro   

2 Osso fêmur   

2 Osso Sacro e Cóccix   

2 Sistema Vascular   

3 Articulação Atlanto-axial   

3 Coluna cervical   

3 Coluna lombar   

3 Coluna torácica   

3 Osso Escapula   

3 Osso Axis   

3 Osso esterno c/ cartilagens costais   

3 Osso Fíbula   

3 Osso Rádio  

16 Rádios   

13 Ulna   

85 Ossos pequenos (falanges, metacarpos,etc.)   

21 Vértebras Cervicais   

34 Vértebras Torácicas   

15 Vértebras lombares   

4 Mandíbulas   

2 Sacros   

2 Esternos   
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3 Manúbrios do esterno   

6 Clavículas   

5 Patelas   

56 Costelas   

1 Dedo   

1 Estomago/Útero/Ovário   

2 Placenta   

9 Fetos de diversos tamanhos   

2 Cadáveres   

3 Osso Tíbia   

3 Osso Ulna   

3 Osso Úmero   

3 Ossos Pelve   

3 Patela   

3 Osso clavícula   

1 Pôster Audição e equilíbrio   

1 Pôster Sistema nervoso   

1 Pôster Sist. Linfático   

1 Pôster Sist. Respiratório   

1 Pôster Coluna Vertebral   

1 Pôster Esqueleto humano   

1 Pôster Sist. Vascular   

1 Pôster Musculatura humana   

1 Pôster Sist. Sensorial   

1 Pôster Sist. Tegumentar   

1 Furadeira   

Diversas peças de instrumental cirúrgico (pinças, bisturis, etc)   

Peças Humanas do Lab. Anatomia   

15 fêmur   

2 Fêmur c/ prótese   

25 Úmeros   
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10 Pelve   

2 Pelve com prótese de acetábulo   

15 Escapulas   

15 Tíbias   

12 Fíbulas   

4 Crânios   

  

4.7.2.3 Laboratório de bioquímica e biofísiologia  

 

Nesse laboratório, observa-se o comportamento dos esquemas corporais em 

testes utilizando cobaias de pequeno porte, tomando os resultados como suporte para 

administração de fármacos, ou seja, remédios nessas cobaias.   

O laboratório de bioquímica auxilia n✞ ✞✄�☞✁✌✂�✞✠☞☛ ✄�✞✂✂✁✞ ✌✞ ✝✝✎✁☛✂✁✞ ✌✞

✡✂✌✞✑✆ ☎✎ ✟☞✆✞✆ ☎ ✠�✞✁✌☞ ☞☛✞�✞✁✁✞✌☎ ✌☞ �☞✞✏�☞✟ ✝✎✁☛✂✁✞✟ ✝✎☞ ☎✁☎��☞☛ ✌☞✁✂�☎ ✌✞

célula, de forma a minimizar as perdas energéticas e maximizar o benefício biológico. 

Nesse laboratório, simulam-se as reações químicas ocorridas no corpo humano por 

meio da utilização de cobaias e experimentos in vitro. São observados processos 

como degradação enzimática, digestão de proteínas, lipídios e carboidratos.   

Área total do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia = 70m2  Material disponível   

2 peagâmetros   

1 capela de exaustão de gazes   

1 Estufa   

1 Banho Maria grande   

1 banho Maria pequeno (sorológico)   

1 Balança de precisão   

02 agitadores magnéticos   

1 espectrofotômetro   

1 centrifuga de tubos   

1 destilador de água   

1 chuveiro lava olhos   

Vidraria em geral   

01 agitador vortex   
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01 lavador de pipetas   

10 suporte universal  

4.7.2.4 Laboratório de microscopia  

Utilizado nas disciplinas de histologia, citologia, parasitologia e outras em que 

a observação microscópica dos elementos se faz necessária. Nesse laboratório 

também é realizado o cultivo de fungos e bactérias para posterior análise.  Área total 

do laboratório = 70 m2  Material disponível:   

15 Microscópios binoculares   

1 Microscópio trinocular com câmera anexa   

1 TV 20 polegadas   

03 estereoscópios (lupas)   

18 Conjuntos de laminas histológicas preparadas   

10 Conjuntos de Lâminas de parasitologia   

01 Conjunto variado de lâminas de Histologia Animal   

01 armário de entomologia   

Sala anexa (Sala de preparos) (12,8m2)   

01 geladeiras   

02 estufas bacteriológicas   

01 autoclave c/ secagem   

01 autoclave simples   

01 balança analítica digital   

01 estufa de esterilização e secagem   

Vidraria em geral  

 

4.7.3 Laboratórios didáticos especializados: serviços  

 

A IES disponibiliza a comunidade os seguintes serviços: Clínica Escola de 

Fisioterapia, Núcleo de Práticas Jurídicas e de Serviço Social, Academia de Ginástica 

e Hospital Veterinário. Para acessar esses serviços a população precisa passar pela 

triagem social, momento este, que os acadêmicos de Serviço Social vivenciam essa 

prática, além de orientações e atendimentos sociais. O Núcleo de Práticas Jurídicas e 
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de Serviço Social é um laboratório para a formação profissionalizante para as 

disciplinas de Introdução ao Serviço Social, momento em que é apresentado 

empiricamente o reconhecimento da questão social no espaço jurídico. Nas disciplinas 

Estágio Supervisionado I, o NPJSS é apresentado na sua dimensão de campo de 

estágio, apresentando objetos, intervenções para realização do processo de trabalho.   

