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Resolução n.º 028/2006-CONSEPE 

 

Aprova a grade curricular e as ementas das 

disciplinas do 1º período do Curso de Graduação 

em Enfermagem, modalidade Bacharelado e 

Licenciatura, no Campus Avançado do Seridó. 
 

 

 O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-

UERN, na qualidade de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE, 

no uso de suas atribuições legais e estatutárias, referendando o Ad Referendum n.º 017/2006-

CONSEPE e conforme deliberação do Colegiado em sessão realizada em 06 de setembro de 

2006, 

 

 

 CONSIDERANDO a Resolução n.º 035/2005-CONSEPE, de 21 de setembro de 

2005, que criou o Curso de Graduação em Enfermagem, modalidade Bacharelado e 

Licenciatura, no Campus Avançado do Seridó; 

 

 CONSIDERANDO o Ofício n.º 010/2006, de 21 de agosto de 2006, da Assessoria 

para Assuntos Pedagógicos e Científicos-ASSPEC, inserido no Processo n.º 060/2006-SC; 

 

CONSIDERANDO o Parecer n.º 136/2006, da Câmara de Ensino de Graduação do 

CONSEPE, de 24 de agosto de 2006, constante do Processo n.º 060/2006-SC, 

 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Aprovar a grade curricular e as ementas das disciplinas do 1º período do Curso 

de Graduação em Enfermagem, modalidade Bacharelado e Licenciatura, no Campus 

Avançado do Seridó, em Caicó/RN, conforme quadro abaixo: 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

PERÍODO CÓDIGO DISCIPLINAS CRÉDITOS CARGA 

HORÁRIA 

 

 

 

 

1º 

0702037-1 Fundamentos da Filosofia 04 60 

0701016-1 Fundamentos da Sociologia 04 60 

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 04 60 

0501031-1 Biologia 05 75 

0501001-1 A Universidade e a Produção da Força 

de Trabalho em Enfermagem 

03 45 

0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar 03 45 

0601041-1 Prática Desportiva I 02 30 

 Subtotal 25 375 

 

 



a) FUNDAMENTOS DA FILOSOFIA 

 

EMENTA: Origem e caracterização da Filosofia, articulação da Filosofia com a  Ciência, 

Teoria do Conhecimento e as bases do pensamento filosófico. As correntes filosóficas e o 

processo de compreensão da realidade. As correntes de pensamento que embasam o pensar e 

o fazer da enfermagem. 

 

b) FUNDAMENTOS DA SOCIOLOGIA 

 

EMENTA: Apresenta a sociologia como forma de conhecimento historicamente situada. 

Introduz os alunos na reflexão sobre o mundo moderno e nas concepções de sociedade 

produzidas pelos clássicos da sociologia. Introduz os alunos nas teorias e métodos dos 

clássicos da sociologia. Conforma as bases para a compreensão da enfermagem como prática 

social, processo produtivo, relações de produção, transformações no processo produtivo 

brasileiro, Estado (conceitos, diferentes tipos papel do Estado, democracia e cidadania). 

 

c) FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA    

EMENTA: Estudo dos conceitos fundamentais dos processos de desenvolvimento da 

personalidade. O comportamento do homem frente à saúde e à doença. Análise de aspectos 

relevantes da psicologia, relacionados ao trabalho dos profissionais de saúde, frente ao 

processo saúde/doença. 

 

d) BIOLOGIA 

 

EMENTA: Estudo da citologia, embriologia e genética, como bases biológicas fundamentais 

à formação do enfermeiro. Organização estrutural e molecular das células. Membrana celular: 

organização molecular e funções da superfície celular. Citoesqueleto: aspectos estruturais e 

funcionais dos sistemas contrácteis da célula. Sistema de endomembranas: secreção e digestão 

intracelular. Transformação e armazenamento de energia. Armazenamento de informação 

genética - núcleo - cromatina - cromossomos – ciclo molecular. Biologia molecular do gene: o 

código genético e a síntese de proteínas. Regulação da expressão gênica. Citogenética 

humana: anormalidade dos cromossomos autossomos e sexuais. Bases físicas da herança, 

desenvolvimento do embrião e do feto humano: fases pré-embrionária, embrionária e fetal. 

 
e) A UNIVERSIDADE E A PRODUÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO EM 

ENFERMAGEM 

 
EMENTA: Aprofundamento das concepções de Sociedade, fundamento da compreensão da 

produção social brasileira. Estado: espaço de definição das políticas sociais. Universidade: 

origem, espaço de formação dos profissionais, produção de conhecimentos e novas 

tecnologias, compromisso social da UERN. Enfermagem e ensino de Enfermagem: 

concepções sobre enfermagem: enfermagem como arte, enfermagem como ciência, 

enfermagem como prática social e  o ensino de enfermagem em cada concepção.  

 

f) CONCEPÇÕES SOBRE O ATO DE ESTUDAR 

 

EMENTA: Primeira aproximação com o processo investigar da enfermagem. Prepara o aluno 

para a elaboração de trabalhos científicos, enquanto conjunto de atividades intelectuais 

realizadas como requisito na produção de novos conhecimentos. Apresenta diretrizes para a 

criação de hábitos de estudo, orienta sobre a organização da vida acadêmica e dos estudos na 



Universidade. Dá  as diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos sobre a 

documentação dos estudos pessoais.  

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Sala das Sessões dos Colegiados, em 06 de setembro de 2006. 

 

 

 

Milton Marques de Medeiros 

Presidente 
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