1º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

Carga horária:
102
T – 34
P- 68

VIGILÂNCIA EM SAÚDE – ENF 005
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito: nenhum

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 5

Ementa:
Apresenta e discute as Políticas de Saúde no Brasil, bem como a organização do Sistema
Único de Saúde e a proposta do modelo assistencial da Vigilância em Saúde. Estuda
metodologias, estratégias e instrumentos para análise da situação de saúde da população
da área de cobertura de unidades básicas de saúde. Maneja sistemas locais de
informação de saúde e alimenta bancos de dados locais. Identifica e prioriza problemas de
saúde da população.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Estatística

Carga horária:
51

ESTATÍ STICA APLI CADA À SAÚDE –
MAT xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estatística em Saúde. Tabelas e gráficos. Medidas de tendência central e dispersão.
Noções de probabilidade. Estimação intervalar para média e proporção. Teste para
comparação de grupos.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

Carga horária:
51
T- 17
P – 34

ATENÇÃO BÁSICA EM SITUAÇÕES DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NA COMUNIDADE
– ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:
nenhum

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 5

Ementa:
Identifica, na comunidade, problemas e/ou agravos à saúde mais prevalentes que geram
situações de urgência/emergência e planeja/desenvolve ações de educação popular em
saúde, socializando o conhecimento e ampliando a capacidade de cuidado individual e no
âmbito domiciliar e comunitário. Apresenta o atendimento em primeiros socorros e suporte
básico de vida, discute a responsabilização dos serviços, os vínculos com a rede
locorregional e a resolutividade para o usuário, considerando o fluxo e a regulação do SUS.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

Carga horária:
68

ENFERMAGEM, SAÚDE E SOCIEDADE
– ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estuda as relações entre saúde e sociedade. A construção/ determinação social do
processo saúde-doença, com ênfase na medicalização da sociedade. A história da
enfermagem e a institucionalização das suas profissões com enfoque de gênero. O
processo de trabalho em saúde e enfermagem. As práticas da enfermagem nos contextos
históricos da sociedade brasileira. A organização política no campo da enfermagem.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
ISC

EPIDEMIOLOGIA – ISC 002
Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Carga horária:
85
T-17
P-68

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Introduz os fundamentos teórico-conceituais da abordagem epidemiológica em Saúde
Coletiva. Discute os conceitos e estratégias próprias de investigação e sua aplicação no
estudo da saúde de populações humanas. Apresenta os sistemas de informação em
saúde, fontes de dados e indicadores de morbimortalidade, discutindo sua utilização em
epidemiologia. Discute a aplicação da prática epidemiológica para a Vigilância à Saúde
de populações.

Nome e código do componente curricular:
Oficina de Leitura e produção
Textos Acadêmicos LET A40

Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Departamento:
Letras Vernáculas

Carga horária:
68

de

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estratégias de leitura de textos e domínio de operadores teóricos e lingüísticos com vistas à produção de
textos acadêmicos

2º SEMESTRE
Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

EDUCAÇÃO EM SAÚDE – ENF016
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Carga horária:
119
T-34
P-85

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Vigilância em Saúde – ENF 005
Ementa:
Aborda as principais concepções e tendências da educação em saúde; propostas
pedagógicas libertadoras, comprometidas com o desenvolvimento da solidariedade e da
cidadania, orientando-se para ações cuja essência está na melhoria da qualidade de vida
e na promoção da saúde. Enfatiza a dimensão pedagógica do trabalho do (a) enfermeiro
(a) e apresenta/discute/desenvolve instrumentos para operacionalização das ações de
educação em saúde individuais e coletivas. Desenvolve práticas educativas em serviços
de saúde e na comunidade.

