
1º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Anatomia Humana 40 40
Bases Morfológicas do Corpo Humano 40 40
Enfermagem e Bioética 60 0
Integração, Ensino, Serviço e Comunidade I 40 40
Liderança e Trabalho em Equipe 40 0
Informática 20 20
Projeto Integrador 0 20

2º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Fisiologia Humana 60 20
Genética, Biologia Celular e Molecular 40

Habilidades e Atitudes da Assistência de 
Enfermagem I

40 40

Metodologia Científica 40 0
Biossegurança 40 0
Microbiologia e Imunologia Aplicada 40 40
Projeto Integrador 0 20
Atividades Complementares 20 0

3º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Bioquímica 30 10
Bioestatística e Epidemiologia 60 20
Integração, Ensino, Serviço e Comunidade II 40 40
Parasitologia Humana 30 10
Patologia Humana 60 20
Psicosociologia 40 0
Projeto Integrador 0 20
Atividades Complementares 20 0

4º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Farmacologia Aplicada 60 20
Cidadania e Ética em Saúde 40 0
Integração, Ensino, Serviço e Comunidade III 40 40
Primeiros Socorros 20 20
Semiologia e Semiotécnica 40 40

Sistematização da Assistência de Enfermagem 40 0

Projeto Integrador 0 40
Atividades Complementares 20 0

5º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Cuidado Integral à Saúde do Neonato, da Criança e 
do Adolescente

60 20

Cuidado Integral à Saúde do Adulto (Mulher e 
Homem)

40 40

Cuidado Integral à Saúde do Idoso 80 0
Nutrição em Enfermagem 40 0
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Habilidades e Atitudes da Assistência de 
Enfermagem II

40 40

Projeto Integrador 0 20
Atividades Complementares 20 0

6º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Assistência de Enfermagem em Urgência e 
Emergência e Terapia Intensiva

30 30

Enfermagem em Clínica Médica 80 0
Gestão em Serviços de Saúde 60 0

Habilidades de Comunicação, Educação e 
Promoção da Saúde

40 0

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade IV 40 20
Projeto Integrador 0 40
Atividades Complementares 20 0

7º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente 80 0

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade V 60 20
Liderança e Empreendedorismo 40 0
Projeto Integrador 0 40
Atividades Complementares 20 0
Disciplina Optativa I 40 0

8º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 0

Assistência de Enfermagem em Cuidados 
Paliativos

40 0

Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME 40 20
Cuidado Integral à Saúde Mental 40 0
O cuidar em Enfermagem 40 0
Projeto Integrador 40
Atividades Complementares 20 0
Disciplina Optativa II 40 0

9º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA
Estágio Supervisionado I 0 400
Trabalho de Conclusão de Curso II 40 0
Projeto Integrador 0 40
Atividades Complementares 20 0
Disciplina Optativa II 40 0

10º PERÍODO CARGA HORÁRIA TEÓRICA CARGA HORÁRIA PRÁTICA
Estágio Supervisionado II 0 400
Projeto Integrador 0 40
Atividades Complementares 20 0



1º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Anatomia Humana

Estudo dos conceitos integrados sobre anatomia, morfologia, 
microscopia e funcional dos órgãos e sistemas do corpo 
humano e seus mecanismos reguladores, descrevendo 
os aspectos morfofuncionais dos sistemas esqueléticos, 
articular, muscular, circulatório, respiratório, digestório, urinário, 
reprodutor, endócrino, tegumentar e nervoso.

Bases Morfológicas do Corpo Humano

Estudo morfológico dos tipos fundamentais de Tecidos. 
Morfologia (Embriologia, Histologia e Citologia) dos sistemas 
tegumentar, esquelético, articular, muscular, cardiovascular, 
respiratório, nervoso, digestório, urinário, endócrino, reprodutor.

Enfermagem e Bioética

Origem e evolução da Enfermagem. Desenvolvimento da 
Enfermagem como profissão. Enfermagem brasileira. Fases 
e fatores que influenciaram na constituição da Enfermagem. 
Entidades representativas de classe. Desenvolvimento das 
habilidades e perfil necessário para o crescimento profissional. 
Planejamento da carreira profissional. Compatibilização da 
evolução da carreira técnica com cargos de gestão da saúde. 
Leis do exercício profissional. Código de ética de Enfermagem. 
A Bioética e a prática da Enfermagem. Bioética e sua relação 
com os grupos vulneráveis.

