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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Pedagógico de um Curso Universitário explicita o posicionamento da 

Instituição de Ensino Superior a respeito da sociedade, da educação, do ser humano e 

assegura o cumprimento de suas políticas e ações, configurando-se, portanto, como 

elemento fundamental na estruturação e operacionalização dos cursos de formação 

profissional.  

Nesse sentido, o Curso de Enfermagem do Campus Caicó, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte criado em 2005, com funcionamento a partir de 19 de 

outubro de 2006, contempla o ordenamento de conceituações e reflexões que embasam a 

formação da/o acadêmica/o de enfermagem, pautado em princípios e pressupostos 

consistentes em marcos conceituais, referenciais e estruturais, que oportunizam o 

cumprimento do papel social e político da universidade brasileira, particularmente, da 

profissão de enfermagem.  

Inserido no contexto maior de construção do Projeto Pedagógico da enfermagem 

brasileira, a proposta pedagógica do curso tem como perspectiva a formação do bacharel 

e licenciado crítico, reflexivo, com competência técnico-científica, ético-política, a fim 

de intervir na realidade concreta da produção dos serviços de saúde/enfermagem de 

Caicó, Região do Seridó e do país, em atendimento às demandas sociais.  

Deste modo, a proposta é que a formação do enfermeiro incorpore o ideário da 

Reforma Sanitária Brasileira, consubstanciado na implantação e consolidação do Sistema 

Único de Saúde – SUS, na defesa e garantia dos seus princípios fundamentais, 

considerando o atendimento às demandas da sociedade, sem perder de vista as suas 

especificidades loco-regionais.  

Para tanto, busca-se a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, procurando desenvolver atividades que partam da realidade concreta dos 

serviços, e que envolvam docentes, enfermeiros dos serviços e discentes, além de 

acompanhar as alterações político-legais da Enfermagem, de modo a formar profissionais 

comprometidos com o processo saúde/doença da sociedade. 

Nesse contexto, por ser o Projeto Pedagógico um documento de orientação 

acadêmica, possui o livre-arbítrio relativamente a atualizar seu currículo e elencar os 

componentes curriculares que garantam a plena formação de seus discentes, estabelecidos 

a partir da estrutura e conteúdo curricular; ementário, bibliografias básicas e 

complementares; estratégias de ensino; qualificação dos docentes; recursos materiais, 
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serviços administrativos, serviços de laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno 

funcionamento do curso.  

Para tanto, coube ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) promover discussões 

entre os envolvidos na tentativa de aprimorar alguns aspectos dispostos no PPC, e que 

necessitavam de reajustes a fim de adequar-se à realidade posta. Essa alteração surge da 

necessidade de atualizar o Projeto Pedagógico de Curso para Renovação de 

reconhecimento do Curso de Graduação em Enfermagem do Campus de Caicó da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, processo este que se constituiu um 

desafio em face das discussões e avanços que ocorreram na Enfermagem, no decorrer 

desse período, e com a diversidade de opiniões, visões de mundo, saberes e fazeres.  

Esta proposta toma como fundamento teórico: a compreensão de que o processo 

produtivo está em constantes transformações, tanto em sua base tecnológica, quanto na 

divisão técnica e social, assim como na reestruturação de sua força de trabalho; a 

concepção da enfermagem como prática social, integrante do processo trabalho coletivo 

em saúde; e o reconhecimento de que é, na articulação trabalho e educação, que se 

estabelecem os pilares que dão sustentação e significado à produção da força de trabalho 

em saúde.  

Assim, este Projeto Pedagógico, pertencente ao Curso de Enfermagem do Campus 

Caicó/UERN, foi atualizado, com aprovação em departamental no dia 07 de maio de 

2015, sem modificações na sua atual matriz curricular, com base na construção dos seus 

planos de ensino e documentos finais aplicados aos estudantes, com cautela quanto ao 

perfil do profissional que se intenciona constituir no País em geral, e particularmente na 

região do Seridó/RN, a sugerir na renovação constante de seus princípios com o corpo 

docente e discente, na análise de sua importância social e na resposta aos desafios e aos 

novos perfis que se projetam na sociedade científica. 

Nesse sentido, a proposta se inicia com a caracterização da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, seu histórico e papel social no espaço do Ensino 

Universitário Público brasileiro, tentando integrar o Campus Caicó e, consequentemente, 

o Curso de Graduação em Enfermagem, dentro de uma visão global do ensino superior, 

ressaltando-se que esta deve integrar e contribuir para o projeto idealizado de construção 

efetiva de uma nova sociedade. 

A descrição da realidade socioeconômica, cultural e de saúde, na qual o Curso de 

Enfermagem está inserido, completa-lhe a contextualização, direcionando o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento do trabalho acadêmico definidos pelas políticas (de 
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extensão, gestão, pós-graduação, avaliação etc.), e materializados nas práticas e 

conteúdos pedagógicos do projeto educacional em apreço. 

O presente Projeto, portanto, constitui-se como o resultado atualizado da 

construção coletiva ocorrida no curso nos últimos anos, da qual participaram docentes, 

profissionais dos serviços de saúde, alunos, assessores e gestores, de forma direta ou 

indireta o que constitui o corpo de mudanças deste documento. Nessa condução, coube 

ao NDE planejar e coordenar todo o processo; realizar os encontros e elaborar a síntese 

do que foi produzido. Por fim, cabe registrar que o curso de graduação em Enfermagem 

do Campus Caicó sente a necessidade permanente de promover mudanças mais profundas 

no seu Projeto Pedagógico de Curso, a serem discutidas sob a coordenação do seu NDE, 

e demais envolvidos no processo formativo dos futuros enfermeiros.  
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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUÇÃO 

 

1.1.INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

 

Denominação: Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN 

Município-sede: Mossoró 

Estado: Rio Grande do Norte - RN 

CNPJ: 08258295/0001-2 

Dependência administrativa: Estadual 

Rua Almino Afonso, 478 - Centro – Mossoró - RN 

CEP: 59.610-020 

Fone: 084 3315-2148 

Fax: 084 3315 2108 

Email: reitoria@uern.br 

Espécie Societária: não lucrativa 

Presidente: Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Vice- Presidente: Prof. Dr. Aldo Gondim Fernandes 

 

1.2.INSTITUIÇÃO MANTIDA 

 

Denominação: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Município-sede: Mossoró 

Estado: Rio Grande do Norte - RN 

CNPJ: 08258295/0001-2 

Dependência administrativa: Estadual 

Rua Almino Afonso, 478 - Centro – Mossoró - RN 

CEP: 59.610-020 

Fone: 084 3315-2148 Fax: 084 3315 2108 

Email: reitoria@uern.br 

Reitor: Prof. Dr. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Vice-Reitor: Prof. Dr. Aldo Gondim Fernandes 

Ato de Credenciamento: Portaria n. 874/MEC, de 17/06/1993. 

 

1.3.CAMPUS CAICÓ 

Endereço: Rua André Sales, 667 – Paulo VI - Cep: 59300-000 Caicó-RN 

Fone/Fax: 84.3421.6513 – Campus 

E-mail: caico@uern.br 

Ato de Credenciamento: Decreto nº 24.948 de 30/12/2014 

Diretor: Prof. Dr. Álvaro Marcos Pereira Lima 

Vice-Diretora:  Profa. Dra. Izabel Calixta de Alcântara 

Secretária: Dora Régia Azevedo de Medeiros 

Coordenação do Curso de Filosofia 

Coordenador: Prof. Dr. José Teixeira Neto 
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Coordenação do Curso de Odontologia 

Coordenador: Prof. Dr. Fernando José de Oliveira Nóbrega 

Vice-Coordenador: Prof. Dr. Eudes Euler de Souza Lucena 

Coordenação do Curso de Enfermagem 
Coordenadora: Profa. Esp. Raquel Mirtes Pereira da Silva

  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

2.1. DENOMINAÇÃO 

 

Curso: Enfermagem 

Modalidades: Bacharelado e Licenciatura  

Títulos: Bacharel e Licenciado em Enfermagem 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde/ Enfermagem 

 

2.2. DADOS DA BASE LEGAL 

 

Ato de Criação: Ato legal de autorização está registrado pela Resolução nº 035/2005-

CONSEPE, de 21 de setembro de 2005. 

Início de funcionamento: Outubro de 2006. 

Ato de reconhecimento: Decreto nº 21.869 de 02 de Setembro de 2010. 

Aprovação do Projeto Político Pedagógico do Curso: Resolução nº 34/2008. 

 

 

2.3. DADOS SOBRE O CURSO 

 

Carga horária total: 4.775 (quatro mil setecentos e setenta e cinco) 

Tempo mínimo de integralização curricular: 4 anos e meio 

Tempo máximo de integralização curricular: 7 anos 

Número de vagas iniciais: 26 vagas (entrada única anual) 

Turno de funcionamento: Matutino/Vespertino2 

Regime: sistema de crédito com matrícula semestral 

Número máximo de estudantes por turma: 26 alunos 

Mecanismo de ingresso no curso: Processo Seletivo de Vagas Iniciais (PSVI), Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) determinado pelo Sistema de Seleção Unificado 

(SiSU); Processo Seletivo de Vagas Não Iniciais (PSVNI) e Transferência Ex-officio 

 

Notas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP  

Resultado do ENADE (2010): Nota dos concluintes: 4,25  

Resultado do conceito de curso (2010): Conceito 5,0  

 

2.4. LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

 

Campus Caicó 

Endereço: André Sales, 667 – Bairro: Paulo VI, Cidade: Caicó-RN       

CEP: 59300-000     Telefone: (84) 3421 -6513 

Site: caico.uern.br 

E-mail: caico@uern.br/dencaico@uern.br 

mailto:caico@uern.br
mailto:caico@uern.br
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3. UERN 

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DA UERN 

 

A Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte – FURRN –, foi 

criada pela Lei Municipal nº 20/68, de 28 de setembro de 1968, assinada pelo então 

prefeito Raimundo Soares de Souza, com o objetivo de implantar progressivamente, e 

manter, a Universidade Regional do Rio Grande do Norte - URRN. 

Entretanto, o sonho de dotar Mossoró de uma instituição de ensino superior é mais 

antigo, haja vista que seu marco inicial é a Faculdade de Ciências Econômicas de Mossoró 

– FACEM –, instituída pela da Resolução nº 01/43, de 18 de agosto de 1943, por iniciativa 

da Sociedade União Caixeiral, mantenedora da Escola Técnica de Comércio União 

Caixeiral.  

À luta do grupo de idealistas da União Caixeiral, somou–se a União Universitária 

Mossoroense, entidade fundada em 09 de julho de 1955, composta por universitários de 

Mossoró que estudavam em outras cidades. A entidade foi presidida por João Batista 

Cascudo Rodrigues, que veio a ser o primeiro reitor da URRN.  

Como resultado desses esforços, surgiu, com a Lei Municipal nº 41/63, de 05 de 

dezembro de 1963, sancionada pelo prefeito então Antônio Rodrigues de Carvalho, a 

Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica – FUNCITEC –, que em 1968, 

foi transformada em FURRN pelo então prefeito Raimundo Soares de Souza. Com a 

transformação da FUNCITEC em FURRN, Monsenhor Walfredo Gurgel, então 

governador do Rio Grande do Norte, autorizou-lhe o funcionamento como instituição de 

ensino superior, com o Decreto Estadual nº 5.025, de 14 de novembro de 1968.  

Integravam, inicialmente, a URRN, nos termos da Lei nº 20/68, a Faculdade de 

Ciências Econômicas de Mossoró, a Faculdade de Serviço Social de Mossoró, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mossoró e a Escola Superior de Enfermagem 

de Mossoró.  

Em 19 de fevereiro de 1973, o prefeito Jerônimo Dix-Suit Rosado Maia 

segmentou a administração dessa Instituição, e por esse modo a FURRN passou a ser 

gerida por um presidente, a quem cabiam as atividades burocráticas e a captação de 

recursos financeiros; e a URRN, por um reitor, incumbido das ações acadêmicas. Esse 

modelo administrativo vigorou por alguns anos, voltando mais tarde uma só pessoa gerir, 
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juntamente com os conselhos superiores, a mantenedora – FURRN –, e a mantida - 

URRN.  

Um dos passos mais importantes para a continuidade da Instituição foi dado no 

dia 8 de janeiro de 1987, data em que o governador Radir Pereira, com a Lei nº 5.546, 

estadualizou a FURRN, que já contava o Campus Universitário Central e os Campi 

Avançados de Açu, Patu e Pau dos Ferros.  

A luta pela estadualização uniu todos os segmentos acadêmicos e vários setores 

da comunidade. Duas pessoas aí se destacaram: Jerônimo Dix-Suit Rosado Maia, que no 

seu segundo mandato de prefeito procedeu à doação do patrimônio da FURRN ao Estado, 

e o reitor Sátiro Cavalcanti Dantas, que comandou todo o processo em um momento de 

grave crise.  

Outro passo importante na história da URRN foi o seu reconhecimento pelo 

Conselho Federal de Educação, em sessão realizada no dia 4 de maio de 1993, conforme 

a Portaria Ministerial nº 874, de 17 de junho de 1993, e o Decreto nº 83.857, de 15 de 

agosto de 1993, do ministro Murílio de Avellar Hingel.  

Em 29 de setembro de 1997, o governador Garibaldi Alves Filho, com a Lei 

Estadual nº 7.063, transformou a Universidade Regional do Rio Grande do Norte em 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, mantendo, no entanto, a sigla URRN.  

Em 15 de dezembro de 1999, o Governo do Estado, pela Lei nº 7.761, alterou a 

denominação de Universidade Estadual do Rio Grande do Norte para Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN –, o que implicou alteração, também, da 

denominação da mantenedora, passando de Fundação Universidade Regional do Rio 

Grande do Norte para Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - 

FUERN, por via do Decreto nº 14.831, de 28 de março de 2000. 

 

3.2 MISSÃO DA UERN 

 

Parte-se do pressuposto de que a organização e a operacionalização de toda e 

qualquer instituição deve voltar-se para um ideal maior que a identifique e, ao mesmo 

tempo, a diferencie entre seus pares, quanto a imprimir em suas decisões acadêmicas e 

administrativas, além da marca de qualidade de ensino, na pesquisa e na extensão, uma 

pertinência social no que se refere às peculiaridades econômicas, sociais e culturais da 

região em que se insere. Com base neste pressuposto, a missão da UERN é a seguinte: 

“promover a formação de profissionais competentes, críticos e criativos, para o exercício 
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da cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos científicos, técnicos e culturais 

que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região e do País”(UERN, 2008, 

p.33). 

Atualmente a UERN, atuando em todas as regiões do Estado, e ciente da sua 

responsabilidade social, como única Universidade Pública mantida pelo Governo do 

Estado, reconhece a inadiável tarefa que lhe compete, a partir de uma pesquisa séria e 

comprometida, e que é a de contribuir concretamente para a inserção da economia do 

Estado no cenário do desenvolvimento nacional, e decisivamente para a materialização 

de compromissos institucionais com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, seja 

na promoção e ampliação do acesso à educação superior de qualidade, seja fortalecendo 

novas articulações com a sociedade, apresentando soluções efetivas para questões 

socioeconômicas que particularizam a Região do Seridó. 

 

4. CAMPUS CAICÓ 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAICÓ 

 

Em conformidade com os dados do Plano Municipal de Implantação do Centro de 

Referência Regional em Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal de Saúde de 

Caicó (2006), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE –, do ano 2010, do 

Instituto Nacional de Meteorologia –INMET – e da Empresa de Pesquisa Agropecuária 

do Rio Grande do Norte –EMPARN –, o município de Caicó está inserido em pleno semi-

árido nordestino, no sertão do Seridó, região caracterizada pela escassez e pela 

instabilidade de chuvas, altas temperaturas, baixa umidade, e por uma vegetação de 

caatinga. Localizada na microrregião do Seridó Ocidental, a cidade ocupa uma área de 

1.228,583 km2 (2,5% do total da superfície estadual). Suas coordenadas geográficas são: 

06º 27’ 30’’ de latitude sul e 37º 05’ 52’’ de longitude oeste. A altitude da região é de 151 

metros acima do nível do mar. 

O município encontra-se a uma distância de 269 (rodoviária) e 214 km (em linha 

reta) da capital do estado do Rio Grande do Norte, tendo como principais vias de acesso 

a BR – 427 (Caicó/Natal/via Jardim do Seridó), a BR 228 (Caicó/Natal/via São José do 

Seridó), a BR – 427 (Caicó/Campina Grande/via Jardim de Piranhas), e a RN – 118 

(Caicó/Mossoró/via Jucurutu). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Meteorologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_Pesquisa_Agropecu%C3%A1ria_do_Rio_Grande_do_Norte
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Quanto aos limites geográficos, o município encontra, ao norte, as cidades de 

Jucurutu e Florânia; ao sul, São João do Sabugi, Ouro Branco e Várzea (PB); ao leste, 

São José do Seridó, Cruzeta e Jardim do Seridó; e ao oeste, Serra Negra do Norte, São 

Fernando e Timbaúba dos Batistas (IDEMA, 2008). 

Segundo os dados do IBGE (censo de 2000), a população de Caicó, no ano 2000, 

era de 56.886 habitantes, dos quais 27.425 do sexo masculino e 29.461 do sexo feminino. 

Número que sofreu um acréscimo ao censo de 2010 (IBGE - 2010), pois da estimativa 

realizada em 2006 que era de 61.705 habitantes, o IBGE (2010) contabilizou 62.709 

habitantes. A densidade demográfica do município é de 51,4%, com um grau de 

urbanização de aproximadamente 90%. Com esse perfil demográfico, Caicó ocupa a 7ª 

posição do Estado, sendo superado em população pelos municípios de Natal (capital, com 

803.739 habitantes), Mossoró (259.815 habitantes) e Parnamirim (202.456 habitantes). 