Nome e código do componente curricular:
BIOQUI MICA III – ICS 052
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Departamento:
Departamento
Biofunção

Carga horária:
de 102
T-68
P-34
Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Provê as bases químicas e biológicas da bioquímica. Estuda os princípios físicos e
químicos que se aplicam a todos os fenômenos naturais. O estudo desses princípios
permeia todas as ciências biológicas, da vida e da saúde e definem o funcionamento
celular.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Bio-interação

MICROBIOLOGIA II – ICS xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:

Carga horária:
68
T-34
P-34

Natureza:
Obrigatória

Básica
Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50 e P15

Ementa:
Estudo da morfologia e fisiologia de bactérias assim como genética bacteriana e sua
importância na resistência a agentes antimicrobianos; controle de microorganismos por
agentes físicos e químicos. Mecanismos de ação dos antibióticos e quimioterápicos e
mecanismos de resistência. Microbiota normal no corpo humano e principais grupos de
bactérias patogênicas ao homem, seus fatores de virulência, técnicas de cultivo e
identificação. Fungos de interesse em saúde. Vírus de interesse em saúde. As
discussões e seminários terão ênfase na área de atuação do futuro profissional de
enfermagem como agente responsável pelos processos de esterilização e anti-sepsia
assim como manutenção da cadeia asséptica dentro da unidade de saúde.

Nome e código do componente curricular:
PARASITOLOGIA HUMANA III- ICS xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:

Departamento:
Bio-interação

Carga horária:
68
T-34
P-34

Natureza:
Obrigatória

Básica
Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Estuda os aspectos da sistemática, morfologia e biologia do parasito e de seus vetores,
assim como as relações parasito-hospedeiro, os aspectos de patogenia, manifestações
clinicas, diagnóstico, epidemiologia e profilaxia das enfermidades de origem parasitária.
As discussões de exemplos clínicos e situações práticas enfatizarão a área de atuação
do futuro profissional de enfermagem.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Bio-interação

Carga horária:
34

IMUNOLOGIA BASICA II - ICSxxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estudo dos mecanismos gerais de defesa, abordando os aspectos mais importantes da
resposta imunológica nos animais superiores, bem como as bases estruturais e
moleculares necessárias para a compreensão do sistema imune. Inclui a compreensão
dos mecanismos imunológicos envolvidos na proteção a doenças infecciosas, doenças
auto-imunes e transplantes. As discussões de exemplos clínicos e situações práticas
enfatizarão a área de atuação do futuro profissional de enfermagem.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:

Carga horária:

ETICA E BIOÉTICA I – ENF xxx

DEMCAE

34

Modalidade:

Função:

Natureza:

Disciplina

Profissionalizante

Obrigatória

Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estuda os fundamentos éticos, morais e deontológicos importantes para a educação em
saúde. Analisa a aplicabilidade do Código de Ética no exercício profissional da
enfermagem; os valores, os problemas morais, o sigilo. Discute os aspectos éticos,
legais, relacionados à responsabilidade profissional diante das práticas de biossegurança
em enfermagem e saúde. Introduz o estudo da Bioética desde seu conceito, abrangência
e princípios.

3º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM PARA O
CUIDADO INDIVIDUAL – ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Carga horária:
238
T-68
P-170

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:

Módulo de alunos:

Educação em saúde – ENF 016

T 50 e P 5

Ementa:
Introduz modelos teóricos de enfermagem com ênfase na Teoria do Autocuidado, a
metodologia da assistência de enfermagem, a semiologia e semiotécnica, bases
conceituais voltadas para o cuidado de enfermagem a indivíduos adultos e idosos com
vistas a promoção da saúde, prevenção e recuperação dos agravos mais prevalentes.
Envolve práticas de cuidados nos cenários ambulatorial e hospitalar

Nome e código do componente curricular:
ANATOMIA
HUMANA
ENFERMAGEM - ICS xxx

APLICADA

Modalidade:
Disciplina

Função:
BASICA

Pré-requisito: nenhum

Departamento:
BIOMORFOLOGIA
A

Carga horária:
68
T-34
P-34

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Introdução ao estudo da anatomia humana: conceito, divisão, constituição geral do corpo
humano, posição anatômica, planos e eixos. Conhecimento Morfofuncional dos sistemas:
Locomotor, Nervoso, Digestório, Respiratório, Circulatório, Urinário, Genital Masculino e
Feminino e os métodos de estudo.

