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Ementa
Construção do projeto pedagógico de curso (PPC), o plano de ação curricular oficial e suas relações com a prática pedagógica. O processo de seleção dos
conteúdos, a organização curricular. A distribuição do conhecimento escolar, o plano de ação curricular na escola. Avaliação institucional e o plano de
desenvolviemnto institucional.

Objetivo
A disciplina produzirá novos saberes e práticas que possibilitarão aos alunos: 

1.Discutir o contexto econômico, político e social do Brasil, de modo especial, da saúde a partir dos 1980, destacando o papel dos movimentos sociais,
particularmente, da saúde e da educação em enfermagem.

2.Discutir os desdobramentos desse cenário na definição do projeto Político da Educação em Enfermagem, em especial, nos níveis profissionalizante e
superior.

3.Discutir a materialização desse projeto político na construção de Projetos Político-Pedagógicos que orientam a formação em enfermagem, em especial, nos
níveis profissionalizante e superior.

4.Conhecer os elementos que conformam o Projeto Político-Pedagógico e a sua articulação com a realidade social e com os problemas de saúde.

5.Discutir o processo de construção, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico.

6.Discutir os desdobramentos do Projeto Político-Pedagógico na prática pedagógica. 

7.Refletir sobre o Projeto Político-Pedagógico como instrumento de gestão do processo de formação dos diferentes níveis de formação em Enfermagem
(Profissionalizante e Superior).

8.Refletir sobre a lógica que orienta a gestão do processo de formação, ou seja a neoliberal ou os interesses coletivos.

9.Conhecer a avaliação Institucional da Educação Superior e do nível profissionalizante, enfatizando a Educação em Enfermagem.

Conteúdo
UNIDADE I – Contextualizando a Educação em Enfermagem
1.1O contexto econômico, político e social do Brasil, de modo especial, da saúde a partir dos 1980, destacando o papel dos movimentos sociais,
particularmente, da saúde e da educação em enfermagem.

1.2Os desdobramentos desse cenário na definição do projeto Político da Educação em Enfermagem, em especial, nos níveis profissionalizante e superior.

1.3A materialização desse projeto político na construção de Projetos Político-Pedagógicos que orientam a formação em enfermagem, em especial, nos níveis
profissionalizante e superior.

UNIDADE II – Projeto Político-Pedagógico: o processo de construção, implementação e avaliação 

             2.1Concepções de Projeto Político-Pedagógico.
1.4Elementos que conformam o Projeto Político-Pedagógico e a sua articulação com a realidade social.
           2.3 O Currículo como dimensão do Projeto Político-Pedagógico
                        2.3.1 Concepções de Currículo;
                        2.3.2 Tipos de Currículo: Disciplinar, Integrado e por Competência
1.5A construção e implementação do Projeto Político-Pedagógico
            2.5 Avaliação do Projeto Político Pedagógico  
                         2.5.1Concepção de Avaliação
                         2.5.2 Dimensões da Avaliação na Educação Superior
              2.6 Projeto Político-Pedagógico como instrumento de gestão do processo ensinar/aprender

UNIDADE III – O Projeto Político-Pedagógico e os seus desdobramentos na prática pedagógica.
                     3.1 O compromisso da formação e os desdobramentos na prática pedagógica. 

SAE - Sistema de Administração Escolar Impresso em: 21/09/2017



Plano Geral do Componente Curricular

Prof. Moemia Gomes de Oliveira Miranda, IID 369915034

2017.1

Faculdade de Enfermagem

1009300 - Enfermagem (Lic./Bach.) Matutino
05010381 - Gestão do Processo Ensinar/Aprender, 60 horas, turma A

   43331

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN SAE

TER-07:00-08:40|08:55-10:35

                     3.2 Concepções de Prática Pedagógica
                     3.3 (Re)conhecendo o espaço de sala de aula
                     3.4 Relação entre professor e aluno
                     3.5 Redesenhando as práticas metodológicas e avaliativas

UNIDADE IV - Projeto Político de Educação em Enfermagem: desafios e possibilidades

Metodologia
A disciplina será desenvolvida tendo como referencia a realidade em torno da gestão do processo de formação em enfermagem. O aluno terá a oportunidade de
conhecer e refletir a realidade da formação do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Essas reflexões serão possibilitadas por estratégias metodológicas
como leituras e discussões de textos, aulas dialogadas, sínteses com professores convidados.

Procedimentos
Será do processo considerando o movimento prático-teórico-prático possibilitado pelos docentes no qual teremos momentos de recortes, considerando a
aproximação e o aprofundamento que o discente terá com os saberes e práticas necessários à construção da:
•Discutir o contexto econômico, político e social do Brasil, de modo especial, da saúde a partir dos 1980, destacando o papel dos movimentos sociais,
particularmente, da saúde e da educação em enfermagem.

•Discutir os desdobramentos desse cenário na definição do projeto Político da Educação em Enfermagem, em especial, nos níveis profissionalizante e
superior.

•Discutir a materialização desse projeto político na construção de Projetos Político-Pedagógicos que orientam a formação em enfermagem, em especial, nos
níveis profissionalizante e superior.

•Conhecer os elementos que conformam o Projeto Político-Pedagógico e a sua articulação com a realidade social e com os problemas de saúde.

•Discutir o processo de construção, implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico.

•Discutir os desdobramentos do Projeto Político-Pedagógico na prática pedagógica. 

•Refletir sobre o Projeto Político-Pedagógico como instrumento de gestão do processo de formação dos diferentes níveis de formação em Enfermagem
(Profissionalizante e Superior).

•Refletir sobre a lógica que orienta a gestão do processo de formação, ou seja a neoliberal ou os interesses coletivos.

•Conhecer a avaliação Institucional da Educação Superior e do nível profissionalizante, enfatizando a Educação em Enfermagem.
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Observações
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