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade I

Articulação ensino-serviço-comunidade como estratégia 
de reflexão da realidade. Elaboração de análises críticas e 
soluções adequadas para os problemas de saúde encontrados. 
Compromisso e a responsabilidade.

Liderança e Trabalho em Equipe

Estudo dos princípios de gestão e liderança. Teorias da 
Liderança e Gestão; Estilos de liderança; Liderança, Poder 
e Influência nas Organizações; Liderança e Confiança; 
Grupos e equipes de trabalho nas organizações; Tipos de 
grupos e equipes; Estágios de desenvolvimento de grupos; 
Características dos grupos de trabalho eficazes; Equipes de 
alta performance; Intervenções com grupos de trabalho nas 
organizações.

Informática

A disciplina Informática Aplicada à Saúde visa estimular 
o desenvolvimento de competências em informática, 
possibilitando ao aluno conhecer, compreender e refletir 
sobre a utilização dos recursos tecnológicos na estrutura, 
organização e gerenciamento dos sistemas e serviços de 
saúde.

Projeto Integrador Projeto de integração.
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2º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Fisiologia Humana

Introdução à Fisiologia Humana. Homeostasia e Meio Interno. 
Funções dos órgãos e Sistemas do corpo Humano, sua 
coordenação e integração. Fisiopatologias relacionadas às 
alterações em sistemas.

Genética, Biologia Celular e Molecular

A enfermagem e os conhecimentos científicos atuais na 
área de genética humana, no seu contexto histórico, social, 
cultural e ético. O papel da genética humana no entendimento 
dos processos de saúde-doença. Doenças genéticas e 
doenças com componentes genéticos: etiologia, diagnóstico, 
tratamento, aconselhamento genético, aspectos evolutivos, 
aspectos éticos. Novas tecnologias em genética: repercussões 
na profissão de enfermagem.

Habilidades e Atitudes da Assistência de 
Enfermagem I

Bases técnico-científicas da Enfermagem. Conceitos 
Essenciais da Enfermagem; Processo de Enfermagem e 
Instrumentos para o Cuidar. Teorias e modelos conceituais de 
Enfermagem e saberes correlatos. Fases do desenvolvimento 
da Enfermagem: pré-profissional ao profissional. Instrumentos 
Básicos do Cuidado de Enfermagem: Comunicação, 
Biossegurança, Segurança do Paciente, Técnicas básicas de 
enfermagem.

Metodologia Científica

Estudo dos fundamentos, métodos e técnicas de análise 
presentes na produção do conhecimento científico. 
Compreensão das diversas fases de elaboração e 
desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos. 
Elaboração e desenvolvimento de pesquisas e trabalhos 
científicos obedecendo às orientações e normas vigentes nas 
Instituições de Ensino e Pesquisa no Brasil e na Associação 
Brasileira de Normas Técnicas.

Biossegurança

Estudo de medidas para minimizar os riscos inerentes a 
atuação da enfermagem, das instalações laboratoriais, das 
boas práticas em laboratório, agentes biológicos e qualificação 
da equipe de enfermagem. Importâncias das vacinas e soros. 
Segurança do paciente.

Microbiologia e Imunologia Aplicada

Estudo da estrutura, da classificação e do metabolismo 
dos principais grupos de microrganismos, bem como 
dos mecanismos envolvidos na patogenia, controle do 
crescimento e mecanismos de resistência microbiana 
a drogas, controlando a disseminação das doenças 
transmissíveis. Estudo dos mecanismos de imunidade pelos 
quais o SI é capaz de manter a homeostasia do organismo; das 
interações com os demais sistemas adaptativos, mecanismos 
pelos quais moléculas/células, modificadas estruturalmente 
são capazes de estimular o SI, promovendo respostas imuno-
patológicas. 

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.



3º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Bioquímica

Estudo dos componentes químicos constituintes das células, 
em nível estrutural e funcional, do catabolismo celular, visando 
produção de energia e sua utilização processos biossintéticos. 
Estudo dos aminoácidos, proteínas e enzimas. Ácidos 
nucléicos. Carboidratos. Lipídeos. Vitaminas. Metabolismo. 
Respiração celular e principais tipos de fermentação.