Nome e código do componente curricular:
FISIOLOGIA
HUMANA
ENFERMAGEM – ICS xxx

APLICADA

Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Departamento:
BIO-REGULAÇÃO
A

Carga horária:
68
T-34
P-34

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50 e T 15

Ementa:
Fisiologia celular e fisiologia dos órgãos e sistemas; sistema nervoso, muscular e
endócrino; aparelhos circulatório, respiratório, digestório e urinário. Correlação entre os
conceitos fisiológicos e os mecanismos das doenças.

Nome e código do componente curricular:
HISTOLOGIA
HUMANA
ENFERMAGEM – ICS xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

APLICADA

Função:
Básica

Departamento:
BIOMORFOLOGIA
A

Carga horária:
68
T 34
P 34

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Apresentação dos principais métodos de estudo na área de Histologia. Compreensão do
processamento de amostras biológicas para análise com microscopia de luz.
Conhecimento e manuseio do microscópio de luz. Estudo morfofuncional das células num
contexto social, constituindo junto com suas matrizes os principais tecidos do corpo
humano: epiteliais, tecido conjuntivo propriamente dito, adiposo, cartilaginoso, ósseo,
sanguíneo, hemocitopoiético, musculares e nervoso. Análise da participação dos
referidos tecidos na constituição e no funcionamento de sistemas de órgãos humanos.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
BIOLOGIA

BIOLOGIA APLICADA A ENFERMAGEM –
BIO xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Carga horária:
34
T-34

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito: nenhum

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Caracterização da célula como unidade estrutural e funcional do ser vivo, a partir da
analise dos componentes e processos celulares relacionados a: organização e evolução
da célula; superfície celular; organização do material genético, decodificação da
informação genética. O ciclo celular.

Nome e código do componente curricular:
FARMACOLOGIA
APLICADA
ENFERMAGEM I – ICS xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Departamento:
BIO-REGULAÇÃO
A

Carga horária:
17
T-17

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Estudo dos princípios gerais de farmacologia, farmacocinética e farmacodinâmica.

4º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:
CORPO E MOVIMENTO – DAN Axxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Pré-requisito: nenhum

Departamento:
Carga horária:
Teoria e Criação 51
Coreográfica
T- 17
P- 34
Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 30 e P 15

Ementa:
Componente curricular de caráter transdisciplinar, introduz questões conceituais,
históricas e epistemológicas relativas a cultura do corpo e de sua capacidade de criar
movimentos. Os conteúdos atuam na informação das novas abordagens que tem o corpo
como objeto de estudo nas diferentes dinâmicas: espaço-tempo-peso-fluência como
elementos integrantes das ações corporais do cotidiano e suas expansões e aplicações
nas diferentes áreas do conhecimento.

Nome e código do componente curricular:
FUNDAMENTOS DE ENFERMAG EM
NO CUI DADO EM SAÚDE COLETIVA –
ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito:

Função:
Profissionalizante

Departamento:
DECOM

Carga horária:
340
T-85
P-255

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:

Fundamento s de Enfer mage m para o cuidado T 50 e P 5
individual – ENFxxx
Ementa:
Desenvolve o cuidado de saúde à mulher, neonato, criança, adolescente, adulto e idoso
na atenção básica, com ênfase nas principais necessidades de saúde do indivíduo,
família e comunidades. Discute e desenvolve ações de promoção, prevenção, controle e
reabilitação dos principais agravos de saúde da população, orientadas pela perspectiva
da integralidade, gênero, raça/ etnia e geração.

