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Ementa
O Trabalho de Enfermagem e sua articulação com o trabalho coletivo em saúde, a indissociabilidade entre o assistir e o gerenciar e as interfaces com os
processos investigar e ensinar/aprender. Transformação da organização do trabalho: do taylorismo à centralidade do mundo. A gestão dos Serviços de Saúde:
segundo a lógica neoliberal e segundo os interesses coletivos. O papel dos trabalhadores da saúde e dos movimentos organizados em saúde. Dinâmica de
como se processa a assistência e a gerência de enfermagem na produção dos serviços de saúde no modelo clínico e epidemiológico. Meios e instrumentos do
processo gerenciar de enfermagem. Coordenação do trabalho de enfermagem como finalidade do trabalho do enfermeiro. Articulação ensino-trabalho. Parte da
realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem.

Objetivo
Objetiva-se construir  saberes e práticas ao longo do componente curricular que possibilitem ao aluno:
•Conhecer a transformação histórica da organização do trabalho e os desdobramentos na enfermagem;
•Compreender o trabalho da enfermagem e sua articulação com o trabalho coletivo em saúde;
•Compreender a indissociabilidade entre os processos de trabalho assistir/intervir e gerenciar, bem como as interfaces com os processos investigar e
ensinar/aprender;
•Compreender a lógica que orienta a organização dos serviços, ou seja, a neoliberal ou interesses coletivos, bem como o papel dos trabalhadores da saúde e
dos movimentos organizados em saúde;
•Compreender e intervir na dinâmica do processo de trabalho assistir/intervir e gerenciar da enfermagem na produção dos serviços de saúde no modelo clínico
e epidemiológico;
•Conhecer e manusear meios/instrumentos do processo gerenciar da enfermagem;
•Compreender a coordenação do trabalho da enfermagem enquanto finalidade do trabalho do enfermeiro;
•Captar e interpretar a realidade do processo de trabalho gerenciar da enfermagem nas dimensões: estrutural, particular e singular;

Conteúdo
UNIDADE I: A GESTÃO E O PROCESSO GERENCIAR EM SAÚDE NO SUS
1.Política de gestão no Sistema Único de Saúde

2.Descentralização das ações e serviços de saúde 

2.1As Normas Operacionais Básicas (NOB)
2.2A Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS)
2.3     O Pacto pela Saúde
2.4      Decreto 7.508

3.Regulação do Sistema Único de Saúde

4.Rede de Atenção à Saúde no SUS

4.1 Serviços de saúde: público, privado, filantrópico, conveniado ao SUS
4.2 A organização da Rede de Atenção à Saúde nos três níveis de intervenção: atenção básica, de média e alta complexidade
4.3 Referência e contrareferência

5. A gestão e a gerência dos serviços de saúde: segundo a lógica neoliberal e segundo os interesses coletivos
5.1 O papel dos trabalhadores de saúde dos movimentos organizados em saúde

UNIDADE II: O PROCESSO GERENCIAR EM SAÚDE/ENFERMAGEM E SUA ARTICULAÇÃO COM AS TRANSFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DO
TRABALHO E DA ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE
1.O trabalho de enfermagem e sua articulação com o trabalho coletivo em saúde e com o mundo do trabalho
2.Transformações da organização do trabalho na sociedade através dos tempos, a partir das escolas/teorias administrativas: Taylor, Ford, Fayol, Relações
Humanas, Teoria Burocrática, Qualidade Total.

2.1Análise conjuntural, concepções e críticas das escolas/teorias
2.2Repercussões para a gestão e a gerência dos serviços de saúde/enfermagem

3.O método Paidéia de Co-gestão de coletivos na perspectiva do SUS
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UNIDADE III: O PROCESSO GERENCIAR DA ENFERMAGEM 
1.O processo gerenciar da enfermagem

1.1História do processo gerenciar da enfermagem
1.2Concepções sobre o processo gerenciar da enfermagem
1.3A indissociabilidade entre o assistir/intervir e o gerenciar e as interfaces com os processos investigar e ensinar/aprender
1.4Coordenação do trabalho de enfermagem como finalidade do trabalho do enfermeiro
1.5Dinâmica de como se processa a assistência e a gerência de enfermagem na produção dos serviços de saúde nos modelos clínico e epidemiológico.

2.Força de trabalho em enfermagem

3.Meios e instrumentos do processo gerenciar da enfermagem:
a.Escala e dimensionamento de pessoal
b.Liderança
c.Supervisão
d.Auditoria
e.Protocolos
f.Planejamento: Normativo ou Estratégico Situacional e Participativo?
g.Negociação

Metodologia
O processo terá como ponto de partida e de chegada a realidade problematizada a partir da realidade noticiada na mídia escrita e falada, de estudos de casos,
documentários e relatos de experiência de enfermeiros, oportunidades em que o estudante refletirá sobre essa realidade tomando por base a produção de
conhecimento de alguns autores que abordam o processo gerenciar da enfermagem.
Serão utilizadas diversas estratégias pedagógicas, como aulas dialogadas; leituras e discussão de textos, exibição e discussão de documentários, estudos de
casos, seminários, mesas redondas com convidados e dramatizações.

Procedimentos
Será durante o processo de aprendizagem no qual teremos momentos de recortes, com avaliação escrita e seminário, considerando a aproximação e o
aprofundamento que o estudante terá com os saberes e práticas necessários para:

•Conhecer a transformação histórica da organização do trabalho e os desdobramentos na enfermagem;
•Compreender o trabalho da enfermagem e sua articulação com o trabalho coletivo em saúde;
•Compreender a indissociabilidade entre os processos de trabalho assistir/intervir e gerenciar, bem como as interfaces com os processos investigar e
ensinar/aprender;
•Compreender a lógica que orienta a organização dos serviços, ou seja, a neoliberal ou interesses coletivos, bem como o papel dos trabalhadores da saúde e
dos movimentos organizados em saúde;
•Compreender e intervir na dinâmica do processo de trabalho assistir/intervir e gerenciar da enfermagem na produção dos serviços de saúde no modelo clínico
e epidemiológico;
•Conhecer e manusear meios/instrumentos do processo gerenciar da enfermagem;
•Compreender a coordenação do trabalho da enfermagem enquanto finalidade do trabalho do enfermeiro;
•Captar e interpretar a realidade do processo de trabalho gerenciar da enfermagem nas dimensões: estrutural, particular e singular
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