São Gonçalo do Amarante (87.668 habitantes), Ceará-Mirim (68.141 habitantes) e 

Macaíba (69.467 habitantes) (IBGE, 2010). 

Os dados do IBGE (2010) também demonstram que, no município, predomina 

uma população jovem. Observa-se que a faixa de ≥ a 19 anos é de aproximadamente        

24, 37%, e a de 19 a 50 anos corresponde a 53,03%, a população acima de 50 anos 

corresponde a 22,6%. Pode-se notar que a população caicoense encontra-se em processo 

de envelhecimento; pois, se compararmos os dados, teremos um maior percentual entre 

os maiores de 50 anos, ou mais, passando de 15,9%, em 1991, para 16,8% em 1998, e em 

2010, para 22,6%. 

O clima é do tipo semiárido, apresentando uma média de precipitação 

pluviométrica anual de 683,3 mm, máxima de 1.560,5 mm e mínima de 107,1 mm. O 

período das chuvas se estende de fevereiro a maio; a temperatura média anual é de        

27,5º C, a umidade relativa do ar é de 59% e o tempo de insolação chega a 2.700 horas 

anuais. Dos anos 2012 e 2013, vem enfrentando um período severo de estiagem (CAICÓ, 

2014). 

Quanto à vegetação, o tipo predominante, a exemplo de toda a região, é a caatinga 

hiperxerófila, com reflexo do clima e do solo. Uma vegetação de aspecto seco, com 

abundância de cactáceas e plantas espalhadas e de porte mais baixo. Nesse tipo de 

vegetação, as mais encontradas são o pereiro, o faveleiro, o facheiro, a macambira, o 

mandacaru, o xique-xique e a jurema-preta. Segundo o Plano Nacional de Combate à 

Desertificação, o município de Caicó está inserido numa área susceptível à desertificação, 

em categoria muito grave (CAICÓ, 2014). 
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Quanto ao solo, é predominante o Não Cálcico Vértico, solo de fertilidade natural 

alta, textura arenosa/argilosa e média/argilosa, moderadamente drenado, relevo suave 

ondulado, apresentando boas condições de fertilidade, e coberto por vegetação natural 

que é aproveitada pela pecuária extensiva (CAICÓ, 2014). Além disso, o município 

abrange terrenos ricos em minerais, entre eles o mineral não–metálico, a barita, o mineral 

metálico e o ouro, explorados e utilizados como recursos econômicos e matéria-prima. 

Nas características do relevo não são identificadas montanhas, sendo as maiores 

elevações representadas pelos serrotes e serras, com destaque na Serra da Formiga, o Pão 

de Açúcar, São Bernardo, Caridade, Amarelas e Forquilha. 

A bacia hidrográfica do Piranhas – Açu é a maior expressão de recursos hídricos 

do município. Além disso, a cidade com três principais rios: Seridó, Barra Nova e Sabugi; 

e os riachos: Barbosa e Barra da Espingarda. O açude público Itans também possui função 

importante no abastecimento da cidade, apresentando uma capacidade de 81.750.000 m3 

de água. Ainda podemos encontrar uma concentração de outros mananciais, como a 

Barragem da Passagem das Traíras com capacidade de 49.702.393,65 m³, o Açude Mundo 

Novo, da EMPARN, com capacidade de 3.000.000 m³, e futuramente a Barragem da 

Oiticica, com capacidade de 560.000.000,00 m³. Todos os cursos d'água encontrados no 

município são de natureza intermitente (CAICÓ, 2014). 

No aspecto socioeconômico, o município apresenta uma economia baseada no 

setor pecuário, destacando-se a comercialização de carne e produtos derivados do leite, 

além de atividades inerentes ao setor secundário, com ênfase na formação de pequenas e 

microempresas, merecendo destaque a fabricação de produtos têxteis.  

Entre as atividades econômicas que preservam a cultura da cidade e da região, 

encontramos a produção de artefatos em tecidos, os bordados e a fabricação de gêneros 

alimentícios, como a carne de sol, biscoitos, doces e derivados do leite.   

Atualmente nota-se que o padrão de ocupação do espaço periférico de Caicó 

ratifica a matriz esboçada nos anos de 1960, ou seja, a zona oeste apresenta-se como o 

espaço de ocupação da parcela mais pobre da população, com baixíssimos níveis de 

escolaridade e de renda. O município concentra, ainda, um considerável percentual de 

desempregados e subempregados, apresentando precariedade de infraestrutura, e 

denotando um baixo grau de comprometimento dos poderes públicos com os problemas 

sociais. 

A cidade experimentou um grande desenvolvimento no período de 1940 a 1970. 

Nesse espaço de trinta anos, a cidade passou por inusitado processo de elevação das taxas 
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de crescimento da população urbana, com significantes melhorias em suas condições de 

infraestrutura, ou seja, ampliação dos equipamentos urbanos existentes, sendo marcante 

a construção de escolas, 

Segundo o Plano Municipal de Saúde de Caicó (2014), o município é dividido em 

três distritos (Laginhas, Palma e Perímetro Irrigado Itans-Sabugi), cada um administrado 

por um subprefeito, nomeado pelo prefeito municipal. Além dos distritos, o município 

também é formado por, aproximadamente, trinta bairros: Centro, Acampamento, Penedo, 

Nova Descoberta, Castelo Branco, Canuto e Filhos, Jardim Satélite - IPÊ, Vila Altiva, 

Loteamento Graciosa, Maynard, Itans, Loteamento Santa Clara, Boa Passagem, Vila do 

Príncipe, Recreio, Darcy Fonseca, Alto da Boa Vista, Samanaú, Salviano Santos, Nova 

Caicó, Loteamento Serrote Branco, Barra Nova, Barra Nova II, João XXIII, João Paulo 

II, Paulo VI, Walfredo Gurgel, Adjuto Dias, Frei Damião, Casas Populares e Soledade. 

Localizados em cinco zonas distintas (central, norte, sul, leste e oeste). 

Caicó está situado na macrorregião de saúde do Seridó, a qual abrange 25 

municípios, que se articulam por intermédio da Comissão Intergestores Regional, com 

sede em Caicó, concentrando várias ofertas assistenciais de referência para os demais 

municípios, estimando-se uma população de 150.000 habitantes. 

O município de Caicó está, assim como os demais da macrorregião de saúde, em 

processo de transição do Pacto pela Saúde, para firmar metas e definir indicadores para 

construção do Contrato Organizativo de Ação Pública-COAP, e neste sentido foi 

realizado o mapa de saúde, que segue em processo de construção da Relação de Serviços 

de Saúde – RENASES –, e, ainda, de atualização da Relação Municipal de 

Medicamentos- REMUME, instrumentos fundamentais à pactuação do COAP.  

No Plano Diretor de Regionalização – PDR/RN, o município consta como sede 

do módulo assistencial da microrregião do Seridó, constituindo-se referência para 25 

municípios e para o pólo da microrregião do Seridó. 

De acordo com dados obtidos no período de 2011/2012, Caicó apresenta os 

seguintes indicadores de saúde (DATASUS, 2013): 

 Nascidos Vivos: 778 nascim. p/ residênc. Mãe e 1215 nascim. p/ ocorrênc( Fonte 

SINASC); 

 Baixo peso ao nascer (500g a 2.499g): 47 nascim. p/ residênc. mãe e 57 nascim. 

p/ocorrênc. (Fonte SINASC); 

 Mortalidade Infantil < de ano: 16 óbitos p/ residên. E 10 óbitos p/ ocorrên. (Fonte: 

SIM); 
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 Mortalidade Geral: 420 óbitos p/ residênc. e 503 óbitos p/ ocorrênc. (Fonte: SIM); 

 Mortalidade Infantil: 16 óbitos infantis p/ residênc. 10 óbitos p/ ocorrên (Fonte: SIM); 

 Mortalidade Materna: 01 óbito materno registrado em 2012 (Fonte: SIM); 

 Mortalidade Neonatal < 28 dias: 03 óbitos neonatais p/ residênc. e 00 óbitos neonatais 

p/ ocorrênc. (Fonte: SIM); 

 Mortalidade por causas: (05 principais causas de óbitos): 

- Doenças infecciosas e parasitárias (10 óbitos p/ residênc. e 12 óbitos p/ 

ocorrênc.) 

- Neoplasias e tumores (79 óbitos p/ residênc. e 77 óbitos p/ ocorrênc.) 

- Doenças do aparelho circulatório (139 óbitos p/ residênc. e 98 óbitos p/ 

ocorrênc.) 

- Doenças do aparelho respiratório (39 óbitos p/ residênc. e 52 óbitos p/ ocorrênc.) 

- Causas externas (50 casos p/ residênc. e 47 casos por ocorrênc.) 

 Cobertura Vacinal em Crianças menores de um ano: 96,76% (Fonte: DATASUS);  

 Aleitamento materno exclusivo: 52,5% (Fonte: SIAB);  

 Atendimento pré- natal: 93%; (Fonte: SIAB);  

 Famílias cadastradas: 20.118 (Fonte: SIAB) 

 

No tocante às condições sócio sanitárias o município apresenta alguns dados 

importantes que se referem ao abastecimento da água, ao destino dos dejetos e do lixo. 

Em 2006, a prefeitura municipal iniciou as obras de saneamento básico, instalando rede 

de esgoto sanitário, primeiramente em alguns bairros centrais. Entendendo a importância 

desses condicionantes de saúde pública, a Secretaria Municipal de Saúde vem expandindo 

suas ações e despertando na população a importância do seu envolvimento e de sua 

responsabilidade no processo de manutenção e proteção do meio ambiente. 

De acordo com dados do Relatório de Gestão 2010 e o plano municipal 2014 da 

Secretaria Municipal de Saúde de Caicó/RN, são desenvolvidas ações básicas de média e 

alta complexidade em saúde, no município, distribuídas conforme elenco de programas 

que garantem a oferta e o acesso da população aos serviços de saúde.  

No município de Caicó a rede de Atenção Básica écomposta por 24 unidades de 

atenção primária; destas, 19 são equipes de Saúde da Família (ESF), e cinco são Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), tradicionalmente organizadas em equipes multiprofissionais, 

três na zona rural e 16 na zona urbana, com uma cobertura de 100 % da população 
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residente, pela integração de 16 equipes de Saúde Bucal, 13 destas na zona urbana, e três 

móveis da zona rural (CAICÓ, 2014). 

As Unidades de Saúde da Família do município desenvolvem atividades como: 

administração de medicamentos, curativos, inalação/nebulização, retirada de pontos de 

cirurgias básicas, terapia de reidratação oral, atividade educativa com grupos da 

comunidade, visitas domiciliares, ações básicas de odontologia e consultas médicas 

básicas. Além disso, atividades de assistência, como: ações especializadas em 

odontologia, ações dos programas de tuberculose, hanseníase, planejamento familiar, 

prevenção do câncer do colo de útero, pré-natal, controle da hipertensão e do diabetes, 

além de atendimentos especializados por profissionais médicos, imunização e prevenção 

de DSTs/AIDS (CAICÓ, 2014). 

No campo de atenção básica o município dispõe, além da Estratégia de Saúde da 

Família – ESF –, do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família – NASF –, do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da 

Atenção Básica – PMAQ –, e do Programa Saúde na Escola - PSE. Destaca-se, ainda, a 

existência de ações de vigilância em saúde como o controle de endemias, vigilância 

sanitária, epidemiológica, ambiental e ações de saúde do trabalhador, articulados ao 

Centro de Referência a Saúde do Trabalhador – CEREST. 

No que se refere à atenção especializada, as ações e serviços de média e alta 

complexidade e a atenção hospitalar, incluindo procedimentos para o diagnóstico, 

tratamento e reabilitação com vistas à complementaridade de ações demandadas pela 

atenção primária à saúde. Esta encontra-se organizada no âmbito municipal, assumindo a 

prestação de alguns serviços e ações de média e alta complexidade, em nível regional, por 

intermédio da pactuação entre os gestores da Região do Seridó, formalizada pelo 

instrumento de Programação Pactuada e Integrada - PPI, estadual, que tem sob sua 

competência a Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (CAICÓ, 2014). 

Para tanto, o município dispõe, em sua capacidade instalada de serviços 

especializados, apoio diagnóstico, reabilitação e tratamento, como: laboratórios de 

patologia clínica, radiodiagnóstico, ultrassonografia, eletrocardiograma, 

eletroencefalograma, fisioterapia, serviços de atenção ocular, oncológica, entre outros. 

Há, em sua capacidade instalada, um laboratório municipal de patologia clínica e um 

laboratório regional, que realiza exames direcionados à saúde pública. Ainda fazem parte 

desta organização: o serviço de Vigilância Sanitária, o Centro de Controle de Zoonoses, 
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o Serviço de Atenção Especializada em HIV/Aids pertencentes à estrututura 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde. 

Quanto à atenção hospitalar, Caicó conta algumas unidades de referência na 

região, como: a Unidade Hospitalar Regional do Seridó, composta por Serviço de 

Urgência/Emergência, UTI Geral, Serviço de Laboratório, Radiodiagnóstico e Serviço de 

Eletrocardiograma via Telemedicina, com 81 leitos distribuídos em Cirurgia Geral (35), 

Clínica Geral (38) e Psiquiatria (08). Com complemento de cinco leitos em UTI Adulto 

e dois leitos de Unidade de Isolamento. Além disso, existe a Fundação Hospitalar 

Carlindo Dantas - Hospital do Seridó, com perfil mais direcionado à área materno-

infantil, com 115 leitos assim distribuídos: Clínica Pediátrica, 18; Clínica Cirúrgica, 22; 

Clínica Obstétrica, 24; Clínica Médica, 51; fazendo parte, ainda, desta Rede Hospitalar o 

Hospital de Oncologia do Seridó, que serve de referência na área de Oncologia, no 

atendimento ambulatorial. Será ampliado, em breve para cirurgias nesta área. Há ainda, 

como serviço complementar funcionando na Unidade Hospitalar Regional do Seridó, a 

Clínica do Rim, serviço terceirizado que realiza hemodiálise e consultas ambulatoriais 

em pacientes dos municípios da IV Região de Saúde (CAICÓ, 2014).  

O conselho municipal de saúde funciona desde 1991, ano de sua criação, e é 

formado por 16 membros (25% representantes do governo e prestadores de serviço, 12,5 

gestores, 12,5 prestadores de serviço, 25% profissionais de saúde e 50% de usuários).  

O município ainda é dotado de núcleo de informação, educação e comunicação, 

que planeja e desenvolve o trabalho artístico, cultural e educativo preventivo, na 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS –, divulgando informações e oportunizando a 

participação do cidadão na gestão dos serviços de saúde. 
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4.2  HISTÓRICO DO CAMPUS CAICÓ 

 

Em agosto de 2006 foi nomeado Diretor pro tempore o Professor João Batista 

Xavier, para que, juntamente com os assessores da reitoria da UERN continuasse as ações 

necessárias para o início das atividades ocorridas em 19 de outubro de 2006, com 26 

estudantes no Curso de Enfermagem, 20 estudantes no Curso de Odontologia, e mais 40 

novos estudantes no Curso de Filosofia.  

No ano de 2009, o professor João Batista Xavier assumiu a Pró-reitoria de Ensino 

e Graduação – PROEG, sendo transferido para o Campus Central em Mossoró. Foi então 

nomeada como diretora pro tempore, pela portaria nº 6.706/2009 – GR/UERN, de 29 de 

setembro de 2009, a professora Maria Reilta Dantas Cirino.  

No ano de 2012, realizou-se a primeira eleição para Diretor do Campus Caicó, 

sendo candidatos únicos os professores Francisco de Assis Costa da Silva e Álvaro 

Marcos Pereira Lima, respectivamente diretor e vice-diretor. Eleitos, foram nomeados 

pela Portaria nº 3358/2012-GR/UERN, de 16 de maio de 2012, com mandato de quatro 

anos. Com a renúncia do professor Francisco de Assis Costa da Silva, assumiu a direção 

do Campus, em 29 de Janeiro de 2014, o professor Dr. Álvaro Marcos Pereira Lima, 

conforme Portaria 274/2014- GR/UERN. 

Nesse contexto, vale ressaltar que, no ano de 2014, iniciou-se a luta pela 

transferência do Campus Caicó do CAIC para a Escola Estadual Joaquim Apolinar – 

EEJA –, pois a construção do Campus ao lado do Hospital Regional do Seridó, para sede 

administrativa e sala de aulas, não teve suas obras retomadas. Isto, em virtude do litigio 

jurídico entre a FUNASA e o Atlético Clube Coríntians de Caicó/RN, sobre a propriedade 

do terreno respectivo, ainda não doado a esta instituição.  

Diante disso, foi formada uma Comissão composta pelos Coordenadores dos 

cursos de Enfermagem (Ildone Forte), Odontologia (Fernando José) e Filosofia (José 

Teixeira Neto), Diretor do Campus (Álvaro Marcos), vice-diretora do Campus (Izabel 

Calixta), representante dos técnicos administrativos (José Iranildo), representantes dos 

discentes (Thiago Alves) e da Secretária do Campus (Dória Régia). 

Esta Comissão visitou algumas escolas estaduais sem funcionamento regular, no 

município de Caicó, e escolheu a Escola Estadual Joaquim Apolinar - EEJA. Numa 

primeira conversa com a Diretora da 10ª DIRED, professora Lúcia Gregório, esta deu 

parecer favorável à doação da referida escola ao Campus Caicó. 
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No dia 2 de junho de 2014, a referida Comissão teve reunião com a Secretária 

Estadual de Educação, Betânia Ramalho, que se mostrou favorável à transferência do 

Campus Caicó para o EEJA. 