Nome e código do componente curricular:
INTRODUÇÃO
AO
ESTUDO
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – NUT 150
Modalidade:
Disciplina

Departamento:
Ciência
DA alimentos

Função:
Básica

Pré-requisito: nenhum

Carga horária:
dos 34
Teórica

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Alimentos: nutrientes e funções. Interação medicamento-alimento. Doenças Associadas a
Alimentação e Nutrição. Alimentação e Nutrição nos estágios da vida. Políticas Públicas
em Alimentação e Nutrição. Atenção Nutricional na Atenção Básica. Atenção Nutricional
Hospitalar.

Nome e código do componente curricular:
PSICOLOGIA APLICADA A SAÚDE – IPS xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Departamento:
PSICOLOGIA

Carga horária:
51
T-51

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Conceito de Psicologia da Saúde. Enfoques teóricos e metodológicos. Abordagens
psicológicas, prevenção e reabilitação da saúde. O paciente no contexto do tratamento.
Aspectos psicossociais da busca de tratamento e da hospitalização na infância,
adolescência, idade adulta, ciclo gravídico-puerperal e velhice. Psicossomática. Relação
profissional-paciente. Aspectos emocionais do paciente hospitalizado. Reações psíquicas
do paciente diante da enfermidade terminal.

Nome e código do componente curricular:
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO I
– ENF xxx
Modalidade:
Função:
Disciplina
Profissionalizante

Pré-requisito:

Departamento:
DECOM

Carga horária:
34

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Tipos de conhecimento. O conhecimento científico. Abordagens científicas. A pesquisa
científica. Métodos e técnicas de investigação: a pesquisa quantitativa, qualitativa e
mista. Princípios éticos da pesquisa em enfermagem.

5º SEMESTRE
Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

CUIDADOS
DE
ENFERMAGEM
ÀS
PESSOAS NO CONTEXTO HOSPITALAR
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Carga horária:
306
T-136
P-170

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 5

Ementa:
Fundamenta o Processo assistencial para o cuidado de enfermagem ao adulto e idoso.
Avalia as manifestações dos desequilíbrios de saúde, utilizando o raciocínio clínico para
planejamento, elaboração, implementação e avaliação, através da sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) e da aplicação da tecnologia na atenção diagnóstica e
terapêutica nos agravos clínicos e perioperatórios. Aborda a gestão dos riscos,
segurança e a qualidade do cuidado, além das questões éticas, morais, políticas e
culturais relativas ao cuidado. Discute a organização do processo de trabalho e a relação
enfermeiro/cliente/família/equipe multiprofissional /cuidado. Estuda a prática baseada em
evidências na atenção a saúde do adulto e idoso.

Nome e código do componente curricular:
PATOLOGIA
GERAL
ENFERMAGEM – ICS xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito: nenhum

APLICADA
Função:
Básica

Departamento:
BIO-INTERAÇÃO
A

Carga horária:
68
T-34
P-34

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Estudo dos mecanismos gerais de lesão e resposta tecidual a agressões por diferentes
agentes e sua apresentação morfológica (macroscopia e microscopia). Inclui ainda a
compreensão dos mecanismos imunopatológicos envolvidos na gênese, progressão e
resolução dos processos patológicos e das manifestações clinicas associadas a esses
processos. As discussões de exemplos clínicos e situações práticas enfatizarão a área de
atuação do futuro profissional de Enfermagem.

Nome e código do componente curricular:
FARMACOLOGIA
APLICADA
ENFERMAGEM II – ICS xxx
Modalidade:
Função:
Disciplina
Básica

Departamento:
BIO-REGULAÇÃO
A

Carga horária:
34
T-34

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:

Módulo de alunos:
T 50

Farmacologia Aplicada a Enfermagem I – ICS xxx
Ementa:
Estudo dos grupos de drogas mais freqüentemente utilizadas na clinica.