Bioestatística e Epidemiologia

Conceitos e Histórico de Epidemiologia e de vigilância em 
saúde. Situação de saúde da população brasileira e suas 
especificidades regionais. Medidas de Frequência e indicadores 
de saúde. Estatísticas vitais. Dinâmica das doenças 
transmissíveis versus dinâmica das doenças e agravos 
não-transmissíveis; Sistemas de informação em saúde. 
Bioestatística básica (Medidas de tendência central). Estudos 
epidemiológicos; Vigilância sanitária; Vigilância epidemiológica; 
Vigilância alimentar e nutricional. Vigilância ambiental. A 
epidemiologia e os serviços de saúde. Planejamento em saúde. 
Planejamento estratégico situacional.

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade II

Estudo do cuidado de enfermagem na saúde coletiva 
com enfoque na estratégia saúde da família, no programa 
de agente comunitário de saúde, na visita domiciliar. 
Compreensão do processo de trabalho em saúde e em 
enfermagem na atenção primária à saúde. A enfermagem e 
o uso da informação em saúde. A participação do enfermeiro 
na mobilização social e no controle social, como um agente 
de mudança e de renovação de estratégia no planejamento 
e na organização das redes de atenção do Sistema Único 
de Saúde. Aplicação da Semiologia e Semiotécnica de 
enfermagem. Assistência de enfermagem ao indivíduo, família 
e coletividade. Estabelecimento de relações entre o cuidado 
de enfermagem e os aspectos éticos, socioculturais e etnicos-
raciais.

Parasitologia Humana

Estudo da morfologia e ciclo evolutivo de protozoários, 
helmintos e vetores: patogenia, epidemiologia, diagnóstico 
e profilaxia das doenças causadas por esses parasitas, 
de interesse para a prática profissional do enfermeiro. 
Perspectivas atuais de controle de parasitas e vetores.

Patologia Humana

Estudo dos Mecanismos Básicos das Doenças; estudo 
morfológico macro e microscópico dos Processos patológicos 
gerais; noções de Imunopatologia, Patologia Genética, 
patologia Nutricional e Patologia Ambiental. Conhecimento 
das Técnicas Laboratoriais de Histopatologia.

Psicosociologia

Introdução ao estudo de conceitos sociológicos e psicológicos, 
fundamentais, a partir da discussão das representações 
socioculturais do corpo, na modernidade; o corpo e a saúde 
como manifestações da cultura; o profissional de Enfermagem 
e sua relação com o mercado, a sociedade e o Estado. A 
contribuição da Psicologia na abordagem de situações 
relacionadas ao adoecer e ao morrer, considerando os 
aspectos antropológicos e filosóficos da constituição humana.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.



4º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Farmacologia Aplicada

Introdução à farmacologia. Estudo das vias de 
administração e das formas farmacêuticas. Farmacocinética. 
Farmacodinâmica. Principais classes farmacológicas de 
importância terapêutica.

Cidadania e Ética em Saúde

Estudo da legislação pertinente às instituições de saúde de 
interesse para a prática profissional do Enfermeiro; Legislação 
que regulamenta o exercício da profissão; direitos humanos e 
do paciente.

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade III

Promoção e educação em saúde como estratégia para 
qualificar a vida. Políticas Públicas de Saúde voltadas 
para a Atenção Secundária de Saúde. Políticas públicas 
dos programas de arboviroses, tuberculose, hanseníase 
e HIV/AIDS. Abordagem clínica nos serviços de saúde na 
atenção secundária, numa abordagem social e coletiva. 
Estabelecimento de relações entre o cuidado de enfermagem 
e os aspectos éticos, socioculturais e etnicos-raciais.

Primeiros Socorros

Estudo da conduta do profissional de saúde na prestação de 
primeiros socorros; aspectos legais envolvidos; caracterização, 
funções, aspectos fundamentais. Acidentes: características 
e tipologia. Emergências: gravidade da lesão e condição 
da vítima; cuidados gerais e preliminares. Hemorragias. 
Ferimentos: superficiais e profundos; na cabeça; fraturas 
e luxações. Métodos de Respiração. Parada Respiratória. 
Massagem Cardíaca. Envenenamentos. Corpos estranhos. 
Picadas de Insetos e de Cobras. Lesões na Coluna Vertebral. 
Estado de Choque. Queimaduras. Transporte de Acidentados.