 

4.8 APOIO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO  
 

O apoio didático pedagógico e administrativo é realizado por órgãos criados por 

proposta do Reitor, ouvida a entidade mantenedora, para atendimento às 

necessidades de organização e expansão acadêmica e administrativa do 

CentroUniversitário, com vistas ao desempenho esmerado e qualidade de suas 

atividades. Os órgãos de apoio técnico e administrativo são a secretaria, a tesouraria, 

a contabilidade, a biblioteca e setores de serviços de manutenção e limpeza.  

 

4.9 APOIO PEDAGÓGICO AOS DOCENTES  
 

Cabe à Instituição, contribuir para a constante melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, o que se faz, também, através do apoio pedagógico 

ao docente.  

Nesse sentido, a Direção, a Coordenação Acadêmica e Pedagógica e a 

Coordenação do curso, buscam por meio de ações conjuntas e variadas, diagnosticar 

as necessidades do corpo docente, e a partir daí, definir ações rumo ao constante 

aprimoramento do trabalho pedagógico na Instituição, oferecendo suporte nas 

questões relacionadas ao processo ensino aprendizagem, tais como: organização do 

trabalho pedagógico, metodologia, avaliação, interação professor/aluno, dentre 

outras.  

A Reitoria, a pró reitoria Acadêmica e Pedagógica por meio da Coordenação 

de Curso realizam constante motivação para que os docentes busquem 

aprimoramento profissional, apoiam a participação em eventos e incentivam o 

desenvolvimento da iniciação ao trabalho científico.   

 

4.10 SECRETARIA GERAL  
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A Secretaria Geral é o órgão concentrador das atividades administrativas 

acadêmicas do Centro Universitário Vale do Iguaçu e obedece às normas 

estabelecidas no regimento da IES, emanadas de órgãos superiores e ainda, da 

legislação vigente no que concerne à sua atividade. A função da Secretaria Geral é 

dar suporte aos setores a ela vinculados, providenciar arquivamento ordenado e 

seguro da documentação gerada pela administração acadêmica, atendimento aos 

acadêmicos (prestando informações, agilizando consultas e informando do 

andamento de processos acadêmico-administrativos de interesse do acadêmico). A 

secretaria atende de segunda-feira a sexta-feira das 7h45min às 22h30 min e aos 

sábados das 7h 45min às 12h.  

 

4.10.1 Organização do controle acadêmico  
 

Os registros de notas e frequências são lançados no sistema acadêmico pelos 

professores e arquivados, em meio físico, pela secretaria em local apropriado, 

separados por ano/semestre, turmas e disciplinas. Da mesma forma, a documentação 

dos alunos e as solicitações protocoladas, são registradas no sistema e os 

documentos físicos arquivados em pastas individuais.  

O acompanhamento do currículo do aluno é feito através de relatório expedido 

pela secretaria, através do sistema INTEGRA, que emite uma cópia ao acadêmico, 

sempre, na renovação da matricula ou a qualquer momento, pela consulta on-line no 

site do Centro Universitário. As coordenações também recebem uma via deste 

documento no final de cada período.  

O sistema de trabalho adotado na Secretaria Acadêmica é o de divisão de 

tarefas, coordenadas pela Secretaria Geral que as distribui de acordo com as 

necessidades. As atividades realizadas são: montagem e acompanhamento dos 

processos protocolados, elaboração de documentos, suporte aos professores na 

época de registro de notas e frequências, matrícula de alunos de primeiro ingresso 

(calouros) e cursantes (veteranos) no início do semestre, atendimento de telefone em 

assuntos pertinentes à secretaria, atendimento de alunos no balcão, atendimento de 

solicitações de professores e coordenadores, arquivamento de documentos nas 
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pastas individuais dos alunos, controle de documentação e emissão de aditamento do 

FIES, emissão de documentos oficiais da IES, emissão de certificados e 

encaminhamento de diplomação, inscrições e controle de eventos da instituição.  

 

4.10.2 Corpo técnico da Secretaria  

 

O corpo técnico-administrativo da Secretaria é constituído por quatro 

funcionários (sendo dois com curso superior), dois menores aprendizes e cinco 

estagiários. Existem duas formas de treinamento para o pessoal técnico-

administrativo: 1. treinamento realizado semestralmente pelo departamento de 

Recursos Humanos da IES; 2. treinamento na operacionalização do sistema 

acadêmico, que ocorre a cada atualização. O corpo técnicoadministrativo também é 

parte avaliada no processo de avaliação institucional.  

Os colaboradores da Secretaria reúnem-se mensalmente para discutir 

assuntos pertinentes às rotinas e melhorias dos processos internos  
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