Nome e código do componente curricular:
BIOFISICA IV
Modalidade:
Disciplina
Pré-requisito: nenhum

Função:
Básica

Departamento:
BIO-INTERAÇÃO

Carga horária:
34

Natureza:
Obrigatória
Módulo de alunos:
T 50 e P 15

Ementa:
Estudo dos processos vitais sob a óptica da física, buscando explicar os mecanismos
moleculares, iônicos e atômicos que permitem a vida. Biofísica dos diferentes
sistemas e órgãos dos sentidos. Fundamentação biofísica dos exames clínicos, de
diagnóstico e do tratamento, buscando explicar a origem dos sinais e dos sintomas
observados na clínica médica. Fundamentos físicos dos equipamentos de importância
para o diagnóstico e tratamento de moléstias. Estudo da relação do homem com o
meio ambiente e os efeitos biológicos das radiações. Analisa e discute criticamente os
fenômenos biofísicos relacionados à hemodinâmica, cardiodinâmica e respiração.
Estuda os princípios de funcionamento das técnicas de eletrocardiografia, radiologia
clínica, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Discute a utilização
dos recursos da informática e instrumentação biomédica em atividades clínicas e de
pesquisa. Define sinais biológicos e os interpreta com a ajuda de amplificadores e
processadores.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

Carga horária:
17

SEMINÁRIOS DE ETICA E BIOETICA I
Modalidade:
Atividade

Pré-requisito;

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

nenhum
Ementa:
Estuda os aspectos éticos da gestão de recursos, materiais e humanos, de sistemas e de
serviços em Saúde, aplicando conhecimentos sobre os direitos humanos, dos pacientes e
dos consumidores na prática de enfermagem, e sua relação com a tomada de decisão da
enfermeira no cotidiano do trabalho de enfermagem, os princípios bioéticos latinos na
distribuição dos recursos em Saúde. Leva o estudante a refletir sobre as questões éticas
e bioéticas relacionadas à educação permanente, a formação para a competência ética e
os direitos autorais na produção do conhecimento de enfermagem e em Saúde.

6º SEMESTRE
Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

ENFERMAGEM NO CUIDADO A SAUDE DA
MULHER EM MATERNIDADE – ENFxxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito: nenhum

Carga horária:
119
T-34
P-85

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 5

Ementa:
Aborda a saúde sexual e reprodutiva da população feminina sob a perspectiva de gênero
e da integralidade. O cuidado da enfermagem às mulheres no pré-parto, parto, puerpério,
abortamento e complicações obstétricas.
.

Nome e código do componente curricular:
ENFERMAGEM NO CUIDADO AO NEONATO
E A CRIANÇA HOSPITALIZADA – ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito:

Função:
Profissionalizante

Departamento:
DECOM

Carga horária:
119
T-34
P-85

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50 e P 5

Ementa:
Condições de saúde da(o) recém-nascida(o), criança e adolescente, considerando o perfil
epidemiológico da população brasileira dentro de um contexto sócio-político e cultural.
Cuidado de enfermagem a(o) recém-nascida(o), criança e adolescente, adotando
medidas preventivas e curativas às doenças prevalentes.

Nome e código do componente curricular:
Departamento:
CUIDADO
DE
ENFERMAGEM
NA DEMCAE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Carga horária:
119
T-34
P-85

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:

Módulo de alunos:
T 50 P 5

Cuidado de enfermagem a pessoas no contexto hospitalar
– ENF xxx
Ementa:
Implementa o cuidado integral e sistematizado ao usuário com desequilíbrio agudo das
funções vitais e maneja as tecnologias biomédicas e a bioengenharia para a estabilização
da hemodinâmica, levando em consideração o contexto da vida das pessoas, as
questões éticas e os aspectos epidemiológicos regionais. Identifica o perfil de morbimortalidade refletindo sua associação com a violência. Incorpora o raciocínio da clinica
ampliada e discute o processo da gestão e organização dos serviços de atendimento às
urgências e emergências.
.
Nome e código do componente curricular:
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO
II - ENF xxx
Modalidade:
Função:
Disciplina
BASICA
Pré-requisito:
Metodologia do Trabalho Científico I – ENF xxx