Semiologia e Semiotécnica

Fundamentação teórica e dos procedimentos básicos de 
Enfermagem para conhecimento dos padrões de normalidade 
do organismo e das manifestações clínicas da pessoa 
por meio de coleta de dados e técnicas de exame físico e 
mental. Avaliação da saúde global de pessoas em todas as 
idades no contexto institucional, de suas famílias e suas 
comunidades. Compreensão da abordagem heurística; 
aquisição e desenvolvimento de habilidades psicomotoras 
em relação à avaliação da saúde de pessoas no ciclo vital; 
integrando os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, 
espirituais, desenvolvimentais e ambientais. Desenvolvimento 
da autonomia, resolutividade e tomada de decisão no que se 
refere às condições clínicas da pessoa.

Sistematização da Assistência de Enfermagem

O Processo de Enfermagem como metodologia de assistência 
que possibilita identificar, compreender, descrever, explicar 
e/ou predizer como o indivíduo responde aos problemas de 
saúde ou aos processos vitais. Assistência de Enfermagem 
a partir de modelos teóricos. Aplicação do Processo de 
Enfermagem. Desenvolvimento de habilidades, em situações 
simuladas, de levantamento das necessidades e problemas 
de saúde dos usuários. Planejamento de cuidados subsidiados 
por uma taxonomia própria. NANDA. NIC. NOC. CIPE.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.



5º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Cuidado Integral à Saúde do Neonato, da 
Criança e do Adolescente

Análise da situação de saúde do neonato, criança e 
adolescente. Estudo do crescimento, desenvolvimento 
e necessidades biopsicosocioespirituais da criança e 
do adolescente. A intervenção do enfermeiro nas ações 
multidisciplinares, visando a promoção, prevenção e 
manutenção da saúde da criança e do adolescente no 
contexto familiar, escolar e comunitário. As necessidades da 
criança sadia, com ênfase no lactente, pré-escolar e o pré-
adolescente. Enfoque na alimentação, higiene, vacinação e 
recreação. Principais doenças da infância, ética e humanismo.

Cuidado Integral à Saúde do Adulto (Mulher e 
Homem)

Estudo da prevenção, promoção, proteção e cuidado à saúde 
do adulto (mulher e homem), em nível individual e coletivo, 
em todas as fases da vida, com base nos aspectos históricos, 
políticos, ético-legais, socioculturais, étnico-raciais e perfil 
epidemiológico da morbimortalidade feminina e puerpério no 
Brasil. Assistência de enfermagem à saúde da mulher nas fases 
de vida da adolescência, da idade adulta, na gestação, no 
puerpério e na terceira idade e ao recém-nascido, nos serviços 
de atenção básica em saúde e hospitalar. Pré-natal, parto 
normal e aleitamento materno. Gerenciamento dos serviços 
de enfermagem da área materno-infantil. Saúde do homem, 
ética e humanismo.

Cuidado Integral à Saúde do Idoso

Processo de cuidar de Enfermagem na saúde do idoso. 
Caracterização da demanda individual por cuidado. 
Implantação e avaliação do processo de cuidar do idoso e 
família. Cuidado na clínica, cirúrgica e reabilitação do idoso. 
Trabalho em equipe interdisciplinar e o idoso.

Nutrição em Enfermagem

Estudo da nutrição e dietética aplicada ao processo do 
cuidado nutricional e promoção da saúde, em sua interface 
com a prestação de assistência de enfermagem ao usuário 
do serviço de saúde. Classes alimentares e calorias. Tipos de 
dietas enterais e sua administração. Aspectos nutricionais nos 
diferentes ciclos de vida. Orientações nutricionais básicas para 
patologias específicas: hipertensão, diabetes, dislipidemias, 
fenilcetonúria entre outras.

Habilidades e Atitudes da Assistência de 
Enfermagem II

Fundamentação científica e realização de procedimentos/
técnicas de Enfermagem para o atendimento das 
necessidades do cliente em serviço de atenção secundária e 
terciária de saúde. Aplicação da Sistematização da Assistência 
com vista ao planejamento e execução do Plano de Cuidados 
de Enfermagem. Prática disciplinar de enfermagem por meio 
de atividades supervisionadas em unidade de internação e 
ambulatório.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.