Entretanto, no transcurso da legalização desta situação, verificou-se que a 

estrutura física do EEJA pertencia ao Estado, sendo que o terreno era legalmente da 

Prefeitura Municipal de Caicó. Diante disso, alguns vereadores provocaram o Ministério 

Público Estadual, requerendo a posse do terreno e consequentemente da escola 

supracitada para transferência da Escola Municipal Paulino Barcelos. 

Em decorrência desta situação, no dia 4 de agosto de 2014 foi realizada Audiência 

Pública na Câmara Municipal de Caicó em que foram discutidas as questões que 

envolviam as partes interessadas na posse do terreno onde foi construída a EEJA.  

O resultado dessa audiência foi a aprovação, por unanimidade da Câmara 

Municipal de Caicó, da doação do terreno do EEJA à UERN, decretada na Lei Municipal 

4.710, sancionada pelo então prefeito Roberto Germano, em 24 de setembro de 2014.  

Após a luta pela garantia da posse legal do referido prédio e terreno, a Comissão 

do Campus em conjunto com a Reitoria e o Setor de Obras da UERN, procedeu ao 

levantamento preliminar das necessidades de adequação e reforma do EEJA, para 

comportar as atuais estruturas do Campus Caicó.  

Atualmente, já estão sendo providenciados os documentos para autorização das 

obras de reforma do edifício do EEJA, bem como o projeto arquitetônico de viabilidade 

técnica e financeira da obra. 

 

4.3 HISTÓRICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da UERN, Campus Caicó, foi criado pela 

Resolução 035/2005 – CONSEPE, e no primeiro momento, foi nomeada pro tempore 

para coordenadora do referido curso, a professora Roberta Kaliny de Souza Costa, cujo 

prazo de mandato terminou em julho de 2010. 

Nas reuniões do colegiado do curso de graduação em enfermagem, foram 

discutidas as possibilidades da primeira eleição do Campus Caicó, sendo pioneiro o Curso 

Enfermagem, que em 21 de julho de 2010, realizou a primeira eleição para cargo de gestão 

no Campus Caicó.  
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A chapa única que concorreu às eleições, formada pelos docentes Ildone Forte de 

Morais e Rosangela Diniz Cavalcante, respectivamente candidatos a coordenador e vice-

coordenador, obteve êxito eleitoral. Ficou assim constituída a direção:  

a) Orientação Acadêmica: Professora Cecília Nogueira Valença, que em seguida 

foi substituída pela professora Linda Katia Oliveira Sales; 

b) Coordenadora de Estágio: professora Ana Lúcia de França Medeiros; 

c) Coordenadora da Comissão de Estudos Curriculares: professora Rosangela 

Diniz Cavalcante; 

Em dezembro de 2012, realizou-se a segunda eleição do Curso de Graduação em 

Enfermagem, Campus Caicó, novamente com chapa única, formada pelos docentes 

Ildone Forte de Morais e Maura Vanessa Sobreira, respectivamente coordenador e vice-

coordenador. Para os demais cargos, foram nomeados: 

a) Orientação Acadêmica: professora Linda Katia Oliveira Sales (recondução); 

b) Coordenadora de Estágio: professora Raquel Mirtes Pereira da Silva; 

c) Coordenadora do Núcleo Docente Estruturante - NDE: professora Izabel 

Calixta de Alcântara; 

Em maio de 2014, a gestão do curso apresenta a seguinte configuração: 

a) Coordenação do curso: professor Ildone Forte de Morais; Vice-coordenação: 

professora Maura Vanessa Silva Sobreira; 

b) Orientação Acadêmica: professor Clécio André Alves da Silva Maia; 

c) Coordenação de Estágio: professora Raquel Mirtes Pereira da Silva 

d) Coordenação do Núcleo Docente Estruturante - NDE: Rosangela Diniz 

Cavalcante; 
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5. CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

5.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os princípios preconizados pelo movimento de Reforma Sanitária brasileira vêm 

se consolidando a partir da realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

ocorrida em 1986. Na pauta da discussão, constava a necessidade emergente de mudança 

nas políticas de atenção à saúde, essencialmente voltadas para a ampliação do conceito 

de saúde, buscando romper com a abordagem individual, biologicista e médico centrada, 

para o desenvolvimento de práticas sanitárias, em equipe, no atuar/intervir dos 

determinantes sociais do processo saúde/doença da coletividade (MENDES, 1999).  

A conquista de maior relevância para as políticas de saúde, a partir de então, é 

legitimada pela Constituição de 1988, que cria o Sistema Único de Saúde (SUS) e seus 

pilares de sustentação: universalidade, equidade, integralidade e participação popular, 

pautadas na descentralização e regionalização das ações nos três níveis de 

governabilidade, posteriormente assegurados pelas Leis Orgânicas de Saúde (LOS), as 

Leis n° 8.080/90 e 8.142/90 (BRASIL, 1990a; 1990b).   

Esse novo modelo de saúde exige uma transformação no pensar e fazer dos 

sujeitos sociais envolvidos na dinâmica dos serviços de saúde e na formação desses 

profissionais. Desse modo, é mais do que necessário o repensar/fazer saúde, não apenas 

nos discursos e defesas da Constituição, mas também na criação de mecanismos que 

envolvam a gestão dos serviços, as instituições de ensino e a participação social, como 

protagonistas desse processo de mudança.  

Resultante dessas ideias, a enfermagem apresenta-se como umas das profissões 

pioneiras na área de saúde, na reorientação do processo ensino/aprendizagem. Neste 

contexto, parte-se da compreensão da enfermagem como prática social que sofre 

influências e, ao mesmo tempo, influencia o processo histórico-social vivenciado nas 

práticas de saúde, estabelecendo relações importantes na produção desses serviços 

(ALMEIDA, 1986). Como profissão que tem seu núcleo de saberes diretamente 

relacionado ao cuidado, em diferentes e dinâmicos espaços, a enfermagem vem 

construindo instrumentos pedagógicos no intuito de dar ênfase ao paradigma emergente. 

A criação do Curso de Enfermagem no Campus Caicó foi desenhada a partir da 

realidade do mercado de trabalho, das demandas e necessidades de saúde da população e 
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de projeções futuras sobre a inserção dos enfermeiros em cenários de produção dos 

serviços de saúde.  

Para tanto, é necessário mostrar que existem razões que tornam este curso 

essencial a dinâmica da produção dos serviços de saúde, na região do Seridó:   

 A localização geográfica e a representatividade de Caicó como referência 

em saúde para a região e municípios circunvizinhos; 

 A organização curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do 

Campus Caicó/UERN, através das modalidades bacharelado e 

licenciatura, configura-se como experiência pioneira e única, em Caicó e 

região, o que proporciona a inserção dos nossos egressos em outros 

cenários de atuação. 

Fruto de uma luta da sociedade civil organizada, a instalação do curso de 

graduação em enfermagem no município de Caicó vem facilitar o acesso da população 

caicoense e de cidades circunvizinhas ao ensino universitário público, especialmente nos 

cursos de graduação em odontologia, enfermagem e filosofia não ofertados pelas 

instituições de ensino superior (públicas e privadas) da região do Seridó.  

 

5.2 OBJETIVOS 

 

 Formar o Enfermeiro, bacharel e licenciado, crítico e reflexivo, com competência 

técnico-científica, ético-política, para participar efetivamente da consecução do 

direito universal à saúde, partindo da realidade dos serviços de saúde e totalidade 

social, com vistas à transformação dessa realidade, respeitando os princípios éticos e 

legais da profissão, valorizando o ser humano em sua totalidade e no exercício da 

cidadania; 

 

 Construir coletivamente a competência técnico-científica, ético-política para que o 

enfermeiro possa assumir a coordenação do trabalho de Enfermagem, 

materializado nos processos assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender, e investigar 

parcela do trabalho coletivo em saúde; 
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 Instrumentalizar o estudante para o desenvolvimento dos processos de trabalho em 

enfermagem, assistir/intervir indissociável do processo gerenciar, interfacetado pelos 

processos ensinar/aprender e investigar; 

 

 Construir instrumentos para a produção de novos conhecimentos, enquanto eixo 

norteador do trabalho em saúde/enfermagem, comprometidos com a transformação 

dos perfis epidemiológicos do País, Região e do Estado do Rio Grande do Norte; 

 

 Formar o/a enfermeiro/a, através da licenciatura, parcela do processo 

ensinar/aprender, para a produção e qualificação dos demais trabalhadores da 

enfermagem e para a educação básica, tendo a investigação como princípio educativo. 

 

 Capacitar o estudante para o desenvolvimento de práticas de educação em saúde, nos 

espaços de educação básica e profissional, na perspectiva da Vigilância à Saúde, tendo 

como eixo estruturante a integralidade da atenção. 

 

 Estimular o estudante para processos de educação permanente em saúde, 

comprometendo-se com seu próprio processo de formação, bem como com os demais 

trabalhadores de enfermagem, na perspectiva da articulação ensino/trabalho. 

 

5.3. FORMAS DE INGRESSO 

 

As formas de ingresso dos estudantes no curso de graduação em enfermagem do 

Campus Caicó estão regulamentadas pelas Resoluções nº005/2014 e nº 37/2014 do 

CONSEPE, com as seguintes modalidades:  

I. Processo Seletivo de Vagas Iniciais -PSVI; 

II. Vagas iniciais regulares do curso pelo ENEM-SISU/MEC; 

III. Processo Seletivo de Vagas Não Iniciais -PSVNI; 

IV. Transferência ex-officio  

Serão ofertadas 26 vagas iniciais nas turmas do Curso de Enfermagem, mediante 

a aprovação anual de candidatos (que tenham concluído o ensino médio ou estudos 

equivalentes), realizada pela instituição, mediante publicação de edital e conforme 

regulamentação do CONSEPE.  
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Outras formas de ingresso no curso acham-se também definidas na Resolução 

nº005/2014, tais como as normas do preenchimento de Vagas Não Iniciais Disponíveis-

VNID, ou ainda, transferência escolar ex-offício de servidores públicos federais ou 

estaduais, civis ou militares, ou seu dependente estudante, nos cursos de graduação da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  

 

5.4.  PERFIL DO EGRESSO 

 

 Comprometido com a construção do trabalho da enfermagem e aprofundamento de 

sua qualificação ético-política, técnico-científica e cultural, bem como dos demais 

trabalhadores de enfermagem; 

 Comprometido com processos de qualificação na educação básica e profissional; 

 Capacidade de identificar os problemas/ situações de saúde da população e seus 

determinantes; 

 Capacidade de intervir na produção dos serviços de saúde com vistas à transformação 

dos perfis epidemiológicos e do processo saúde/doença; 

 Coordenador do trabalho de enfermagem, parcela do trabalho coletivo em saúde, 

materializado nos processos gerenciar, assistir/intervir, ensinar/aprender e investigar, 

nos modelos clínico e epidemiológico de produção dos serviços de saúde; 

 Produtor de conhecimentos comprometidos com a transformação dos perfis 

epidemiológicos da sociedade; 

 Responsável pelo processo de formação dos trabalhadores de enfermagem e 

participantes dos processos de formação de outros trabalhadores de saúde; 

 Capacidade de estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a 

estrutura e as formas de organização social, suas transformações e expressões;  

 Capacidade de compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, 

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 

 Capacidade de reconhecer as relações de trabalho e seus desdobramentos na saúde e 

educação; 

 Capacidade de responder às especificidades regionais de saúde através de 

intervenções planejadas estrategicamente; 

 Comprometido com a organização política da categoria; 

 Articulador, negociador, capaz de estabelecer alianças e parcerias.  
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5.5 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CURSO 

 

 Atuar nos diferentes cenários da prática de enfermagem; 

 Captar e interpretar a realidade dos perfis epidemiológicos dos grupos sociais, as 

necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus condicionantes e 

determinantes; 

 Construir coletivamente projetos de intervenção para os serviços de 

saúde/enfermagem e educação em espaço escolar e/ou não escolar responsabilizando-

se pela parcela do trabalho de enfermagem no processo de produção desses serviços 

em resposta às demandas sociais; 

 Assistir/intervir nas dimensões: geral (sociedade), particular (grupos sociais), singular 

(indivíduo e família); 

 Compreender o trabalho coletivo em saúde enquanto interdisciplinar ultrapassando a 

concepção de equipe de saúde que tem por base o trabalho multiprofissional; 

 Coordenar o trabalho de enfermagem possibilitando a articulação e indissociabilidade 

dos processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, 

ensinar/aprender e investigar) em todos os cenários da prática de enfermagem; 

 Assumir processos de formação e educação permanente em enfermagem/saúde, bem 

como na educação básica e profissionalizante de enfermagem; 

 Participar de processos de educação e promoção à saúde integral, considerando a 

especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde 

trabalho e adoecimento; 

 Produzir conhecimentos, em suas diversas formas, que objetivem a qualificação do 

trabalho de saúde/enfermagem, na perspectiva da transformação dos perfis 

epidemiológicos; 

 Respeitar o código ético, os valores políticos e os atos normativos da profissão; 

 Participar da composição das estruturas deliberativas do sistema de saúde e dos 

movimentos sociais da área de saúde/enfermagem e educação profissional, 

assessorando projetos nessas áreas. 
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5.6  CAMPOS DE ATUAÇÃO 

 

As competências e habilidades do egresso do Curso de Enfermagem do Campus 

Caicó lhe possibilitam a atuação nos diferentes cenários de produção dos serviços de 

saúde, a partir do desempenho de ações assistenciais, gerenciais, de pesquisa e de ensino, 

nos serviços (públicos e/ou privados) de baixa, média e alta complexidade, nos níveis de 

atenção primária, secundária e terciária do Sistema Único de Saúde. A licenciatura ainda 

possibilita, ao egresso, a atuação nas instituições e serviços envolvidos na formação dos 

trabalhadores de enfermagem e de outros trabalhadores de saúde, nos processos de 

educação permanente, bem como na educação básica. 

 

6. MARCOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO DA 

ENFERMAGEM  

 

6.1 BASES REFERENCIAIS 

 

Na formação e no desenvolvimento dos profissionais de saúde, passou a ser 

necessária a renovação pedagógica a partir da convergência das atividades educativas 

com o cotidiano e com a realidade social e de saúde do país. Em função disso, variadas 

instâncias, aparatos legais, mecanismos e estratégias político-organizativas, conectadas 

com princípios de inovação no campo da educação e no processo ensino-aprendizagem, 

vêm sendo discutidas, formuladas e implementadas no sentido de transformar recursos 

humanos em profissionais de saúde comprometidos com as exigências atuais do sistema 

de saúde. 

O Sistema Único de Saúde – SUS – , instituído pela Constituição Federal de 1988, 

e regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990, intenta 

viabilizar a substituição do modelo ainda hegemônico, biologicista, individual, centrado 

no médico e na doença, por um modelo de atenção à saúde de natureza includente, 

universal, equânime e integral. 

Assegurado por lei, o SUS assume o poder de inferir na definição do perfil 

profissional, por sua singular condição de política pública de saúde. Esta argumentação é 

o eixo propulsor e necessário ao seu funcionamento, o qual sugere a reorientação dos 

serviços e das práticas profissionais, com a proposta da organização de serviços 

descentralizados, rápidos, democráticos em sua gestão, com ações ágeis e capazes de 
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atender às rápidas transformações da estrutura etária da população, assim como da 

complexa evolução dos problemas de saúde, levando-se em consideração as 

características regionais (SANTOS et al, 2000). 

Desta forma, recai sobre a universidade este grande desafio, que exige uma 

corajosa redefinição dos processos de formação, adequação dos currículos a partir dos 

projetos pedagógicos, cujas exigências requerem a preparação de profissionais 

qualificados para efetuar as mudanças necessárias ao fortalecimento do modelo de 

atenção à saúde (PINHEIRO et al., 2003). 

A mudança em curso, no âmbito do processo ensino-aprendizagem, significa 

vencer a formação tradicional parcelar, que fragmenta o saber-fazer, e construir um 

modelo responsivo aos problemas/situações de saúde dos indivíduos, da família e da 

coletividade, priorizando a promoção da saúde e a prevenção das doenças, sem prejuízo 

das ações curativas e reabilitadoras em saúde.  

No que diz respeito às transformações no mercado de trabalho, nas políticas de 

saúde e nos modelos assistenciais, observa-se uma acentuada e estimuladora discussão e 

reformulação da formação do enfermeiro, especialmente em relação ao ensino de 

graduação, a base do processo de habilitação profissional para o trabalho (FAUSTINO et 

al., 2003). Tradicionalmente, a educação em enfermagem desenvolvida na universidade 

esteve centrada nas especialidades, fragmentando o conhecimento, uma vez que a 

prioridade era a formação técnica para curar as doenças, fortemente orientada para o 

ambiente hospitalar, pois o modelo flexneriano norteava a formação e as práticas em 

saúde. 

A perspectiva conservadora de formação nas profissões de saúde vem passando 

por severas críticas ao longo dos anos e, consequentemente, vem sofrendo alterações, 

principalmente a partir da institucionalização da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB [Lei nº 9.394/1996] e da regulamentação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais - DCN [Resolução CNS 287/1998] (CECCIM; 

FEUERWERKER, 2004). 

A aprovação da atual LDB, pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996), configura-se como importante evento inserido no contexto de mudança, 

envolvendo a formação e educação em/para a saúde, trazendo maior flexibilidade à 

organização dos cursos e carreiras, à valorização dos locais de trabalho, ao processo de 

ensino/aprendizagem, pela articulação entre instituições formadoras/serviços. Assim, 

definiu o ensino com base no desenvolvimento de competências e habilidades 
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profissionais, além de estabelecer grandes perspectivas para a formação de nível médio e 

superior (MARSIGLIA, 2004).  