Departamento:
DECOM

Carga horária:
34 teórica

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
50

Ementa:
O projeto de pesquisa: bases para a construção de um problema científico. Delimitação
do objeto de estudo (justificativa, perguntas, problemas, hipóteses, pressupostos,
objetivos e revisão de literatura). Delineamento metodológico (o modelo geral da
pesquisa, participantes, materiais, instrumentos, aspectos éticos, procedimentos para
coleta e análise de dados). Comunicação de resultados de pesquisa. Conclusões ou
considerações finais. Elementos de normalização do texto e das referências.

7º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:

A ENFERMAGEM NO CUIDADO A SAÚDE DEMCAE
MENTAL - ENF 011

Carga horária:
136
T- 51
P- 85

Modalidade:

Função:

Natureza:

Disciplina

Profissionalizante

Obrigatória
Módulo de alunos:

Pré-requisito:

T – 50 e P – 5
Ementa:
Estuda e identifica situações que interferem na saúde mental considerando as dimensões
biológicas, psicológicas e sócio-culturais presentes no processo saúde-doença, no
contexto da Reforma Psiquiátrica. Realiza e avalia ações de saúde no contexto do
cuidado à pessoa em sofrimento mental, bem como a família e a comunidade.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

ENFERMAGEM NA ATENÇÃO À SAÚDE DO
IDOSO – ENF xxx
Modalidade:
Disciplina

Pré-requisito:
Cuidados de
hospitalar

Função:
Profissionalizante

Carga horária:
119
T – 34
P – 85

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
enfermagem a

pessoas no

contexto
T 50 e P 5

Ementa:
Estuda as intervenções da enfermagem na assistência ao idoso, o processo de
envelhecimento, o trabalho em equipe e a importância da educação na promoção da
saúde e prevenção de agravos à saúde; necessidades humanas básicas, assistência a
idosos sem possibilidade de cura; cuidados paliativos. Importância da autonomia e do
autocuidado e a influencia da família na qualidade de vida do idoso institucionalizado.
Políticas Públicas de Atenção ao idoso. Violência contra o idoso.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Colegiado

Carga horária:
17 Teórica

ATIVIDADE TCC I – ENF xxx
Modalidade:
Atividade

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

Metodologia do Trabalho Científico II - ENF xxx
Ementa:
Discute tópicos relacionados às possibilidades metodológicas de projetos de TCC.
Oportuniza a (o) estudante espaços para participação em sessões de pesquisa orientada
do Programa de Pós-Graduação da EEUFBA e realização de seminários de pesquisa
para discussão e apresentação do anteprojeto de pesquisa.

8º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:

GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE DEMCAE/ DECOM
SAÚDE – ENF xxx

Carga horária:
272
T – 68
P – 204

Modalidade:

Função:

Natureza:

Disciplina

Profissionalizante

Obrigatória

Pré-requisito:

Módulo de alunos:

nenhum

T 50 e P 5

Ementa: Estuda a evolução das Teorias administrativas e gerenciais e o processo de
trabalho de gestão em saúde. Analisa os contextos sócio-econômico e políticoinstitucionais e a organização dos sistemas e serviços de saúde no Brasil. Conduz e
integra o processo de trabalho da equipe de enfermagem em unidades de internação e
unidades básicas, voltados para a integralidade do cuidado e de atenção á saúde.
Elabora e utiliza ferramentas gerenciais para a tomada de decisão participativa,
mobilização, organização e utilização de recursos. Discute estratégias e instrumentos de
monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde. Analisa mecanismos e
estratégias de articulação dos serviços de saúde com outros setores para viabilizar a
integralidade da atenção à saúde.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

Carga horária:
34 Teórica

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
– ENF xxx
Modalidade:
Disciplina
Pré-requisito: nenhum

