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Ementa
Aprofundamento das concepções de sociedade, fundamento para a 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.

Objetivo
Os meios/instrumentos utilizados produzirão saberes e práticas capazes de:
A disciplina instrumentalizará o aluno para:
- Debater os conceitos de Estado, sociedade, cidadania, política, ideologia e os desdobramentos para a enfermagem;
- Diferenciar formas do Estado brasileiro e o seu papel na definição das políticas sociais particularizando saúde e educação;
- Debater a origem histórica da Universidade e o papel da Universidade brasileira na produção da força de trabalho, conhecimento e novas tecnologias;
- Relacionar o papel social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN;

Conteúdo
Unidade I – A sociedade brasileira
1. Concepções de sociedade, cidadania, ideologia, Estado, política.
2.  Organização da sociedade (sociedade primitiva, escravista, capitalista, neoliberalismo, globalização)
3. A sociedade brasileira e as condições de vida e saúde da população

Unidade II – Estado e políticas sociais
1. Concepções de Estado;
2. O Estado brasileiro em suas diferentes formas;
3. O Estado enquanto espaço de definição de políticas sociais.

Unidade III – Universidade e a produção da força de trabalho
1. Conformação histórica da universidade;
2. A universidade brasileira: avanços e continuidades;
3. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e seu compromisso com a produção e qualificação da força de trabalho, conhecimento e novas tecnologias 
4. A Faculdade de Enfermagem – FAEN
5. Instâncias deliberativas;
6. Intercâmbios culturais; 
6.1 O acadêmico de enfermagem e a UERN
6.2 NDE
6.3 Programas Especiais: PET, PETEM, PIM, PIBIC
6.4 Orientação Acadêmica 
6.5 Centro Acadêmico

Unidade IV – Diretrizes para a produção da força de trabalho de enfermagem nos diferentes momentos históricos 
1. As concepções de enfermagem e os desdobramentos para a formação;
2. As correntes de pensamento e os desdobramentos para a formação, em especial, na enfermagem;
3. A nova Lei de Diretrizes e Bases – LDB e a educação em enfermagem;
4. Papel dos Seminários Nacionais de Diretrizes para o Ensino da Enfermagem – SENADEn’s nas lutas da enfermagem;
5. A formação do enfermeiro na FAEN/UERN e o Projeto Político- Pedagógico da FAEN/UERN

Metodologia
erão utilizadas diversas estratégias metodológicas e pedagógicas, com ênfase no aluno e na aprendizagem significativa como leitura e discussão de textos,
estudos de caso, captações da realidade, sala de aula invertida, seminários, Snow Ball Híbrido, rodas de conversa, entre outros.
1. Força de Trabalho: docentes qualificados na área, força de trabalho da área administrativa da FAEN/UERN, discentes do 1º período.

2. Infra-estrutura: salas de aula, multimídia, vídeo, DVD, televisão, gravador.

Procedimentos
A avaliação é um processo contínuo e ininterrupto. Portanto, esta ocorrerá a cada encontro, na perspectiva formativa ( avaliando valores, atitudes, posturas
éticas e políticas, envolvimento com a aprendizagem, com as aulas, com as leituras), bem como, também será permeada por três momentos de avaliação
somativa, conforme normas institucionais.
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Bibliografia Complementar
1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – ABEN. Sobre uma nova proposta de currículo mínimo para a formação do enfermeiro. Brasília: ABEn,
1991 (mímeo).

2. GALLO, S. (coord). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 8. ed. São Paulo: Papirus, 2006.

3.MIRANDA, M. G.O.; MOURA, A.; LIMA, C.B. A conquista de uma paixão: o desafio da construção de marcos teóricos e metodológicos (re)orientadores da
produção da força de trabalho de enfermagem no espaço da Universidade.

Observações
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