No âmbito federal, além da LDB, as DCNs estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Educação, a partir de 2001, definiram os parâmetros de organização, de 

desenvolvimento e de avaliação dos projetos pedagógicos de cada curso das Instituições 

de Ensino Superior - IES, produzindo mudanças nos princípios, fundamentos e 

procedimentos na formação dos profissionais (BARBOSA et al., 2003).  

Na enfermagem, as mudanças no processo ensino-aprendizagem vêm se 

processando na reconfiguração do caráter conservador focado no modelo flexneriano, de 

forma mais incisiva sobre os cursos de graduação. Tal afastamento não menospreza o 

domínio teórico-prático tradicional, porém busca, nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, 

a articulação dos currículos com os cenários de prática, a fim de dar respostas aos 

problemas/situações a partir das transformações importantes nos referenciais teóricos, 

marcos conceituais, metodologias, assumindo assim o caráter político dos problemas de 

saúde, na reordenação das práticas, oportunizando maior bagagem capaz de reorientar a 

formação do enfermeiro na área da saúde coletiva, para o fortalecimento do modelo de 

atenção à saúde. 

Deste modo, o novo perfil requerido para o enfermeiro exige um aprendizado a 

fim de atuar no SUS, o qual deve contemplar, além das competências específicas da 

profissão, um conjunto de habilidades que assegurem, ao profissional, o desenvolvimento 

do seu pensamento científico crítico-reflexivo, da sua prática, das suas relações 

acadêmicas e sociais, amparadas na ética e na humanização dos processos de trabalho. 

Na prática, os novos modelos pedagógicos implementados nas IES e seus projetos 

pedagógicos de curso devem refletir nos processos de ensino-aprendizagem, no sentido 

de contemplar os princípios, os fundamentos, as condições e os procedimentos instituídos 

pelas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, visando a garantir a qualificação e 

o desenvolvimento de profissionais críticos, reflexivos, transformadores da sua prática.  

Particularmente no Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Caicó, as 

transformações vêm se processando na tentativa de reconfigurar o caráter conservador 

que opera no âmbito do processo ensino-aprendizagem, primando pela formação integral 

e adequada do estudante. Consequentemente, esforços vêm sendo desenvolvidos na 

contratação e qualificação de professores, construção de parcerias com outros 

equipamentos sociais utilizados como espaços de formação, discussão e revisão periódica 

da proposta pedagógica. 
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Dada a abrangência do conjunto de habilidades e competências necessárias à 

constituição do perfil profissional delineado no PPC, o curso de enfermagem defende, em 

suas políticas, compromissos com a construção permanente dos marcos teóricos e 

metodológicos reorientadores da formação no espaço da instituição, a consolidação da 

articulação ensino-serviço, a construção do saber a partir da articulação teoria-prática, a 

integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a qualificação docente e a 

capacitação dos enfermeiros dos serviços de saúde, o incremento da produção e da 

divulgação do conhecimento.  

Diante do exposto, fica evidente que o novo paradigma em saúde almeja um 

profissional que detenha o conhecimento técnico-científico articulado com o ético-

político, ou seja, profissionais que assumam seu papel social, comprometidos com ações 

interventivas no âmbito da saúde, diante do estímulo do ver, ouvir e sentir o outro em sua 

dimensão subjetiva e particular, ao mesmo tempo em que lhe visualizam a inserção social 

coletiva, o que compreende os determinantes e condicionantes sociais do processo 

saúde/doença (MERHY, 1999).  

Nessa conjuntura de novas demandas, a Saúde Coletiva ganha espaço de destaque 

por trazer no seu âmbito um olhar diferenciado para as práticas de saúde. Para Carvalho 

e Ceccim (2009), esse campo de saber deve ser visto como espaço necessariamente 

interessado e privilegiado para a discussão da relevância social e do seu reencontro com 

o caráter técnico e científico da formação dos profissionais de saúde. Por sua vez, 

corroborando o mesmo pensamento, Egry, Fonseca, Oliveira (2013) enfatizam que a 

Saúde Coletiva, diferentemente da Saúde Pública é um campo de teorias e práticas que 

busca, na realidade objetiva, os meios e os instrumentos de intervenção nos perfis 

epidemiológicos da população de um dado espaço territorial, entendendo sua constituição 

por meio de totalidades que se interpenetram: as dimensões estrutural, particular e 

singular. 

Essas orientações gerais se configuram como propostas de referência para uma 

formação profissional abrangente, embasada numa concepção ampliada de saúde, e que 

enfatiza a integralidade das ações pela superação da dicotomia entre a abordagem 

epidemiológica e a clínica, o estabelecimento de boas práticas relacionais entre os sujeitos 

(profissionais e usuários), o uso adequado e eficiente dos recursos, o interesse em 

atualização contínua/permanente e a responsabilidade com a educação dos demais 

profissionais de saúde. Um leque de exigências e padrões definidos como elementos 
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indispensáveis ao perfil de um novo profissional, capacitado e responsável pela atenção 

à saúde mais justa, igualitária e de melhor qualidade para todos. 

 

6.2 BASES CONCEITUAIS 

 

As concepções construídas coletivamente no Curso de Enfermagem 

compreendem partes de um todo indissociável, dimensões do trabalho de enfermagem - 

dimensão estrutural, particular e singular (EGRY, 1996) - portanto, intrinsecamente 

relacionadas entre si, e que vão embasar o ensino e o trabalho de enfermagem.  

 

 Sociedade 

A sociedade é a base que fundamenta as formas de trabalho (produção social) e 

de vida (reprodução social), determinando as necessidades sociais e possibilidades de 

atendimento a essas necessidades.  

Formada por classes sociais antagônicas e extremamente desiguais, em que a 

determinação de classe é definida pelo econômico, através da exploração, e pelo jurídico, 

político e ideológico, através da subordinação. As classes sociais são formadas pelos 

conjuntos de agentes sociais determinados, principalmente, mas não exclusivamente, por 

seus lugares no processo de produção.  

Compreende ainda as interrelações de gênero que conformam a complexidade da 

natureza humana dos sujeitos sociais, tomando como eixo a condição do ser homem e do 

ser mulher, construída histórica e socialmente a partir das relações de poder estabelecidas 

na sociedade, extrapolando a naturalização biológica das diferenças de gênero.  

O momento da reprodução comporta a organização da vida na sociedade e 

representa as diferentes classes sociais. Esse momento também comporta a formação de 

grupos sociais que se inserem no momento da produção, pois essa inserção lhes permite 

ter uma determinada base material de existência. 

Os grupos sociais homogêneos são caracterizados pela inserção de classe (relação 

capital/trabalho) na base econômica, na base social e na base geosocial. No âmbito da 

dinâmica da sociedade, especificamente no seu momento produtivo, se localizam nos 

espaços formais de trabalho e de representação das relações capital/trabalho, como, por 

exemplo, nos locais de trabalho, nos sindicatos patronais e de trabalhadores, nos órgãos 

de classe e de defesa popular.  



38 

 

Ainda no âmbito da dinâmica da sociedade, mais especificamente no seu momento 

reprodutivo, ele é encontrado nos momentos em que usufrui dos equipamentos públicos 

e privados, como escola, creches, clubes, igrejas.  Significa que as classes e/ou grupos 

sociais têm acesso diferenciado à forma de ocupação do espaço onde se dará a produção, 

o atendimento às suas necessidades, e onde se processará a vida. 

O processo de transformações das condições político-sociais-econômicas com o 

impacto da globalização determina a reestruturação do Estado com a implantação de 

políticas sociais neoliberais voltadas para o Estado mínimo, as quais causam grandes 

dificuldades, injustiças e instabilidade social. A saúde encontra-se inserida no processo 

de trabalho terciário. Sendo um processo de trabalho, tem um processo de produção, com 

suas relações sociais de trabalho, seus meios e instrumentos. 

 

 Trabalho 

Forma pela qual o homem retira da natureza o seu sustento, uma vez que 

transforma essa natureza de acordo com as suas necessidades, estabelecendo, 

consequentemente, uma relação de produção com outros homens. 

Trabalho é o ato de depositar significado social à natureza. Ao produzir, o homem 

transforma a natureza e é por ela transformado. A própria sociedade é criada e tem seus 

valores modelados pelas formas de produção (MARX, 1994). 

O processo de trabalho é a junção dos meios de trabalho e dos objetos, sobre o 

que recai um trabalho produtivo. Logo, o processo de trabalho é uma prática social cujos 

elementos básicos são os agentes, os objetos, os instrumentos, a atividade e a finalidade. 

Os agentes são aqueles a quem compreende a realização do trabalho; o objeto é aquilo 

que os trabalhadores querem transformar; os instrumentos são os meios que ajudam a 

trabalhar, ou seja, o saber técnico-cientifico; a atividade é a pratica das técnicas (o 

trabalho diário); e a finalidade é a meta (MARX, 1994). 

O trabalho é condição inerente ao homem/mulher, como forma de garantir-lhe a 

subsistência. É a inserção no modo de produção, que garantirá a base material de 

sustentação do trabalhador, fato que definirá a qualidade de vida no momento da 

reprodução social. O processo de trabalho representa a categoria fundamental para o 

reconhecimento da sociedade capitalista e das formas como ela se reproduz. 
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 Trabalho Coletivo em Saúde / Produção dos Serviços de Saúde 

O processo de trabalho em saúde, categorizado como serviço, apresenta, portanto, 

características que o distinguem dos demais trabalhos, apesar de compartilhar 

semelhanças nos processos de trabalho que ocorrem na indústria e em outros setores da 

economia. 

Assim, o processo de trabalho em saúde se produz para além de equipamentos, 

procedimentos e técnicas utilizados em intervenções nos serviços. Em qualquer 

abordagem terapêutica, existirá relações mediadas por uma pessoa atuando sobre outra, 

permeadas por trocas, jogos de expectativas, momentos de fala, escuta e interpretações. 

Nessas relações, existe a produção de vínculo, de uma acolhida ou não das intenções que 

esse encontro profissional/usuário produz (LUNARDI et al, 2010). 

Segundo Nunes (2000), o processo de trabalho em saúde apresenta algumas 

características: 

 Complexidade: diversidade de profissionais, de usuários, de espaços de atuação, 

de relações técnicas e sociais estabelecidas; 

 Heterogeneidade: diversidade de processo de trabalho; 

 Fragmentação nos diversos níveis (manual e intelectual; especialidades médicas; 

diversidade de profissões; hierarquia e subordinação). 

Uma nova organização das práticas de saúde deve ter como objetivos, de um lado, 

as "necessidades sociais", reconhecidas como problemas de saúde da população, e, de 

outro, a resolução da maior quantidade possível de problemas, não aceitando a 

organização centrada exclusivamente na assistência médica individual. 

Consequentemente, um novo modelo de práticas de saúde pautado na realização de 

trabalho epidemiologicamente orientado, assumindo o cuidado de saúde na sua dimensão 

coletiva, na qual a clínica tem papel fundamental e indispensável, como parte do modelo 

epidemiológico. 

 

 Trabalho de Enfermagem 

Acerca do processo da enfermagem, é necessário entender que este se realiza no 

interior do trabalho em saúde, produzindo-se em sua relação com as demais profissões da 

área de saúde. Nessa articulação, reconhece-se sua complementaridade com outros 

processos de trabalho (SCHWENGBER, 2008). 
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A enfermagem, como integrante do processo de produção dos serviços de saúde, 

tanto vai apresentar características como sofrer determinações sociais a que qualquer 

serviço está sujeito na sociedade brasileira.  

O trabalho da enfermagem tem especificidades que se materializam em quatro 

processos: assistir/intervir, gerenciar, investigar e ensinar/aprender, de forma 

indissociável nos modelos epidemiológicos onde o/a enfermeiro/a exerce a coordenação 

do trabalho da enfermagem nesses modelos de produção dos serviços de saúde. 

Por se tratar de trabalho coletivo, os processos de trabalho em enfermagem são 

parcelas do processo de trabalho em saúde e, em alguns casos, configuram-se como 

meios/instrumentos desse mesmo trabalho.  

 

 Saúde/Doença 

Processo determinado histórico-socialmente, no qual as condições de vida e 

trabalho vão determinar diferentes potenciais de risco e benefícios que caracterizam 

diferentes formas de adoecer, ou de estarem em equilíbrio. Resultante da forma como o 

homem produz e se reproduz socialmente. O modo específico pelo qual ocorre, nos 

grupos, o processo biológico de desgaste e reprodução, destacando como momentos 

particulares a presença de um funcionamento biológico diferente, com consequências 

para o desenvolvimento regular das atividades cotidianas, isto é, o surgimento da doença. 

A resposta dinâmica que as classes sociais manifestam, de forma diferenciada, de 

acordo com sua inserção no sistema de produção frente aos determinantes/condicionantes 

sociais, resposta esta dada pelas características de riscos e de potencialidades, que são 

reflexos do processo biológico de desgaste. Em nossa sociedade, dividida em classes 

sociais, a qualidade de vida de cada classe social é diferente, pois diferente é sua 

exposição aos processos de risco e ao acesso a processos benéficos ou potencialidades de 

saúde (valores e contra-valores). 

 

 Educação 

Prática social, produto de tensões e conflitos culturais, políticos e econômicos 

determinados histórica e socialmente, e que possibilitam a formação integral do sujeito 

contribuindo para a construção de sua visão de mundo, de forma crítica e consciente, na 

perspectiva de transformação da realidade. 



41 

 

Nesse sentido, o processo pedagógico se constrói a partir de uma relação dialética 

entre os sujeitos envolvidos nessa prática, tendo como referência a realidade na qual se 

inserem. 

Nos diversos cenários ultrapassando os limites das instituições escolares, ou seja, 

produto e produtor de determinações sociais.  

 

 Políticas de Saúde 

Ao Estado, interessa a consolidação de um modelo econômico que favoreça o 

processo de privatização do financiamento e da produção dos serviços de saúde, seguindo 

a ótica neoliberal, sob a égide da dinâmica da acumulação privada. Os hospitais com 

grande incorporação de tecnologia absorvem, portanto, grandes investimentos de capital, 

que geralmente pertencem ao setor público. 

O avanço tecnológico e científico da indústria farmacêutica, instrumentos e 

equipamentos médico-hospitalares determinam a medicalização da sociedade, a 

tecnificação e especialização do ato médico, favorecendo uma visão fragmentada do 

homem e da sociedade. Este avanço tecnológico, se por um lado contribui para a 

elucidação diagnóstica, por outro, restringe o acesso dos usuários a esse aparato 

tecnológico. Acresce-se a isto o elevado investimento dispendido para qualificar os 

trabalhadores da saúde, a fim de manusearem toda esta tecnologia, cuja distribuição dos 

progressos ocorre de forma desigual na sociedade capitalista. 

Como modelo contra-hegemônico, encontra-se em construção o SUS, resultante 

do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que impõe uma nova forma de se produzir 

em saúde, e que direciona e modifica a forma de organização e conteúdo das ações e 

serviços de saúde, de modo a responder às demandas da população no atendimento às 

suas necessidades. 

Relativamente à fragmentação das ações e dos serviços de saúde, existe uma 

proposta de reorganização e desfragmentação do sistema de saúde brasileiro. Trata-se das 

redes de atenção à saúde. 

As redes de atenção à saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de 

serviços de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por 

uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e 

integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde prestada no 

tempo certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, e de forma 
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humanizada, e com responsabilidades sanitárias e econômicas por esta população 

(MENDES, 2009).  

 

6.3 PRINCÍPIOS FORMATIVOS 

 

 Articulação teoria e prática 

 

A articulação teoria/prática é um princípio formativo que fundamenta o 

movimento integrador do processo de ensino-aprendizagem, considerando a não 

dissociação entre a dimensão teórica e a dimensão prática no cotidiano acadêmico.  

Esse princípio tem como referencial teórico-metodológico a metodologia da 

Teoria de Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva – TIPESC –, 

desenvolvida por Egry (1996), que viabiliza a interação da teoria e da prática a partir da 

sistematização de etapas indissociáveis, nas quais a realidade é captada e interpretada, 

orientando a construção de propostas de intervenção, e refletindo uma ação prática que 

antecede o movimento de teorização do fenômeno de saúde-doença de uma dada 

coletividade, como fundamentação para uma nova ação prática de intervenção na 

realidade objetiva.  

Esta perspectiva pedagógica, na qual se fundamenta este PPC viabiliza uma 

aproximação com a realidade objetiva e, ao mesmo tempo, a reflexão da ação. Desta 

forma, assume-se a ideia da superação entre teoria e prática, entendendo-as em um 

processo que realimenta e permite a proposição de uma ação transformadora mais 

adequada a cada contexto (GADOTTI, 1998; ALMEIDA, 2006). 

No contexto acadêmico, a atividade de aproximação com a realidade objetiva 

favorece a liberdade e a individualidade, nas formas de apreensão dessa realidade, 

considerando as diferentes visões de mundo dos sujeitos inseridos na sociedade, e que 

integram o cotidiano acadêmico. Estes diferentes saberes precisam ser valorizados no 

processo de ensino-aprendizagem, e tomados como ponto de partida para a produção de 

novos conhecimentos, agregados aos demais saberes inerentes à formação em 

enfermagem. Busca-se, assim, trabalhar a construção de conhecimentos a partir da 

vivência de experiências significativas, apoiada nos processos de aprendizagem por 

descoberta (CYRINO; TORALLES-PEREIRA, 2004). 
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 Flexibilização 

 

As mudanças ocorridas, nas duas últimas décadas, nos paradigmas da educação, 

da organização do mercado de trabalho e da saúde, mediadas pelas transformações 

econômicas, políticas, sociais e culturais mundiais, estão provocando modificações na 

forma e no conteúdo do trabalho humano, bem como no dinamismo nos conceitos e nas 

práticas educativas (DELUIZ, 2004).  