6º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Assistência de Enfermagem em Urgência e 
Emergência e Terapia Intensiva

Assistência ao indivíduo nos aspectos bio-psico-sóciocultural 
e ambiental nas situações de emergência, preparando-o para 
oportunidades que necessitam a intervenção na Enfermagem 
em situações críticas. Analisa e interpreta as alterações 
clínicas que ocorrem nos indivíduos diante de um acidente 
e/ou situação que caracterize uma emergência; Executa 
técnicas e manobras de atendimento a vítimas em situações 
emergenciais, tanto a nível pré-hospitalar como no primeiro 
atendimento a nível hospitalar visando uma assistência de 
enfermagem adequada; Raciocina clinicamente relacionando 
os conteúdos teóricos com as alterações fisiopatológicas e as 
manobras executadas durante a assistência de enfermagem 
prestada pelo enfermeiro e sua equipe; Adapta o processo de 
enfermagem a pacientes/vítimas em situações emergenciais 
para aplicá-lo durante a assistência de enfermagem prestada 
na sala de emergência e já vislumbrando as necessidades 
da sequência do atendimento em unidades especializadas; 
Importância do papel educativo do enfermeiro e atuação 
na prevenção de acidentes em todas as áreas na vida 
profissional do enfermeiro; Reconhece de área física, materiais 
e equipamentos, bem como a dinâmica das atividades 
desenvolvidas nas áreas de atendimento pré-hospitalar e 
no atendimento inicial nas salas de emergência; Identifica 
as ações desenvolvidas e as habilidades necessárias para o 
profissional enfermeiro poder atuar com qualidade nas áreas 
de emergências pré e intra-hospitalar (unidades de baixa, 
média e alta complexidade).

Enfermagem em Clínica Médica

Patologias do indivíduo adulto. Abordagem dos aspectos 
psicossociais e respectivas patologias. Assistência 
Sistematizada de Enfermagem em pacientes hospitalizados. 
Desenvolvimento de habilidade de reflexão crítica do processo 
saúde-doença fundamentado na criatividade, resolutividade e 
tomada de decisão.

Gestão em Serviços de Saúde 

Gestão do processo de trabalho em saúde e das relações 
estabelecidas em seu interior, cujo cerne refere-se a prática 
administrativa do planejamento, organização, coordenação, 
controle e avaliação na perspectiva da produção e oferta de 
ações de saúde. Conhecimento de gerenciamento, liderança, 
gestão de conflitos, processo de mudança e trabalho em 
equipe. Participação coletiva no processo de gestão e 
indissociabiliadade entre atenção e gestão de saúde.

Habilidades de Comunicação, Educação e 
Promoção da Saúde

Estuda os fatores condicionantes e determinantes do 
processo saúde-doença e sua relação com a qualidade 
de vida e saúde da população; a Política de Promoção da 
Saúde e as práticas de educação em saúde em relação aos 
processos políticos e sociais na história que culminaram em 
sua consolidação como se encontram atualmente. Permite 
o estudante reconhecer e diferenciar, aplicando à prática 
profissional, os conceitos de vulnerabilidade e risco, atuando 
como agente de transformação através de intervenções 
planejadas, junto ao indivíduo, família e coletividade, com 
vistas ao cuidado integral, ações de educação em saúde, 
ancoradas na promoção da saúde e comunidade.



Integração, Ensino, Serviço e Comunidade IV

Teorias de Enfermagem com foco no cuidado. O cuidado como 
processo pessoal e interpessoal que se traduz em maneiras 
de cuidar de si e dos outros. A gênese e a semiologia do 
cuidado em diferentes situações. O conhecimento científico 
e os aspectos humanísticos e subjetivos das experiências 
vivenciadas pelo ser humano nas diferentes etapas da vida. 
Aspectos éticos, morais e políticos contextualizados no 
cuidado humano e na atenção terciária.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.

7º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Gerenciamento de Risco e Segurança do 
Paciente

Estudo do programa de Gerenciamento de Riscos e segurança 
do paciente: Histórico, conceitos e definições da Análise de 
Riscos. Análise de Modos de Falhas e Efeitos. Confiabilidade 
de Sistemas: Análise de Árvore de Falhas e Diagrama. A 
inserção da Análise de Riscos no processo de avaliação de 
impacto ambiental, jurídico, financeiro., imagem e assistencial. 
Metodologias para análise de riscos. Análise de consequências 
e vulnerabilidade. Avaliação quantitativa de riscos. Estratégia 
de implantação de Planos de Gestão de Riscos.

