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Resolução n.º 49/2007-CONSEPE
Aprova a oferta de disciplinas e ementário do 3º
período do Curso de Graduação em Enfermagem,
na modalidade Licenciatura e Bacharelado, no
Campus do Seridó Governadora Wilma Maria de
Faria, para o semestre letivo 2007.2.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTEUERN, na qualidade de Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CONSEPE,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias e conforme deliberação do Colegiado em
sessão realizada em 19 de outubro de 2007,
CONSIDERANDO o despacho n° 5/2007, da Presidenta da Câmara de Ensino de
Graduação do CONSEPE, de 17 de outubro de 2007;
CONSIDERANDO que a tramitação do Projeto Político-Pedagógico, por meio do
Processo n° 106/2007-SC, na Câmara de Ensino de Graduação do CONSEPE está em fase de
conclusão,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a oferta de disciplinas e ementário do 3º período do Curso de
Graduação em Enfermagem, na modalidade Licenciatura e Bacharelado, do Campus do
Seridó Governadora Wilma Maria de Faria, para os o semestre letivo 2007.2, conforme
quadro abaixo:

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO 3° PERÍODO DO CURSO DE ENFERMAGEM
CÓDIGO

CR/CH

PRÉ-REQUISITO

DEPARTAMENTO

03/45

0501027-1

DEN

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem

08/120

-

DEN

0702032-1 Filosofia da Educação

04/60

-

DFI

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem

04/60

0501002-1

DEN

Criar

DISCIPLINA
Patologia Geral

Criar

Gênero, Saúde e Enfermagem

02/30

-

DEN

Criar

Bioagentes Patogênicos

06/90

0501027-1

DEN

Criar

Ética, Saúde e Sociedade

03/45

-

DEN

TOTAL

30/450

EMENTÁRIO
Disciplina: Patologia Geral
Estudo da Patologia como bases biológicas fundamentais ao trabalho de enfermagem.

Processos patológicos possíveis de ocorrência no organismo humano, com enfoque nas
causas, desenvolvimento e conseqüências, sua relação com outras áreas do conhecimento e
com o contexto socioeconômico e cultural da região. Biópsia. Fixação dos tecidos.
Procedimentos laboratoriais. Estudo dos distúrbios de crescimento dos órgãos e tecidos.
Lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Pigmentos e pigmentações. Mecanismos de
inflamação e reparo. Imunopatologia. Doenças infecciosas.
Disciplina: Epidemiologia e Enfermagem
A Epidemiologia enquanto produto e instrumento das práticas institucionais e sociais.
Construção do conhecimento em epidemiologia e suas repercussões na prática de saúde
coletiva. Estudos das concepções que embasam a compreensão do processo saúde/doença.
Perfis epidemiológicos da população e monitoramento das condições de saúde. Sistemas de
informação em saúde (informatizados e manuais). A questão da cientificidade e do objeto de
estudo em epidemiologia. Instrumentos e métodos epidemiológicos. Desenvolvimento do
raciocínio lógico e compreensão dos métodos qualitativos e quantitativos utilizados no
processo de investigação epidemiológica. A especificidade do trabalho de enfermagem e a
indissociabilidade dos modelos clínico e epidemiológico de produção dos serviços de saúde.
Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem. Reflete sobre sua
problemática e participa de projetos de intervenção de Enfermagem.
Disciplina: Filosofia da Educação
Filosofia, ciência e educação. Fundamentos filosóficos da educação. Educação e realidade.
Conhecimento e educação.
Disciplina: Processo de Investigação em Enfermagem
Discussão sobre a evolução histórica da construção do conhecimento científico e, em
particular, do conhecimento na Enfermagem, partindo da concepção da investigação como
um dos seus processos de trabalho, bem como, princípio pedagógico. Ciência, Tecnologia e
Sociedade. Políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no Brasil. O
processo de investigação na enfermagem: base filosófica, metodológica e operacional. A
pesquisa no âmbito da UERN e do Curso de Enfermagem do CAS/UERN. Atividades
relacionadas à produção do conhecimento e divulgação destas em eventos.
Disciplina: Gênero, Saúde e Enfermagem
Estudo das inter-relações que conformam a complexidade da natureza humana dos sujeitos
sociais. Discussão da condição do ser homem e do ser mulher enquanto categoria construída
histórica e socialmente a partir das relações de poder estabelecidas na sociedade.
Desconstrução da naturalização biológica das diferenças de gênero. A produção dos serviços
de saúde/enfermagem e sua articulação com as questões de gênero. A produção do
conhecimento na área.
Disciplina: Bioagentes Patogênicos
Estudo da microbiologia, parasitologia e imunologia como bases biológicas fundamentais ao
trabalho de enfermagem. Bioagentes patogênicos e os determinantes sócio-econômicos e
culturais de doenças infecciosas e infecto-contagiosas de importância na região e no país.
Aspectos morfológicos e taxonômicos, interação parasito – vetores – reservatórios, em seu
ciclo biológico de transmissão, patogenia, epidemiologia, diagnóstico e profilaxia. O
enfermeiro e o controle das doenças parasitárias. Fungos, bactérias e vírus: aspectos morfoestruturais, transmissão, mecanismos de patogenicidade, patogenia, epidemiologia,
diagnóstico e prevenção. Avaliação dos métodos de controle de população microbiana em
serviços e saúde. O sistema imune na saúde e na doença: imunidade natural e adquirida,

celular e humoral. Imunidade contra a infecção. Alergia e hipersensibilidade. Vacinas e soros.
Imunodeficiência.
Disciplina: Ética, Saúde e Sociedade
Teoria dos valores. Transformação de ética, de moral, de ética profissional, liberdade e
necessidade, construídas historicamente. Principais problemas ético-sociais. Ética e
cidadania. Ética em pesquisa.
Art. 2º Determinar que até 31 de março de 2008, seja concluído o Projeto PolíticoPedagógico do curso, e enviado a este Conselho para aprovação.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.
Sala das Sessões dos Colegiados, em 19 de outubro de 2007.
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