Nesse contexto de mudança, o mundo do trabalho é invadido por princípios de 

flexibilização, precarização, produtividade, segmentação, informalidade e 

competitividade, passando por uma reestruturação do processo de produção, e 

consequente reorganização do trabalho, em novas bases, práticas e saberes.  

Dentro dessa perspectiva, surge a necessidade de rediscutir o papel da educação, 

a sua adequação, à vinculação e às suas respostas ao grande processo de mudança socio-

econômico, no esforço de superar a fragmentação do saber e da realidade, instituída e 

disseminada pelo modelo tradicional de ensino, abrindo espaço para estratégias que 

primam pela formação de indivíduos críticos, reflexivos, responsáveis e participativos no 

desenvolvimento da sociedade e na construção da cidadania (DELORS et al., 1998).  

Essa organização realça a flexibilização como um aspecto basilar na formação 

profissional, que deve orientar a gestão pedagógica, administrativa, e os projetos 

pedagógicos dos cursos, em busca  do respeito à diversidade de sujeitos e práticas, do 

exercício concreto da autonomia universitária e da flexibilidade da dinâmica curricular, 

permitindo o rompimento com a hierarquização artificial dos conteúdos, criando novos 

espaços para a aprendizagem e possibilitando a ampliação dos horizontes de 

conhecimento, bem como a diversidade de experiências (TIMÓTEO, 2004). 

No curso de enfermagem, o princípio da flexibilização é também considerado 

mediante a adoção de critérios de mobilidade intercursos e equivalências de componentes 

curriculares, para acesso e engajamento dos estudantes, além do estímulo ao 

desenvolvimento e realização de atividades complementares na busca da construção de 

um profissional alinhado às necessidades sociais e de saúde da sociedade. 

  

 Contextualização 

 

O princípio da contextualização se constitui uma condição fundamental à 

aprendizagem. Contextualizar o ensino significa levar em conta o cotidiano e a realidade 
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de cada região, as experiências vividas pelos alunos, considerando os contextos social e 

pessoal no qual estão inseridos (KATO; KAWASAKI, 2011). 

 A realidade do estudante deve ser tomada como ponto de partida para a produção 

de novos conhecimentos, articulando o contexto com os saberes e práticas construídos na 

universidade, e viabilizando a formação de sujeitos capazes de intervir no mundo em que 

vivem. Assim, o conhecimento ganhará significado real para o estudante, retirando-o da 

condição de espectador para assumir o papel central de um protagonista, que pode 

resolver problemas e mudar a si mesmo e ao mundo ao seu redor. 

As iniciativas comprometidas com o princípio da contextualização no processo de 

formação do enfermeiro têm procurado articular o contexto acadêmico com os serviços 

de saúde, buscando ligar os espaços de formação aos diferentes cenários da vida real e de 

produção de cuidados à saúde. 

A utilização de diferentes cenários de aprendizagem é de fundamental importância 

para a formação em saúde, espaços que permitem a incorporação da integralidade no 

processo de ensino-aprendizagem, e a redefinição das práticas, precisando, pois, estar 

identificada com o princípio pedagógico pelos atores do processo educativo 

(ALBUQUERQUE et al., 2008). 

Neste sentido, os serviços da rede pública de saúde são assumidos como campo 

privilegiado para as atividades do curso que compõem essa formação, possibilitando 

maior integração da teoria com a prática, a multidisciplinaridade e o compartilhamento 

de saberes.  

 

 Democratização 

 

As competências e habilidades desenvolvidas ao longo da formação acadêmica 

precisam ser pautadas em princípios que possibilitem a inserção do estudante no contexto 

sociopolítico e cultural brasileiro. Dentre esses princípios, destaca-se o da 

democratização.  

Democratizar o ensino superior pressupõe uma prática pedagógica crítica, 

articulada ao cotidiano, estabelecendo uma relação de mediação entre os sujeitos e o 

mundo, capaz de ampliar a percepção coletiva a respeito das questões e situações-limite, 

aquelas para as quais as respostas não estão dadas, e que precisam ser coletivamente 

construídas (PIRES, 2005).  
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 Neste sentido, a democratização pode ser entendida como a implantação de meios 

para que os alunos dominem os conhecimentos culturais e científicos, desenvolvendo 

competências cognitivas e operativas, colocando-os em prática em suas vidas 

profissionais, e em sua conduta social, rumo à concretização da cidadania e a 

transformação social (DIAS SOBRINHO, 2005). 

No curso de enfermagem, seguindo uma política institucional, a democratização 

é defendida já nas formas de acesso do estudante ao ensino superior, passando pela 

acompanhamento equânime dos alunos cotistas e pelo direcionamento da formação para 

o conhecimento da realidade do Sistema de Saúde brasileiro, as constantes lutas pela 

manutenção e consolidação deste sistema nos moldes propostos pelas Leis Orgânicas da 

Saúde Nº 8.080/90 e nº 8.142/90, bem como para uma postura profissional reflexiva, 

crítica e consciente de sua prática social.  

O enfermeiro que se pretende formar deve ter sua prática voltada para o resgate 

da dignidade humana, a justiça, o respeito aos direitos do outro, a responsabilidade, o 

diálogo e a solidariedade, permitindo a transformação da realidade pautada no alheamento 

em relação ao outro e à irresponsabilidade em relação a si próprio e ao contexto social em 

que está inserido (FREIRE COSTA, 2000).  

Em defesa de uma prática pedagógica que aponte para o desenvolvimento de 

habilidades técnicas e humanas, deve-se considerar o apoio pedagógico e psicossocial 

como condição importante ao acesso de todos os alunos ao ensino superior, bem como os 

padrões socioeconômicos e culturais, evidentemente desiguais nos estudantes de 

diferentes classes sociais, promovendo ações que garantam aos universitário o suprimento 

de suas necessidades de vida, de ensino/aprendizagem e de toda a sua vida acadêmica.  

No âmbito do curso de enfermagem, o princípio da democratização é considerado 

na construção do Projeto Pedagógico, permitindo ao discente tornar-se um sujeito 

proativo em disciplinas, participando do planejamento, execução e avaliação de projetos 

de intervenção na realidade, e viabilizando a interação entre os próprios discentes, o 

fortalecimento da autonomia do aluno e a proximidade na relação docente-discente, como 

potencialidades para a formação do enfermeiro.  

Neste mesmo contexto, a democratização se materializa, ainda, na expansão de 

programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, para a participação de estudantes, 

como bolsistas ou voluntários.  
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 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

 

Pensar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é entender que essas 

três vertentes, quando articuladas, são instrumentos potencializadores do processo de 

formação. Na universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão precisam ser encarados 

como atividades complementares e interdependentes, atuando de forma sistêmica e com 

valorações equivalentes, para promover a difusão, criação, sistematização e 

transformação do conhecimento (PIVETTA et al, 2010).  

A pesquisa e a extensão contribuem para reorientar o ensino, proporcionando 

maior conhecimento do contexto prático, a partir de problemáticas que se apresentam e 

são investigadas e/ou trabalhadas a partir da vivência em campo.  

Na graduação em enfermagem, do Campus Caicó/UERN, a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão deve ser aplicada nas atividades realizadas em sala de 

aula, na produção de projetos de iniciação científica, atividades de monitoria acadêmica, 

eventos científicos diversos, e práticas extensionistas, como estratégias curriculares, 

capazes de viabilizar a articulação desse princípio ao processo formativo de um novo 

perfil profissional.  

O curso, através de suas ações pedagógicas, busca novos cenários de práticas e 

estimula a inserção precoce dos acadêmicos nos diferentes contextos sociais e em 

diferentes níveis de intervenção, possibilitando a articulação da teoria com a prática na 

formação acadêmica. Desta forma, procura-se propiciar atividades de ensino a extensão 

e a pesquisa universitária, gerando uma formação contextualizada, crítica e reflexiva.  

 

 Interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade representa um movimento de troca, de reciprocidade e 

integração entre áreas diferentes de conhecimento, do que resulta a produção de novos 

saberes (FAVARÃO; ARAÚJO, 2004). Este princípio oferece a possibilidade de superar 

a dissociação das experiências formativas e da realidade social, constituindo condição 

necessária à melhoria da qualidade do ensino superior.  

No campo do ensino em saúde, interdisciplinaridade é um tema que assume um 

sentido nuclear, especialmente, com a implantação das diretrizes curriculares nacionais 

em 2001, que sinalizam para a construção do paradigma da integralidade na formação e 
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para a integração curricular, com adoção de modelos pedagógicos mais interativos e com 

estímulo a uma atuação interdisciplinar.  

Assim, essa dimensão objetiva edificar novas relações entre os sujeitos que 

interagem nesse processo: docentes, discentes, profissionais dos serviços de saúde e a 

população, favorecendo uma aprendizagem interprofissional, que rompe com 

preconceitos e com a prática de saúde centrada na doença, valorizando o trabalho 

colaborativo e a assistência, articulando ensino, pesquisa e a comunidade (BATISTA, 

2006).  

No curso de enfermagem, busca-se, com as práticas pedagógicas, construir 

conhecimento em estreita relação com o contexto social e presente na formação dos 

alunos, procurando associar o processo de conhecer e intervir na realidade, abrindo 

espaços efetivos à prática da iniciação científica, da pesquisa e da extensão. Além disso, 

a adoção da abordagem interdisciplinar pressupõe mudanças de poder concentrado em 

disciplinas, e a implantação de acordos coletivos em prol de um projeto pedagógico 

orientado pelas necessidades da sociedade e pelo processo de construção do 

conhecimento, pelo estudante. 

Nesta perspectiva, é possível que os discentes compreendam a articulação didática 

dos assuntos, sobretudo vivenciando a relação dialética no sentido de se tornarem sujeitos 

ativos no processo de construção do conhecimento, desenvolvendo a capacidade de 

responder a questões amplas, de explorar relações entre as disciplinas e, a partir delas, 

solucionar problemas que ultrapassassem os limites pedagógicos de um conteúdo, e 

fortalecendo o movimento entre a ação-reflexão-ação e da articulação teoria-prática. 

 

6..4 BASE TEÓRICO- METODOLÓGICA 

 

Diante dessas questões que envolvem a saúde e a própria enfermagem, este projeto 

pedagógico de curso fundamenta-se na Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em 

Saúde Coletiva – TIPESC (EGRY, 1996), a qual constitui um marco teórico-

metodológico da questão da intervenção da enfermagem no processo saúde/doença da 

coletividade.  

Na sua vertente metodológica, a TIPESC é uma sistematização dinâmica para 

captar e interpretar um fenômeno articulado aos processos de produção e reprodução 

social referentes à saúde ou doença de uma dada coletividade. Para isso, considera o 

marco de sua estrutura, inserido num contexto social historicamente determinado; a fim 
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de intervir nessa realidade, reinterpretando-a para novamente nela interpor instrumentos 

de intervenção (EGRY, 1996). 

A TIPESC apresenta uma proposta sistematizadora com cinco etapas, que são: a) 

captação da realidade objetiva; b) interpretação da realidade objetiva; c) construção do 

projeto de intervenção na realidade objetiva; d) intervenção na realidade objetiva; e) 

reinterpretação da realidade objetiva. Nesta perspectiva, considera-se importante iluminar 

as diferentes partes do fenômeno, que são as dimensões singular, particular e estrutural, 

de modo a compreender as interrelações dialéticas entre as partes e o todo (EGRY, 1996). 

O processo de construção do projeto pedagógico do Curso de Enfermagem teve como 

suporte teórico: 

 A concepção da enfermagem como trabalho parte do trabalho coletivo em saúde; 

 A teoria de intervenção práxica da enfermagem em saúde coletiva na captação e 

interpretação de um fenômeno social; 

 A compreensão de que o processo produtivo está em constantes transformações, 

tanto em sua base técnica como nas atividades dos seus agentes e da divisão 

técnica e social do trabalho;  

 A concepção de que a articulação entre trabalho e educação se estabelece no 

processo ensinar/aprender que resulta a produção da força de trabalho; 

 O trabalho em saúde concebido como coletivo no qual está inserido o processo de 

trabalho da enfermagem, materializado nos processos ensinar/aprender, 

assistir/intervir, gerenciar e investigar, interfacetados com o processo 

ensinar/aprender tendo como paradigma o processo saúde/doença e a concepção 

da educação como espaço de transformação capaz de produzir a força de trabalho 

de enfermagem, comprometida com a transformação dos serviços de saúde e da 

sociedade em geral. 

 

 Segundo o referencial teórico-metodológico da TIPESC (EGRY, 1986), foi 

elaborado o quadro abaixo: 
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Quadro 1. Referencial Teórico-Metodológico (TIPESC) 

PROCESSO 

DE 

TRABALHO 

PROCESSO 

ASSISTIR/ 

INTERVIR 

PROCESSO 

GERENCIAR 

PROCESSO 

ENSINAR/APRENDER 

PROCESSO 

INVESTIGAR 

 

 

Objeto 

Perfis 

epidemiológicos 

do coletivo 

na sua totalidade, 

nos grupos 

sociais 

homogêneos e na 

sua singularidade 

(indivíduo / 

família). 

Dinâmica de 

como se processa 

a assistência / 

intervenção de 

enfermagem na 

sua aderência e 

articulação com 

os perfis 

epidemiológicos 

do coletivo; 

Conhecimento que os 

ingressantes em 

enfermagem têm acerca do 

objeto/finalidade do 

processo de produção dos 

serviços de 

saúde/enfermagem 

materializados no ensino 

através das áreas temáticas, 

conteúdos. 

Estado de arte 

que caracteriza o 

saber da 

enfermagem e 

sua articulação 

com a produção 

dos serviços de 

saúde 

 

Finalidade 

Transformação 

desses perfis 

visando 

aperfeiçoar o 

processo saúde-

doença do 

coletivo também 

nas dimensões 

geral, particular e 

singular. 

Compatibilizar 

essa dinâmica às 

necessidades de 

transformação do 

processo 

assistir/intervir, 

articuladas às 

transformações 

dos perfis 

epidemiológicos 

Construção de um 

conhecimento que atenda 

as demandas sociais e que 

produzirá o enfermeiro 

coordenador do trabalho 

de enfermagem com vistas 

a transformação dos perfis 

epidemiológico de Caicó, 

Região do Seridó e Estado 

do Rio Grande do Norte; 

Construção um 

novo saber da 

enfermagem de 

modo que venha 

a contribuir com 

uma nova forma 

de produção dos 

serviços 

Meios/ 

instrumentos 

Força de 

trabalho, saber e 

tecnologias de 

enfermagem 

construídas sobre 

o modelo clínico 

e epidemiológico 

de modo a 

fundamentar o 

assistir/intervir 

Modelos e 

métodos 

gerenciais, 

processo de 

educação 

continuada; força 

de trabalho. 

Discentes, docentes, 

processos de trabalho que 

assegurem a infra-estrutura 

acadêmica e administrativa, 

projeto político-

pedagógico, pesquisas, 

tecnologias, materiais e 

equipamentos; 

Referenciais 

teóricos 

metodológicos, 

métodos e 

técnicas, 

projetos de 

pesquisas força 

de trabalho 

qualificada. 

 

 

 

 

Trabalho em 

si 

Caracteriza-se 

pela presença 

constante da 

enfermagem 

junto ao objeto, 

acompanhando-o 

diretamente ou à 

distância. 

Ocorre sob 

orientação do 

Plano Diretor 

para a Saúde do 

Município e pelo 

Plano Diretor 

para a assistência 

de enfermagem a 

ele subordinado, 

nas instituições 

e/ou em outros 

espaços em que se 

processa o 

trabalho de 

enfermagem. 

Desenvolvimento do 

projeto político pedagógico 

no qual na perspectiva da 

produção de um novo 

conhecimento que venha 

contribuir para a 

transformação da produção 

dos serviços de saúde. 

 

Participação em 

processos de 

produção de 

conhecimento: 

pesquisas e/ou 

outras formas de 

produção, 

especificas da 

enfermagem ou 

em parceria com 

os demais 

trabalhadores da 

saúde. 

 

Fonte: EGRY, 1996.  
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7. INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E 

DISPONÍVEIS NO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

7.1. ESPAÇO FÍSICO 

 

Em relação à estrutura física o Campus Caicó, desde a sua inauguração (outubro 

de 2006), conta com 03 salas de aula, uma secretaria, uma sala de professores, uma sala 

de almoxarifado, dois banheiros (feminino e masculino), uma sala para xérox.       

Existem 06 laboratórios: anatomia (implantado), microscopia (implantado), 

bioquímica/fisiologia/farmacologia (não implantado), microbiologia (implantado), 

histopatologia (parcialmente equipado), laboratório de semiologia e semiotécnica que 

compõem a estrutura necessária a formação do Curso de enfermagem.    

Atualmente ainda existem dificuldades relativamente ao quesito estruturas e 

equipamentos, problema presente devido a ausência de recursos. O setor de transportes 

conta com 02 carros (FIAT UNO) e uma DUCATO para deslocamento dos professores, 

funcionários e gestores.  

Quanto à acessibilidade, na área do CAIC, esta é inexistente, porquanto não há 

escadas e batentes de acesso às salas de aula e outras dependências do Campus. O prédio 

onde funcionam alguns laboratórios, como por exemplo, o de Semiologia e Semiotécnica, 

além do de Anatomia, tem alguns banheiros adaptados, porém a entrada que dá acesso 

aos laboratórios é sobremodo precária.  