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória
Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Aborda a Educação Permanente em Saúde (EPS) como uma diretriz qualificadora do
trabalho e dos serviços nos diversos espaços do Sistema Único de Saúde. Concebe a
EPS como aprendizagem no contexto do trabalho, referida à atualização necessária para
o desenvolvimento das práticas de cuidado, bem como da construção de relações e
aprendizagens para o trabalho em equipe, para as práticas de gestão organizacional,
interinstitucional e intersetorial em saúde. Trabalha situações-problema para fornecer
subsídios para o enfrentamento dos desafios nos serviços de saúde.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:

SEMINÁRIO DE ETICA E BIOÉTICA II – ENF DEMCAE
xxx

Carga horária:
17

Modalidade:

Função:

Natureza:

Atividade

Profissionalizante

Obrigatória

Pré-requisito:

Módulo de alunos:
T 50

Ementa:
Discute os aspectos éticos da gestão de recursos, materiais e humanos, de sistemas e
de serviços em Saúde, aplicando conhecimentos sobre os direitos humanos, dos
pacientes e dos consumidores na prática de enfermagem, e sua relação com a tomada
de decisão da enfermeira no cotidiano do trabalho de enfermagem. Princípios bioéticos
latinos na distribuição dos recursos em saúde. Leva o estudante a refletir sobre as
questões éticas e bioéticas relacionadas à educação permanente, a formação para a
competência ética e os direitos autorais na produção do conhecimento de enfermagem e
em saúde.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Colegiado

Carga horária:
17 Teórica

ATIVIDADE TCC II – ENF xxx
Modalidade:
Atividade

Pré-requisito:

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

ATIVIDADE TCC I – ENF xxx
Ementa:
Apresenta e discute as diferentes estratégias e instrumentos para a coleta e análise de
dados de pesquisa. Oportuniza o(a) estudante espaços para participação em sessões de
pesquisa orientada do Programa de Pós-Graduação da EEUFBA. Organiza seminário de
pesquisa com apresentação dos diferentes instrumentos de coleta dos dados dos
projetos de TCC.

9º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DEMCAE

Carga horária:
E - 459

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I
Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
E-5

Todas as disciplinas obrigatórias anteriores
Ementa:
Proporciona a inserção do aluno em situação real do processo de trabalho de
enfermagem na atenção ao cliente com agravos de saúde. Possibilita adquirir e exercitar
conhecimentos, habilidades e atitudes para as melhores práticas do cuidado, da
organização e gerência do processo de trabalho, da educação permanente e da
relação/enfermeiro/cliente//familia/equipe multiprofissional/cuidado.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Colegiado

Carga horária:
T 17

ATIVIDADE TCC III – ENF xxx
Modalidade:
Atividade

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

ATIVIDADE TCC II – ENF xxx
Ementa:
Apresenta e discute as diferentes estratégias para análise dos dados coletados dos TCC.
Oportuniza o(a) estudante espaços para participação em sessões de pesquisa orientada
do Programa de Pós-Graduação da EEUFBA. Promove a realização da pré-banca.

10º SEMESTRE

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
DECOM

Carga horária:
E - 459

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II
Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
E-5

Todas as obrigatórias anteriores
Ementa:
Proporciona a inserção do (a) aluno (a) no processo de trabalho, de forma que lhe
possibilite exercitar, construir conhecimentos e consolidar habilidades, no âmbito do
cuidado de enfermagem na atenção básica, atuando em equipes de saúde da família e
Pacs, na educação permanente, na gerência da unidade básica de saúde.

Nome e código do componente curricular:

Departamento:
Colegiado

Carga horária:
T 17

ATIVIDADE TCC IV – ENF xxx
Modalidade:
Atividade

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:

Natureza:
Obrigatória

Módulo de alunos:
T 50

ATIVIDADE TCC III – ENF xxx
Ementa:
Seminários para socialização e discussão de modalidades de apresentação de resultados de
pesquisa. Oportuniza ao aluno a experiência de apresentar publicamente os resultados da
pesquisa.