Integração, Ensino, Serviço e Comunidade V

Reconhece alterações fisiológicas que comprometam o adulto 
criticamente doente para assisti-lo nas unidades de terapia 
intensiva e emergência; Compreende e aplica o processo de 
enfermagem para definir os diagnósticos e as intervenções 
de enfermagem ao adulto hospitalizado em unidades críticas; 
Interage com a equipe multidisciplinar e com a família do 
cliente criticamente doente; Reconhece a área física, os 
materiais e os equipamentos, bem como a dinâmica das 
atividades desenvolvidas nas áreas de UTI e Emergência 
para atuar de forma efetiva; Compreende e aplica técnicas 
específicas das unidades de terapia intensiva e emergência.

Liderança e Empreendedorismo

Contextualização do mercado de trabalho de enfermagem. 
Definição dos critérios de evolução profissional e 
dos percursos naturais da carreira de Enfermagem. 
Desenvolvimento das habilidades e perfil necessário para 
o crescimento profissional. Planejamento da carreira 
profissional. Compatibilização da evolução da carreira técnica 
com cargos de gestão da saúde. Foco em Liderança ativa e 
empreendedorismo visando o protagonismo do enfermeiro no 
cenário de saúde atual.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.
Disciplina Optativa I Optativa

8º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso I
Trabalho de pesquisa. Apresentação dos resultados da 
pesquisa, conforme regulamentação específica do curso, para 
avaliação como requisito para a conclusão do curso.

Assistência de Enfermagem em Cuidados 
Paliativos

Princípios dos Cuidados Paliativos, bem como fatores 
determinantes do atendimento humanizado e, por 
conseguinte, a melhoria na qualidade da assistência 
multiprofissional direcionada aos pacientes fora de 
possibilidades terapêuticas de cura e sua família.



Enfermagem em Centro Cirúrgico e CME

Assistência de enfermagem ao cliente adulto, no período 
perioperatório (pré, trans e pós  operatório), dentro da 
perspectiva dos eventos fisiopatológicos e psicossociais, com 
ênfase na prevenção de complicações, cura e reabilitação 
do cliente. Cuidados de enfermagem no Centro Cirúrgico 
e Recuperação Pós Anestésica. Centro de Materiais e 
Esterilização (CME).

Cuidado Integral à Saúde Mental

Evolução histórica da enfermagem em saúde mental. Visão 
atual e tendências da enfermagem em saúde mental. 
Operacionalização dos serviços de saúde mental no contexto 
das políticas de saúde mental. Princípios fundamentais em 
saúde mental. Assistência de enfermagem ao indivíduo em 
sofrimento psíquico e sua família. Reabilitação psicossocial.

O cuidar em Enfermagem

Estuda a Integralidade do Cuidado em Saúde com ênfase na 
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS; o cuidado de Enfermagem no âmbito da SAE 
incluindo outras formas não-convencionais de coleta de 
dados e possibilidades de diagnósticos, intervenções e 
resultados de enfermagem a partir das Práticas Integrativas 
e Complementares aplicáveis ao processo de cuidar em 
Enfermagem

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.
Disciplina Optativa II Optativa

9º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Estágio Supervisionado I

Atividade prática no serviço de saúde que capacita o 
acadêmico a desenvolver habilidades para a prestação do 
cuidado, seja através da promoção da saúde, prevenção de 
doenças ou recuperação de agravos, sendo também uma 
oportunidade para desenvolver o pensamento crítico reflexivo, 
habilidades psicomotoras, equipe de trabalho, acerca da 
atuação do Enfermeiro na atenção básica de saúde.

Trabalho de Conclusão de Curso II

Desenvolvimento e finalização de trabalho iniciado na 
disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. Redação de 
trabalho científico. Apresentação de trabalho acadêmico em 
público.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.
Disciplina Optativa II Optativa

10º PERÍODO PROFESSOR (ES) EM DEFINIÇÃO

Estágio Supervisionado II

Estuda o desenvolvimento de atividades práticas profissionais 
no serviço de saúde, que capacita o acadêmico para 
desenvolver habilidades para a prestação do cuidado. Propicia 
a operacionalização dos conteúdos teóricos de gestão em 
Serviços de Saúde e Reabilitação do Autocuidado, favorecendo 
a formação global do enfermeiro.

Projeto Integrador Projeto de integração.
Atividades Complementares Atividades extras.