 

Quadro 2 . Demonstrativo de equipamentos do curso de Enfermagem 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

Computador 03 

Projetor multimídia 10 

Impressora 02 

Televisão 02 

     Fonte: Campus Caicó (UERN, 2015) 
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Quadro 3. Espaço físico do curso de Enfermagem 

ESPAÇO FÍSICO QUANTIDADE OBSERVAÇÕES 

Salas de aula 03  

Sala dos professores 01 Comum aos cursos do Campus  

Secretaria de Enfermagem 01  

Sala de vídeo/Multimídia 01  

Laboratórios 06 O laboratório de 

bioquímica/fisiologia/farmacologia está em 

fase de implantação, o laboratório de 

histopatologia está parcialmente equipado e 

ainda não funciona 

Sala de pesquisa 01  

Biblioteca 01  

Cantina -  

Auditório 01  

Quadra poliesportiva -  

Setor de reprografia 1  

Banheiros  06  

    Fonte: Campus Caicó (UERN, 2015) 

Quadro 4. Descrição da área física, capacidade por sala e utilização do curso de 

Enfermagem do Campus Caicó – UERN 

ESTRUTURA  QUANTIDADE CAPACIDADE UTILIZAÇÃO 

 Sala de aula  3 26 alunos por sala Exclusivo para o 

curso de enfermagem 

Laboratório de 

Microscopia 

1 26 alunos  Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório de 

histopatologia 

1 26 alunos Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório 

multidisciplinar 

microbiologia 

1 26 alunos Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório de 

anatomia 

1 26 alunos  Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório 

multidisciplinar 

(Biologia celular) 

1 26 alunos  Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório 

multidisciplinar 

(bioquímica/ fisiologia 

e farmacologia) 

2 26 alunos por 

laboratório 

Comum entre os 

cursos do Campus 

Laboratório de 

Semiologia e 

Semiotécnica 

1 26 alunos exclusiva 

Biblioteca 1 - Comum entre os 

cursos do Campus 

 Biotério - -  - 

Central de esterilização 1 - Comum entre os 

cursos do Campus 

    Fonte: Campus Caicó (UERN, 2015) 
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Quadro 5. Relação de material do setor de xerox 

MATERIAL QUANTIDADE 

Estante 01 

Armário 01 

Balcão de mármore 01 

Balcão de madeira 01 

Máquinas de xerox* 02 

Computador 01 

Grampeador  05 

Perfurador para espiral 01 

      Fonte: Campus Caicó (UERN, 2015) 

     *O serviço de Xerox oferecido no CAIC é terceirizado  

 

7.2 BIBLIOTECA 

 

Quando da criação do Curso de Enfermagem do Campus Caicó, iniciou-se o 

processo de aquisição do acervo bibliográfico inerente aos componentes curriculares do 

referido curso. 

 O horário de funcionamento da biblioteca é das 07h10 às 21h50, da segunda-feira 

a sexta-feira, com três funcionários à disposição. 

As formas de aquisição de nova bibliografia são as constantes do PPC, que contém 

as listas das diversas referências utilizadas pelo curso. 

Destaque-se que a ampliação e atualização do acervo bibliográfico têm-se 

constituído prioridade da atual administração. Em 2014, o Campus Caicó/UERN conta 

com 6.337 exemplares, dos quais 2.912 títulos cadastrados no Sistema Integrado de 

Bibliotecas da UERN, e que são assim divididos: 

 

Quadro 6. Tipos e número de exemplares da Biblioteca Central do Campus Caicó 

ACERVO  TÍTULOS EXEMPLARES 

Livros 2.036 5.059 

Monografias 573 573 

Periódicos Nacionais 119 484 

CD-rom 80 88 

Cadernos 26 32 

Dicionários 10 16 

Folhetos 10 22 

Eventos 5 9 

Teses 30 30 

Manuais 4 5 

Obras de Referência 4 4 

Catálogos 5 7 
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Anais 3 6 

Atlas 3 3 

Dvd's 2 6 

Relatórios 2 4 

TOTAL 2.912 6.337 

  Fonte: SIABI – UERN (2015). 

A Biblioteca possui uma área total de 146,43m, com uma sala onde está exposto 

o acervo, e duas salas de estudo em grupo, para os alunos. São equipamentos disponíveis:  

 

Quadro 7. Relação de equipamentos presentes na biblioteca 

  

EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Computador para técnico administrativo 02 

Computador para acesso a internet (alunos) 08 

Impressora 01 

Mesa para impressora 01 

Estante da recepção (guarda volumes) 01 

Cadeira de digitador 03 

Bancada 01 

Birôs 03 

Estante para livros 17 

Bibliocanto 120 

Cabine de estudo individual 15 

Mesa para estudo coletivo 04 

Cadeira acolchoada azul fixa 26 

Roteador Wi fi 01 

Estabilizador 06 

Nobreak 01 

Ar condicionado tipo Split Elgin 60.000 01 

Ar condicionado tipo Split Elgin 30.000 02 

Armário de aço  01 

Ventilador de parede 02 

 Fonte: Setor de Governança/Campus Caicó (2015) 

 

7.3 LABORATÓRIOS 

Os laboratórios destinam-se a atender professores e estudantes, de modo a 

incentivar pesquisa e a produção de material prático que possa auxiliar no processo 

ensino-aprendizagem. O Campus Caicó conta com uma estrutura de quatro laboratórios, 

utilizados pelos Cursos de Enfermagem e de Odontologia: Anatomia, Microbiologia, 

Microscopia e Semiologia e Semiotécnica em Enfermagem, nos quais funcionam aulas 

práticas, atividades de pesquisa e extensão, apesar de se encontrarem em constante 

processo de estruturação e aquisição de equipamentos.  
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No que se refere, especificamente, aos laboratórios de Histopatologia, Bioquímica 

e Farmacologia, estes estão devidamente equipados, somente faltando os insumos 

necessários ao seu funcionamento de rotina.  

A prioridade do acesso aos laboratórios será dada na seguinte ordem: estudantes 

matriculados em disciplina, que deles necessite, estudantes vinculados a projetos de 

pesquisa e extensão que façam uso dessa ferramenta. Ainda podem ser cedidos à 

comunidade de Caicó e região, mediante acordo com a direção do Campus, desde que 

não prejudique a utilização pelos estudantes dos cursos de Odontologia e Enfermagem do 

Campus de Caicó. No caso, o horário de funcionamento dos laboratórios é o seguinte: 

turno matutino, das 7h00 às 11h40; vespertino, das 13h00 às 17h40. No turno noturno 

para eventual realização de atividades de monitoria.  

Atualmente, todos os laboratórios contam com funcionários técnicos concursados, 

sob coordenação docente responsável.  

 

7.3.1 Laboratório de Semiologia e Semiotécnica  

Coordenador: Raquel Mirtes Pereira da Silva 

Técnico: Francisco Xavier Soares de Azevedo  

Quadro 8: Relação de material permanente do curso de enfermagem do campus Caicó 

da UERN 

ORDEM MATERIAL QUANT. Nº TOMBAMENTO 

1 Afastador Farabeuf adulto 13X1,25cm 08 pares Não plaquetável 

2 Almontolias Brancas 250 ml 08 und Não plaquetável 

3 Almontolias Marrons 250 ml 03 und Não plaquetável 

4 Ambu Ressuscitador Adulto 02 und Não plaquetável 

5 Ambu Ressuscitador Infantil 02 und Não plaquetável 

6 Aparadeira em Aço Inox 02 und Não plaquetável 

7 Aparelho para Glicemia Capilar 07 und Não plaquetável 

8 Aspirador Cirúrgico 4000 BIV 1,3 L 01 und FUERN 41934 

9 Armário Clínico 01 und SEC-RN 

10 Armário de Aço (2 portas) 01 und FUERN46963 

11 Ar condicionado 2400 BTU 01 und FUERN 48055 

12 Bacia Redonda 32 cm Inox 02 und Não plaquetável 

13 Balança de Plataforma adulto 01 und FUERN 37168 

14 Bandeija Inox 23 x 15cm 02 und Não plaquetável 

15 Bandeija Inox 30 x 21cm 02 und Não plaquetável 

16 Bandeija Pequena Inox 20 x 29 cm 01 und Não plaquetável 
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17 Biombo triplo 02 und SEC-RN 

18 Biombo triplo 02 und FUERN 46939/46940 

19 Braçadeira p/ coleta de sangue 02 und FUERN 46941/46942 

20 Balança Eletrônica Pediátrica 01 und FUERN 44744 

21 Balde p/ lixo 03 und  Não plaquetável 

22 Cabo de Bisturi n° 4 08 und  Não plaquetável 

23 Cadeira Escolar com braços 30 und FUERN 

24 Caixa Metálica p/ Instrumentos 

Cirúrgicos 

01 und Não plaquetável 

25 Cama(leito hospitalar) 01 und FUERN 46938 

26 Carrinho p/ curativo c/ balde e bacia 01 und FUERN 46945 

27 Coletores Porta Lâminas 20 und Não plaquetável 

28 Conjunto de Dilatação Cervical Vaginal 01 conj. FUERN 46950 a 46955 

29 Cuba Redonda inox 03 und Não plaquetável 

30 Cuba Rim inox 02 und Não plaquetável 

31 Dispensador de Sabão Líquido 01 und Não plaquetável 

32 Escadinha 2 degraus 02 und FUERN  46946/46947 

33 Estabilizador 01 und FUERN 33220 

34 Estetoscópio Adulto 04 und Não plaquetável 

35 Estetoscópio Infantil 03 und Não plaquetável 

36 Estetoscópio Pinard 02 und Não plaquetável 

37 Foco Clínico 02 und FUERN 37166/37167 

38 Fronha Azul  04 und Não plaquetável 

39 Jarra Plástica 1000 ml 01 und Não plaquetável 

40 Kit p/ nebulização adulto 06 und Não plaquetável 

41 Kit p/ nebulização infantil 06 und Não plaquetável 

42 Laringoscópio 01 und Não plaquetável 

43 Lençol com elástico solteiro/azul 05 und   

44 Lençol sem elástico solteiro/azul 02 und   

45 Lençol sem elástico solteiro/branco 01 und   

46 lap cirúrgico 02 und   

47 Mesa auxiliar(p/ instrumentos) 01 und SEC-RN 

48 Manequim bebê bisexual 02 und FUERN 37227/37228 

49 Manequim bisexual adulto 03 und FUERN35246/35247/46948 

50 Martelo degerine 02 und Não plaquetável 

51 Mesa de mayo 01 und SEC-RN 

52 Mesa para exame físico 02 und SEC-RN 

53 Mesa antropométrica 02 und SEC-RN 

54 Nebulizador 02 und FUERN 37163/37164 

55 Óculos  de proteção 03 und Não plaquetável 

56 Otoscópio Heidji c/ 5 espéculos 01 und Não plaquetável 

57 Porta papel toalha 01 und Não plaquetável 

58 Papagaio em aço inox 02 und Não plaquetável 
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59 Pinça Allis 15 cm 20 und Não plaquetável 

60 Pinça Anatômica dente de rato 14 cm 08 und Não plaquetável 

61 Pinça Backaus 10 cm p/ campo 08 und Não plaquetável 

62 Pinça Cheron 24 cm 02 und Não plaquetável 

63 Pinça Collin coração 16 cm 02 und Não plaquetável 

64 Pinça Anatômica s/ dente 160 cm 04 und Não plaquetável 

65 Pinça Foerster reta 18 cm 04 und Não plaquetável 

66 Pinça Halstead Mosquito  12 cm curva 02 und Não plaquetável 

67 Pinça Halstead Mosquito  12 cm reta 04 und Não plaquetável 

68 Pinça Hemostática Kocher 18 cm curva 05 und Não plaquetável 

69 Pinça Hemostática Kocher 18 cm reta 03 und Não plaquetável 

70 Pinça Hemostática Kelly 16 cm curva 08und Não plaquetável 

71 Pinça Hemostática Kelly 16 cm reta 08 und Não plaquetável 

72 Pinça Museu Tipo Jacobis 24 cm 02 und Não plaquetável 

73 Pinça Pean 14 cm 01 und Não plaquetável 

74 Pinça Pozzi 24 cm p/ colo uterino 02 und Não plaquetável 

75 Porta Agulha Mayo Hegar 18 cm 08 und Não plaquetável 

76 Quadro branco 01 und Não plaquetável 

77 Régua Antropométrica de 1m 02 und FUERN 46958/46959 

78 Simulador de palpação de mamas 01 und FUERN 46949 

79 Simulador de parto 02 und FUERN 37229/37230 

80 Suporte p/ soro 02 und FUERN 46943/46944 

81 Termômetro p/ caixa de vacina 02 und Não plaquetável 

82 Tensiômetro  adulto  01 und Não plaquetável 

83 Tensiômetro  infantil 05 und Não plaquetável 

84 Termômetro  clínico oval 06 und Não plaquetável 

85 Tesoura de Mayo 15 cm curva 05 und Não plaquetável 

86 Tesoura de Mayo 15 cm reta 03 und Não plaquetável 

87 Tesoura Metzembaum 15 cm curva 04 und Não plaquetável 

88 Tesoura Metzembaum 15 cm reta 02 und Não plaquetável 

89 Tesoura uso diversos 02 und Não plaquetável 

90 Toalha de banho branca 04 und Não plaquetável 

91 Toalha de rosto branca 04 und Não plaquetável 

92 Travesseiro 01 und Não plaquetável 

93 Treinador de Auscuta c/ estetoscópio 01 und FUERN 36696 

94 Ventilador de pé 01 und FUERN 46956 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015 
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7.3.2 Laboratório de Anatomia Humana (Anatômico) 

Coordenador Eudes Euler de Souza Lucena 

Técnico: Alan Max Torquato de Souza 

Quadro 9. Equipamentos referentes ao laboratório de Anatomia Humana (Anatômico) 

MATERIAL QUANTIDADE 

Mesa de inox 03 

Tanque de inox para peças anatômicas 03 

Ossário 01 

Setor de formolização Incompleto 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015 

 

7.3.3 Laboratório de Microscopia 

Coordenadora: Bruna Rafaela Martins dos Santos 

Técnico: inexistente  

Quadro 10. Equipamentos referentes ao Laboratório de microscopia (multidisciplinar: 

Embriologia, Histologia, Patologia Geral) 

MATERIAL QUANTIDADE 

Microscópios binoculares 11 

Armário para armazenar lâminas 01 

Lâminas para aulas práticas (histologia, patologia geral) Diversas 

Microscópio binocular acoplado a TV  01 

TV 29 polegadas 01 

Bancos de madeira 30 

Bancada de granito 08 

Aparelho de ar condicionado 02 

Armário para arquivos de laudos e blocos 03 

Balança digital 01 

Bancadas 06 

Banho-maria 01 

Berço para cuba de coloração 23 

Birô  05 

Capela 01 

Centrífuga 01 

Cubas de coloração 24 

Estufa 01 

Freezer vertical 01 

Geladeira frost free 01 

Laminário para 4.000 lâmias 01 

Micrótomo 01 

Multimarcador de tempo 02 

Phmetro 01 

Substâncias químicas  

Vidraria   
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Microcomputador com impressora 01 

Aparelho de ar condicionado 01 

Bancos 10 

Armário para armazenamento de substâncias químicas e vidraria 03 

 Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015 

 

7.3.4 Laboratório de Microbiologia 

Coordenadora: Izabel Calixta de Alcântara  

Técnico: Marquiony Marques dos Santos 

Quadro 11. Equipamentos referentes ao laboratório de Microbiologia Geral 

MATERIAL QUANTIDADE 

Agitador de tubo de ensaio 01 

Autoclave Q – 190.21 01 

lça para cabo de Koole em níquel cromo  10 

Armário em aço, 02 portas 02 

Balança digital de precisão para laboratório  01 

Balão de fundo chato em vidro 

(100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL) 

10 de cada 

Bancada c/ 3 m x 1,20 m, c/ instalação elétrica  08 

Bancos giratórios em madeira 15 

Banho-maria Q – 215 – ½  01 

Barrilete de 20 Litros 01 

Bastão de agitação em vidro: 8/300 mm 50 

Becker forma baixa, graduado, em vidro 

(100 mL, 250 mL, 600 mL, 1000 mL) 

10 de cada 

Biro com 02 gavetas  01 

Caneta de escrita permanente em plástico,  vidro,  metais  e 

superfícies de porcelana (cores azul e vermelha) 

02 de cada 

Centrifuga universal 01 

Conjunto de Gram 05 conj. 500 mL 

Depósito de pipetas usadas  01 

Destilador  01 

Escala de Mac Farland 05 

Estufa bacteriológica Q – 315 D 16  01 

Estufa p/ esterilização e secagem Q 317 B 01 

Frascos p/ substâncias químicas  42 

Frasco ambar (100 mL, 25 mL, 500mL, 1000 mL) 05 de cada 

Funil analítico de vidro (80mm: Capacidade 60 mL; 120 mm: 

Capacidade de 180 mL e E 180MM CAP. 1000ML) 

05 de cada 

Kit De Discos Antibióticos Para Gram Negativos  02 

Kit De Discos Antibioticos Para Gram Positivos 02 

Kit Escova Para Vidraria  01 

Medidor de PH, Q-400 A  01 

Microscópios Binoculares 01 

Microscópio estereoscópico binocular com zoom, aumento de 10x a 

160x 

01 

 

Pinça em aço inoxidavel ponta reta grossa 03 
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serrilhada comp 140mm 

Pipetador  de segurança em pvc com 03 vias. adaptáveis em pipetas 

ate 100ml. 

