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Ementa
O trabalho do enfermeiro na formação de recursos humanos na área de saúde/enfermagem. Organização e funcionamento das Escolas Técnicas de
Enfermagem: Gestão, Projeto Pedagógico de Curso, organização curricular, avaliação do ensino aprendizagem. Políticas de educação profissional.

Objetivo
-Analisar e discutir o papel da licenciatura na formação em prática do enfermeiro professor;
-Elaborar planos de ensino a partir da discussão dos elementos necessários para a organização da prática pedagógica: conteúdos, objetivos, estratégias,
métodos e técnicas de ensino, recursos didáticos e avaliação
-Analisar e discutir concepções pedagógicas e a prática educativa.
-Conhecer a estrutura e o funcionamento de uma escola profissionalizante de enfermagem
-Conhecer a organização de um curso de  técnico de enfermagem
Planejar, executar e avaliar atividades de ensino em enfermagem.

Conteúdo
1. Formação do professor enfermeiro
1.1 Licenciatura em enfermagem - áreas de atuação do enfermeiro: ensino profissional, Educação permanente em saúde e Educação em saúde. 
1.2 Educação de jovens e adultos – aspectos históricos e políticos, especificidades pedagógicas, 
2. Projeto político pedagógico 
2.1 Projeto político pedagógico para a escola profissionalizante
2.2 Conhecimento sobre a estrutura e funcionamento de uma escola de ensino técnico em enfermagem
2.3 Conhecimento sobre a organização de um curso técnico de enfermagem
4. A prática pedagógica na escola profissionalizante
4.1 Planejamento e organização da prática pedagógica
4.2 Execução e avaliação de atividades de ensino

Metodologia
Captação da realidade campo de estágio, apresentação e discussões em grupo, Estágio e observação dirigida; Regência de classe na Instituição de ensino
campo de estágio.

Procedimentos
- Relatório da captação da realidade do campo de estágio, conforme roteiro norteador;

- Desempenho do aluno no estágio de ensino de enfermagem;

- Relatório final
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Observações
- Orientações gerais sobre o estágio; 
- Divisão da turma em grupos para distribuição no Campo de estágio.
Teórica/prática
-Estudo e discussões sobre a Política de Estágio da FAEN;
- Apresentação e discussão dos roteiros norteadores dos seguintes momentos:
- Captação da realidade do campo de estágio,
Relatórios
-  Instrumento de avaliação do estágio.
- Observação do exercício de regência de classe (sala de aula)
- Captação da realidade objetiva da Escola de Enfermagem Tereza Neo.
- Sistematização do relatório de captação da realidade.
-  Período destinado a regência de classe
-  Sistematização do relatório final de estágio
-   Avaliação do estagio e entrega do relatório final
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