10 

Pipeta volumetrica em vidro graduada 

(2ml, 5ml, 10ml, 20 ml) 

20 unidades de cada 

Pisseta (frasco lavador) sem graduação em polietileno com bico 

curto vol 250ml 

20 unidades de cada 

Placas de petri em vidro transparente 100x20 05 de cada 

Proveta graduada em vidro com base Hexagonal (100ml, 500ml, 

1000ml) 

05 de cada 

 

Óculos de segurança incolor 03 

Óleo de imersão para microscopia 03 

Placa de Petri  400 

Proveta 17 

Refrigerador, duplex frost free eletrônico 01 

Refrigerador comum 01 

Suporte P/Papel Kraft Com 03 Bobinas  01 

Termômetro Para Estufa  01 

Termômetro Para Geladeira 01 

Tesoura  01 

Timer  01 

Tubo de ensaio 13 x 100  200 

Tubo de ensaio 15 x 100  500 

Tubo de ensaio p/ centrífuga  40 

Tubo p/ cultura grande  200 

Tubo p/ cultura pequeno 200 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015 

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

 

8.1 CONTEÚDOS BÁSICOS 

 

Os conteúdos básicos do Curso de Graduação em Enfermagem estão relacionados 

com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, e integrados 

à realidade epidemiológica e profissional loco-regional, e do país em geral. Distribuídos 

em componentes curriculares, tais como: disciplinas (obrigatórias e optativas), atividades 

da prática como componente curricular; estágio e trabalho de conclusão de curso; 

organizadas em seis áreas temáticas. Esses conteúdos visam à articulação dos 

conhecimentos a serem construídos na formação do estudante, de modo a contemplar os 

conteúdos das Ciências Humanas e Sociais, Biológicas e da Saúde, e da Enfermagem 

(fundamentos, assistência, administração, ensino e pesquisa), compreendendo a 

enfermagem como prática social como inserida em um contexto dinâmico, que sofre 

influências historicamente construídas. 



60 

 

 

8.2 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Com o intuito de contemplar o processo de trabalho do enfermeiro, bacharel e 

licenciado, foi proposta, no PPC, uma estrutura curricular com cinco áreas temáticas, que 

compreendem os seguintes componentes curriculares: disciplinas obrigatórias, 

disciplinas optativas, atividades de prática como componente curricular (PCCC), estágio, 

trabalho de conclusão de curso (TCC) e atividades complementares, distribuídas em nove 

períodos letivos. Os conteúdos são lançados em componentes curriculares, ofertados em 

sistema de créditos, e distribuídos por áreas temáticas que integram, simultaneamente: 1. 

Bases biológicas e sociais da enfermagem; 2. Bases do trabalho da enfermagem; 3. 

Assistência de enfermagem; 4. Gestão e gerenciamento em enfermagem; 5. Educação, 

saúde e enfermagem; e 6. Articulação teoria e prática no processo de trabalho em 

enfermagem. 

 As disciplinas se sucedem em ordem de complexidade crescente, de modo a 

possibilitar a integralidade do processo de formação do enfermeiro, capacitando-o para a 

coordenação do processo de trabalho em enfermagem, pelo modelo clínico e 

epidemiológico, qualificando-o assim para inserção direta no mundo do trabalho e na 

perspectiva de fortalecimento do SUS. A sequência do curso obedece a ordem de 

complexidade dos conhecimentos, partindo da compreensão do processo saúde/doença 

da população, da assistência coletiva para a individual, do nível primário para o 

secundário e terciário de atenção à saúde. 

A carga horária do curso estabelecida permite uma sólida formação profissional, 

sem acarretar prejuízos à unidade do processo formador, com atividades e estudos 

complementares (leituras, pesquisas, extensão, programas especiais e outros) que 

contribuam para o atendimento de necessidades e interesses pessoais, sociais e 

profissionais. 
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I. ÁREA TEMÁTICA - BASES BIOLÓGICAS E SOCIAIS DA 

ENFERMAGEM: 

 

Destina-se à fundamentação básica das ciências biológicas, humanas e sociais, de 

modo a garantir a compreensão das concepções de enfermagem, seu processo de trabalho, 

mediações, intervenções e compromissos com a transformação das práticas de saúde e da 

educação profissional em enfermagem na sociedade, fazendo articulação com as 

mudanças sociais, teóricos e fundamentos importantes da formação acadêmica do 

bacharel e licenciado em enfermagem: 

 

Quadro 12. Carga horária da área temática de Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS   CH    CR 

0702037-1 Fundamentos de Filosofia 60 04 

0701016-1 Fundamentos da Sociologia 60 04 

0501025-1 Antropologia e Saúde 45 03 

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 60 04 

0501026-1 Morfologia 105 07 

0501031-1 Biologia 75 05 

0501027-1 Processos Fisiológicos 135 09 

0501045-1 Patologia geral 45 03 

0501047-1 Bioagentes patogênicos 90 06 

0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135 09 

0501030-1 Saúde ambiental 45 03 

1002053-1 Memória e sociedade 45 03 

0501053-1 Atualização em imunologia e imunização 45 03 

0501054-1 Desenvolvimento humano e constituição do sujeito 45 03 

0501057-1 A psicose e o tratamento diferencial 45 03 

0301013-1 Psicologia da adolescência 60 04 

Total 1095 73 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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II. ÁREA TEMÁTICA - BASES DO TRABALHO DA ENFERMAGEM: 

 

Abrange os conteúdos técnicos, metodológicos, os meios e instrumentos inerentes 

ao processo de trabalho do enfermeiro e da enfermagem nos modelos de assistência 

coletiva e individual, na educação básica e profissional em enfermagem, visando a 

qualificar o estudante para a compreensão das formas de organização dos trabalhadores e 

dos processos de trabalho da enfermagem: 

 

Quadro 13. Carga horária da área temática Bases do Trabalho da Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501001-1 A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em 

Enfermagem 

45 03 

0501003-1 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 60 04 

0501017-1 Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de 

Enfermagem 

30 02 

0501049-1 Bases da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 225 15 

0501009-1 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença da Criança 

75 05 

0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar 45 03 

0501048-1 Ética, Saúde e Sociedade 45 03 

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60 04 

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem  60 04 

0501065-1 Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico I 30 02 

0501066-1 Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico II 45 03 

0501046-1 Gênero, saúde e Enfermagem 30 02 

0501059-1 Fundamentos de bioética 60 04 

Total 810 54 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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III. ÁREA TEMÁTICA - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

 

Abrange os conteúdos teóricos e práticos que compõem os processos de trabalho 

assistir/intervir e gerenciar da enfermagem, de forma indissociável, em nível coletivo e 

individual, no processo saúde/doença da criança, do adolescente, do adulto e da terceira 

idade, na promoção, proteção e recuperação da saúde. Deve ser desenvolvida sob a forma 

de ensino teórico-prático nos diversos cenários da produção dos serviços de saúde, de 

forma a contemplar os aspectos epidemiológicos, clínicos, cirúrgicos, psiquiátricos, 

pediátricos, geriátricos e gineco-obstétricos, na saúde coletiva e individual, o que 

possibilita a construção de competência técnica, científica e política, para o fim de atingir 

as finalidades do trabalho da enfermagem. Ainda, constrói instrumentos para a educação 

profissional e educação em saúde: 

 

Quadro 14. Carga horária da área temática Assistência de Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 120 08 

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 90 06 

0501011-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do 

Adolescente 

150 10 

0501019-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 270 18 

0501015-1 Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 210 14 

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 60 04 

0501018-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 3ª Idade 90 06 

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 60 04 

0501056-1 Epidemias e endemias regionais 45 03 

0501058-1 Atendimento pré-hospitalar 60 04 

0501060-1 Políticas públicas de saúde mental 45 03 

Total 1200 80 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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IV. ÁREA TEMÁTICA – GESTÃO E GERENCIAMENTO EM 

ENFERMAGEM 

 

Constrói conhecimentos sobre o processo de trabalho gerenciar, de forma 

indissociável do processo assistir/intervir interfacetado pelos processos de trabalho 

ensinar/aprender e investigar, o que qualifica o estudante para exercer a coordenação do 

trabalho da enfermagem nos diversos cenários de produção de serviços de 

saúde/enfermagem e na educação básica e profissional, cujos instrumentos são 

construídos nas áreas temática I, II e III, consubstanciadas nas disciplinas: 

 

Quadro 15. Carga horária da área temática Gestão e Gerenciamento em Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501012-1 O Processo Gerenciar em Enfermagem 90 06 

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45 03 

Total 135 09 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

V. ÁREA TEMÁTICA – EDUCAÇÃO, SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

Espaço privilegiado para conformar a formação do enfermeiro enquanto educador, 

e que contempla as teorias, os métodos e as técnicas apropriadas ao ensino de 

enfermagem, em nível básico e profissional, bem como a intervenção deste no processo 

de educação em saúde e educação permanente em saúde, cujos instrumentos são 

construídos nas áreas I, II, III e IV, compreendendo as disciplinas: 

 

Quadro 16. Carga horária da área temática Educação, Saúde e Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0301008-1 Sociologia da Educação 60 04 

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 60 04 

0301009-1 Didática 60 04 

0702032-1 Filosofia da Educação 60 04 

0301014-1 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 60 04 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 60 04 

0301021-1 Educação especial 60 04 
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0501055-1 Currículo: teoria e prática 45 03 

0501043-1 Educação popular em saúde 60 04 

Total 525 35 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

 

 

VI. ÁREA TEMÁTICA – ARTICULAÇÃO TEORIA E PRATICA NO 

PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM 

Espaço de consolidação da autonomia do enfermeiro enquanto coordenador do 

trabalho de enfermagem, conformando a articulação e indissociabilidade dos processos 

de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) nos 

diversos cenários de produção de serviços de saúde/enfermagem e na educação básica e 

profissional, supervisionado por enfermeiros docentes, juntamente com enfermeiros dos 

serviços de saúde, professores da educação básica e profissional, de caráter obrigatório. 

O estágio é desenvolvido a partir do sexto período. 

 

Quadro 17. Carga horária da área temática Articulação teoria e prática no processo de 

trabalho em enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501061-1 Estágio curricular supervisionado I 105 07 

0501062-1 Estágio curricular supervisionado II 105 07 

0501063-1 Estágio curricular supervisionado III 525 35 

0501064-1 Estágio curricular supervisionado IV 540 36 

- Prática como Componente Curricular 420 28 

- Atividades Complementares 200 - 

Total 1895 113 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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8.3  INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Curso de Enfermagem, modalidade bacharelado e licenciatura, compreende 

diferentes componentes curriculares, como unidades de estruturação didático-

pedagógicas, podendo ser ordenado por meio de pré-requisitos agrupados de acordo com 

o atual Regulamento de Graduação do UERN.  

Nesse sentido, para integralização curricular, o curso oferta as disciplinas 

obrigatórias, que correspondem a 294 créditos, ou 4.425 horas/aula, com limite mínimo 

de 4.5 e máximo de sete anos, equivalentes a nove e 14 semestres letivos, 

respectivamente.  Além disso, a prática como componente curricular: 420 horas, Estagio 

Curricular Supervisionado: 1.275 horas, das quais 420 dedicadas à prática de ensino 

(atividades de educação em saúde nos serviços de saúde, na rede de ensino básico e 

educação profissionalizante).  

Para complementar o currículo do curso de enfermagem, serão oferecidas 

disciplinas e atividades complementares. O estudante deverá cursar 90 horas em 

disciplinas de caráter optativo, e apresentar no mínimo 200 horas de atividades 

complementares, no decorrer do curso.  

 

Quadro 18. Resumo da carga horária total do curso 

MODALIDADE DE 

DISCIPLINAS 

QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

Disciplinas obrigatórias 37 2.625 175 

Disciplinas optativas - 90 06 

Prática como Componente 

Curricular 

- 420 28 

Trabalho de Conclusão de  

Curso (TCC) 

02 105 07 

Estágio  04 1.275 85 

Atividades complementares - 200 - 

TOTAL 43 4.715 301 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

 

 



67 

 

8.3.1 Disciplinas de caráter Obrigatório 

 

A disciplina consiste em componente curricular presente no PPC compreendida 

como um conjunto sistematizado de conhecimentos a serem ministrados por um ou mais 

professores, sob a forma de aulas teóricas, práticas e teórico-práticas. O curso de 

graduação em Enfermagem do Campus Caicó possui, em sua matriz curricular um total 

de 37 disciplinas obrigatórias, constante os pré-requisitos do PPC e os termos da 

Resolução nº 005, de fevereiro de 2014, que aprova o Regulamento dos Cursos de 

Graduação da UERN.  

As atividades pedagógicas relativas às disciplinas se realizam tanto no Campus 

Caicó como em outros espaços, escolares, ou não escolares, entre estes últimos aqueles 

utilizados como cenário dessas atividades nos serviços de saúde de Caicó e região. Vale 

salientar, que em algumas disciplinas, realizam-se visitas de campo, visitas técnicas e 

atividades/aulas práticas em instituições de saúde em cidades circunvizinhas que 

oferecem determinados serviços, ainda não presentes ou devidamente estruturados na 

realidade de Caicó. 

Para tanto, a universidade deve garantir transporte próprio para a realização dessas 

atividades pedagógicas, dada sua co-responsabilidade na formação coerente com as 

disposições do PPC.  

A distribuição dos discentes por professor deve respeitar o número máximo de 

quatro discentes para as disciplinas que, além das aulas teóricas, constam de atividades 

práticas nos serviços de saúde ou outras instituições. Sendo tais atividades de total 

responsabilidade dos docentes responsáveis pelas disciplinas.  

O número de 04 alunos por professor justifica-se pela realidade que enfrentamos 

nos serviços de saúde da cidade de Caicó, já que, em sua maioria não dispõem de estrutura 

física adequada que comporte um número maior de estudantes, além de a cidade também 

possuir outros cursos de formação em saúde, tanto técnica como superior, tais como: 

Medicina e os cursos técnicos de escolas privadas da região que também utilizam esses 

cenários como espaço de aprendizagem.  
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Quadro 19. Apresentação das disciplinas obrigatórias do curso 

CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR 

0702037-1 Fundamentos de Filosofia 60/04 

0701016-1 Fundamentos da Sociologia 60/04 

0501025-1 Antropologia e Saúde 45/03 

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 60/04 

0501026-1 Morfologia 105/07 

0501031-1 Biologia 75/05 

0501027-1 Processos Fisiológicos 135/09 

0501045-1 Patologia geral 45/03 

0501047-1 Bioagentes patogênicos 90/06 

0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135/09 

0501030-1 Saúde ambiental 45/03 

0501001-1 A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em 

Enfermagem 

45/03 

0501003-1 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 60/04 

0501017-1 Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de 

Enfermagem 

30/02 

0501049-1 Bases da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 225/15 

0501009-1 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença da Criança 

75/05 

0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar 45/03 

0501048-1 Ética, Saúde e Sociedade 45/03 

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60/04 

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem  60/04 

0501046-1 Gênero, saúde e Enfermagem 30/02 

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 120/08 

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 90/06 

0501011-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do 

Adolescente 

150/10 

0501019-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 270/18 

0501015-1 Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 210/14 

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 60/04 

0501018-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 3ª Idade 90/06 

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 60/04 
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0501012-1 O Processo Gerenciar em Enfermagem 90/06 

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45/03 

0301008-1 Sociologia da Educação 60/04 

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 60/04 

0301009-1 Didática 60/04 

0702032-1 Filosofia da Educação 60/04 

0301014-1 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 60/04 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 60/04 

TOTAL 3045 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

8.3.2 Disciplina de Caráter Optativo 

 

As disciplinas de caráter optativo se configuram como componentes 

indispensáveis à integralização curricular. São destinadas à abordagem e/ou ao 

aprofundamento de conteúdos que, via de regra, não foram contemplados nas disciplinas 

obrigatórias da matriz curricular. Deste modo, têm por objetivo contribuir para a 

construção de competências e habilidades gerais e específicas do estudante do curso de 

graduação em enfermagem.  

O Curso de Enfermagem oferece 12 disciplinas de caráter optativo, e o estudante 

deverá cursar 90 horas de disciplinas optativas. A oferta é realizada do segundo ao sétimo 

período do curso, seguindo a ordem de complexidade dos conhecimentos requeridos pelos 

estudantes para cursar cada uma das disciplinas, estando condicionadas, também, à 

disponibilidade do professor e ao interesse dos discentes pelas temáticas abordadas.  

 

   Quadro 20. Disciplinas optativas da matriz curricular 

CÓDIGO DISCIPLINAS OPTATIVAS CH/CR 

1002053-1 Memória e sociedade 45/03 

0501053-1 Atualização em imunologia e imunização 45/03 

0301021-1 Educação especial 60/04 

0501054-1 Desenvolvimento humano e constituição do sujeito 45/03 

0501055-1 Currículo: teoria e prática 45/03 

0501056-1 Epidemias e endemias regionais 45/03 

0501043-1 Educação popular em saúde 60/04 
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0501058-1 Atendimento pré-hospitalar 60/04 

0501057-1 A psicose e o tratamento diferencial 45/03 

0301013-1 Psicologia da adolescência 60/04 

0501059-1 Fundamentos de bioética 60/04 

0501060-1 Políticas públicas de saúde mental 45/03 

     Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

8.3.3 Atividade de Prática como Componente Curricular 

 

Atividades da prática, como componente curricular, visam à formação de 

habilidades voltadas para a atividade profissional, e devem fazer interface com as áreas 

ou disciplinas da matriz curricular, desde o início do percurso acadêmico, de acordo com 

o Art. 27 do RCG/UERN(2014).  

Essa prática de ensino, portanto, refere-se aos momentos preparatórios daatuação 

profissional, envolvendo o contato direto com a realidade de ensino, a partir dos 

elementos de análise oferecidos nas disciplinas do curso. No caso, o contato com a 

realidade de ensino pressupõe a presença física do licenciado no campo de trabalho ou a 

realização da análise de materiais e elementos de realidades específicas de ensino. 

Deste modo, os professores das disciplinas deverão desenvolver atividades 

voltadas para a comunidade e/ou escola local onde a instituição de ensino superior UERN 

se insere, registrando-as no diário de classe. 

No curso de enfermagem, a carga horária total destinada à prática de ensino 

corresponde a 420 horas aula, distribuídas, no decorrer de todo o curso, pelas disciplinas, 

conforme relação no quadro a seguir:  

 

Quadro 21. Carga horária total destinada à atividade de prática como componente 

curricular 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Fundamentos de Filosofia 45 15 60 

Fundamentos da Sociologia 45 15 60 

Fundamentos da Psicologia 45 15 60 

Sociologia da Educação 45 15 60 

Filosofia da Educação 45 15 60 
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Psicologia da Aprendizagem 45 15 60 

Didática 45 15 60 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 45 15 60 

Antropologia e Saúde 30 15 45 

História e Processo de Trabalho em Enfermagem 45 15 60 

Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 

Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 

Saúde Ambiental 30 15 45 

Ética, Saúde e Sociedade 30 15 45 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença da Criança  

e do Adolescente 

 

120 

 

30 150 

O Processo Gerenciar em Enfermagem 75 15 90 

Enfermagem no Processo Produtivo 45 15 60 

Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 180 30 210 

Temas Avançados em Saúde Coletiva 45 15 60 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença da 3ª Idade 60 30 90 

Gestão do Processo Ensinar/Aprender 30 15 45 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença do Adulto 240 30         270 

TOTAL 1440 420 1860 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

8.3.4. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos componentes curriculares 

obrigatórios e autônomos do curso de graduação em enfermagem, do Campus 

Caicó/UERN, cujo objetivo é expressar as competências e habilidades desenvolvidas 

pelos alunos, bem como os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação, 

como consta na Resolução nº005/2014 do CONSEPE/UERN.  

Daí que, esse trabalho acadêmico é construído, ao longo do curso, desde o 

primeiro período. Existem diferentes disciplinas na matriz curricular diretamente 

articuladas com o TCC. São elas: Concepções sobre o Ato de Estudar no primeiro 

período; Processo de Investigação em Enfermagem no terceiro; Processo Pesquisar e 

Enfermagem no sexto; Estudos para Elaboração do Trabalho Monográfico I no oitavo; e 

Estudos para Elaboração do Trabalho Monográfico II no nono período. 
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As disciplinas Concepções sobre o ato de estudar e Processo de Investigação em 

Enfermagem visam a fomentar o aluno na organização dos estudos, na vida acadêmica, e 

a fornecer caminhos de busca que possam auxiliá-lo nos estudos e aprendizado das demais 

disciplinas e na formação proposta.  

Na disciplina Processo Pesquisar e Enfermagem, o discente deverá obter 

habilidades e conhecimentos específicos que forjarão a construção da proposta de 

investigação, centro do trabalho monográfico. E, por fim, em Estudos para Elaboração do 

Trabalho Monográfico I, pretende-se realizar o acompanhamento e facilitar o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como no componente curricular Estudos para 

Elaboração do Trabalho Monográfico II, em que deve ocorrer a defesa pública e a entrega 

da versão escrita do TCC. 

A Monografia será representada por um trabalho de pesquisa ou revisão de 

literatura, conforme direcionamento e concordância do professor orientador. As 

orientações relativas à monografia estão dispostas no Regulamento do Curso de 

Graduação em Enfermagem, como se segue:  

 

      Quadro 22. Monografias apresentadas em 2011.2  

ESTUDANTE BANCA EXAMINADORA TÍTULO DA MONOGRAFIA 

 

1-Allana Tamires 

 

 

1- (Presidente) Dulcian 

Medeiros 

2- Maura Vanessa 

3- Gilmara Celi 

Matriciamento em saúde mental: um 

diálogo necessário para o 

protagonismo dos sujeitos 

2- Andiara Brito 

 

 

1- (Presidente) Rosangela 

Diniz Cavalcante 

2- Cristyanne Samara 

3- Andréa (Enfermeira ESF) 

Aleitamento materno exclusivo: 

percepção de nutrizes acerca da 

assistência de enfermagem no 

município de Caicó 

3- Danielle Silva 

 

 

1- (Presidente) Dulcian 

Medeiros 

2- Cristyanne Samara 

3- Ana Lúcia 

Uso e conhecimento de plantas 

medicinais e fitoterápicos na 

Estratégia de Saúde da Família 

 

4- Francisco 

Segundo 

 

 

1(Presidente) Diego Bonfada 

2- Maura Vanessa 

3- Dulcian Medeiros 

Concepções e Práticas dos 

Profissionais de Saúde no 

Atendimento ao Usuário em Crise 

Psiquiátrica 

5-Gabriela 

Cristina B. De 

Macêdo 

1- (Presidente) Regilene Alves 

2- Ana Lúcia 

3- Érika Maria 

Fatores que devem ser considerados 

sobre a adesão das mulheres ao exame 

papanicolau 
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6- Hitley 

Franklin Xavier 

1- (Presidente) Ildone Forte 

2- Rosangela Diniz 

3- Jennifer do Vale 

Formação em enfermagem crítica e 

reflexiva: panorama da produção 

científica no Brasil 

7-Jeane Félix 

Dantas 

 

1- (Presidente) Ildone Forte 

2- Cristyanne Miranda 

3- Jennifer do Vale 

SUS: percepção de enfermeiros(as) 

da estratégia saúde da família em 

Caicó/RN 

8- João Paulo de 

M. Pereira 

 

 

1- (Presidente) Ana Lúcia de 

França 

2- Cristyanne Miranda 

3- Maura Sobreira 

Adesão ao tratamento anti-

hipertensivo e fatores que contribuem 

para a não-adesão dos usuários do 

sistema único de saúde: uma revisão 

de literatura 

09- Luciana Silva 

de Azevedo 

Lucena 

1- (Presidente) Dulcian 

Medeiros 

2- Cristyanne Miranda 

3- Ildone Forte 

O controle social enquanto 

intervenção para a qualidade da 

assistência das 

equipes de saúde da família em Ouro 

Branco – RN 

10-Marianna 

Cristina  

 

 

1- (Presidente) Dulcian 

Medeiros 

2- Maura Vanessa 

3- Ana Lúcia 

Articulação e matriciamento em 

saúde mental: a rede de serviços de 

saúde de Caicó – RN. 

11- Múcio 

Silvino de Araújo 

1- (Presidente) Dácio Souza 

2- Rosangela Diniz 

3- Linda Kátia Oliveira 

Atualidades na abordagem 

terapêutica e preventiva em úlcera por 

pressão: uma revisão bibliográfica 

12- Niedja 

Karoline de S. 

Andrade 

1- (Presidente) Cecília 

Nogueira 

2- Rosângela Diniz 

3- Linda Kátia Oliveira 

Assistência em oncologia pediátrica: 

percepções da equipe de enfermagem 

do serviço de oncologia pediátrica da 

policlínica da liga norte-riograndense 

contra o câncer em Natal/RN 

13- Stephanie 

Jennifer 

Medeiros de 

Oliveira 

1- (Presidente) Regilene Alves 

2- Rosangela Diniz 

3- Cristyanne Miranda 

Planejamento Familiar: Conhecendo 

as ações desenvolvidas pelo 

enfermeiro na Estratégia Saúde da 

Família do Município de Caicó-RN 

14- Thiago 

Santos 

 

1- (Presidente) Ildone Forte 

2- Linda Kátia 

3- Ana Lúcia 

Promoção da Saúde nas Unidades 

Básicas de Saúde da Família de Caicó 

(RN): a percepção do enfermeiro(a) 

15- Valéria 

Martha Silva 

Dantas 

1- (Presidente) Maura Sobreira 

2- Cristyanne Miranda 

3- Rosangela Diniz Cavalcante 

Pré-natal na atenção básica e redução 

da mortalidade materna: revisão 

sistemática de literatura 

16-Talita Mariz 

Rocha 

 

 

1- (Presidente) Maura Sobreira 

2- Cristyanne Miranda 

3-Rosangela Diniz Cavalcante 

Minha vida em uma máquina: um 

estudo representacional dos pacientes 

que vivenciam a hemodiálise em uma 

clínica em Caicó/RN 

      Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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        Quadro 23. Monografias apresentadas em 2012.2 

ESTUDANTE BANCA EXAMINADORA TÍTULO DA MONOGRAFIA 

 

1- Alexandra do 

Nascimento 

Cassiano 

1- (Presidente) Cristyanne 

Samara Miranda de Holanda 

2- Roberta Kaliny de Souza Costa 

3- Fátima Raquel Rosado Morais 

Assistência de enfermagem no puerpério 

imediato: conhecendo a realidade de um 

hospital público, município de Caicó-RN 

2- Amanda 

Cristiane de 

Medeiros 

Batista 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Renata Suele Maia Pereira  

Revisão sistemática da atuação da 

enfermagem em saúde mental na atenção 

básica 

3- Ana Santana 

dos Santos 

Oliveira 

 

1- (Presidente) Erika Maria 

Fernandes de Medeiros Rocha 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Rosicleide Rúbia P. Medeiros 

de Araújo 

Conhecendo o perfil formativo dos 

profissionais que atuam nas unidades de 

saúde da família dos bairros Paulo VI e 

João XXIII no que se refere à assistência 

a pessoa idosa 

4- Cínthia Nara 

Alves 

1- (Presidente) Linda Kátia 

Oliveira Sales 

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Helio Soares da Silva 

Conhecimento das mães acerca do teste 

do pezinho em Caicó/RN 

5- Cristiny 

Eremita Ramos 

de Araújo Silva, 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Macerlane de Lira Silva 

Enfermagem na assistência ao familiar do 

paciente com transtorno mental: revisão 

de literatura 

6- Cynthia 

Lydiane dos 

Santos Lucena 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

2- Rosangela Diniz Cavalcante 

3- Erika Maria Fernandes de M. 

Rocha 

Assistência de enfermagem a gestante no 

pré-natal: revisão de literatura 

7- Diana Maria 

Fernandes 

Dantas 

1- (Presidente) Rosangela Diniz 

Cavalcante 

2- Erika Maria Fernandes de M. 

Rocha 

3- Linda Kátia Oliveira Sales  

Atenção prestada pelo enfermeiro da 

estratégia saúde da família para detecção 

de fatores de risco durante assistência pré-

natal no município de Caicó 

8- Flávio 

Pereira de 

Medeiros 

1- (Presidente) Dácio Michel da 

Cruz Souza 

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Linda Kátia Oliveira Sales 

Cirrose hepática alcoólica: uma revisão 

integrativa 

9- Gleyce Any 

Freire de Lima 

1- (Presidente) Cecília Nogueira 

Valença 

2- Ildone Forte de Morais 

3- Rosângela Diniz Cavalcante 

Concepções da equipe de enfermagem 

acerca do processo morrer 
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10- Isabelle 

Campos de 

Azevedo 

 

 

1- (Presidente) Roberta Kaliny de 

Souza Costa 

2- Cristyanne Samara Miranda de 

Holanda 

3- Erika Maria Fernandes de M. 

Rocha 

Avaliação e tratamento de feridas 

oncológicas por enfermeiros da estratégia 

saúde da família de Caicó/RN 

11- Joaquim 

Batista de 

Araújo Neto 

1- (Presidente) Dácio Michel da 

Cruz Souza 

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Linda Kátia Oliveira Sales 

Hemorragia digestiva alta (HDA) uma 

revisão narrativa 

12- Juliana 

Targino dos 

Santos Neta 

 

1- (Presidente) Rosangela Diniz 

Cavalcante 

2- Erika Maria Fernandes de M. 

Rocha 

3- Regilene Alves Portela 

Percepção da equipe de enfermagem de 

uma maternidade acerca do parto 

humanizado: desafios 

e possibilidades 

13- Kaio 

Dakson da Silva 

1- (Presidente) Linda Katia 

Oliveira Sales 

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Regilene Alves Portela 

Acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento infantil: a percepção dos 

pais acerca deste acompanhamento na 

estratégia saúda da família 

14- Luana 

Dantas Vale 

1- (Presidente) Rosangela Diniz 

Cavalcante 

2- Eudes Euler de Souza Lucena 

3- Cristyanne Samara Miranda de 

Holanda 

Percepção e preferência das puérperas 

acerca do tipo de parto em um hospital 

público do seridó norteriograndense 

15- Marcicleide 

Medeiros de 

Souza 

 

1- (Presidente) Erika Maria 

Fernandes de M. Rocha 

2- Cristyanne Samara Miranda de 

Holanda 

3- Rosangela Diniz Cavalcante 

Percepção de puérperas acerca da 

assistência prestada durante o período 

pós-parto no âmbito das unidades de 

saúde da família dos bairros João XXIII e 

Paulo VI, em Caicó, RN 

16-Maria Bruna 

de Souza 

 

1- (Presidente) Erika Maria 

Fernandes de M. Rocha 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Macerlane de Lira Silva 

- Conhecendo a realidade da assistência 

ao idoso após a intercorrência de queda 

em duas unidades básicas de saúde de 

Caicó - RN 

17- Maria 

Santina de 

Araújo 

1- (Presidente) Linda Katia 

Oliveira Sales 

2- Rosângela Diniz Cavalcante 

3- Erika Maria Fernandes de M. 

Rocha 

Conhecendo a atuação do enfermeiro da 

estratégia saúde da família na redução da 

gravidez na adolescência no município de 

Caicó/RN 

18- Mayara 

Dantas de 

Oliveira 

1- (Presidente) Cecília Nogueira 

Valença 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3-  Ildone Forte de Morais 

A formação em enfermagem e o sistema 

único de saúde: história oral de vida 
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19- Mércio 

Gabriel de 

Araújo 

 

 

1- (Presidente) Cristyanne 

Samara Miranda de Holanda 

2- Dulcian Medeiros de Azevedo 

3- Ildone Forte de Morais 

O homem na estratégia saúde da família: 

conhecendo a realidade do município de 

São José do Seridó-RN 

 

20- Railson 

Lucena de 

Araújo 

 

1- (Presidente) Izabel Calixta de 

Alcântara 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Raquel Mirtes Pereira da Silva 

Análise do contexto de biossegurança no 

atendimento hospitalar e pré-hospitalar na 

assistência de enfermagem 

21- Regina 

Fátima 

Nogueira de 

Carvalho Dias 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

2- Geane Silva Oliveira 

3- Maria Nathallya Rodrigues  

A família diante da internação da unidade 

de terapia intensiva: revisão de literatura 

22- Romeika 

Carla Ferreira 

de Sena 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Macerlane de Lira Silva 

Autismo infantil: concepção e 

conhecimento dos enfermeiros da 

estratégia saúde da família do município 

de Caicó-RN 

23- Theônia 

Raquel dos 

Santos 

 

1- (Presidente) Erika Maria 

Fernandes de Medeiros Rocha 

2- Regilene Alves Portela 

3- Renato de Medeiros Rocha 

Conhecendo o acondicionamento dos 

resíduos sólidos dos serviços de saúde nas 

unidades básicas de saúde de Caicó/ RN 

24- Willian 

Marcos de Melo 

Nôga 

1- (Presidente) Cecília Nogueira 

Valença 

2- Dácio Michel da Cruz Souza 

3- Raquel Mirtes Pereira da Silva 

- Diagnósticos de enfermagem a pacientes 

com distúrbios cardiopulmonares na 

unidade de terapia intensiva 

25- Danielle 

Freire 

Tertuliano 

1- (Presidente) Roberta Luna da 

Costa 

2- Ana Lúcia de França Medeiros 

3- Hélio Soares da Silva 

Gritos no silêncio – uma realidade 

escondida: a violência acometida ao idoso 

nos lares brasileiros 

26- Karla 

Danielle Lima 

de Araújo 

1- (Presidente) Érika Maria 

Fernandes de Medeiros Rocha 

2- Rosângela Diniz Cavalcante 

3- Linda Kátia Oliveira Sales 

Consulta de Enfermagem no Cuidado 

Pré-Natal: uma revisão de literatura 

   Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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Quadro 24. Monografias apresentadas no semestre 2013.2 

ESTUDANTE BANCA EXAMINADORA 
TÍTULO DA MONOGRAFIA 

 

1- Paulo Adriano de 

Lima 

1- (Presidente) Regilene Portela  

2- Raquel Mirtes 

3- Cecília Valença 

A saúde ocupacional do 

trabalhador de enfermagem na 

unidade hospitalar: uma revisão 

integrativa 

2- Tassia Regine de 

Morais Alves 

1- (Presidente) Rosângela Diniz 

Cavalcante  

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Redianne Medeiros da 

Fonsêca 

De peito aberto: desnudando a 

realidade sentida de mulheres 

durante a lactação 

3- Andrêza Maria de 

Oliveira 

1- (Presidente) Rosângela Diniz 

Cavalcante  

2- Dulcian Medeiros 

3- Regilene Portela 

O conhecimento de enfermeiros e 

agentes comunitários de saúde da 

estratégia saúde da família a 

respeito da depressão pós-parto 

4- Ezaú Raphael da 

Silva 

1- (Presidente)Jennifer do Vale  

2- Regilene Portela 

3- Rosângela Diniz Cavalcante 

Avaliação da estratégia saúde da 

família – ESF: estudos da literatura 

brasileira 

5- Evandilson 

Marcos da Silva 

1- (Presidente) Regilene Portela  

2- Jennifer do Vale 

3- Alcides Leão 

Os desafios no trabalho da 

enfermagem na estratégia saúde da 

família em área rural: revisão 

integrativa 

6- Ana Beatriz 

Pereira de Araújo 

1- (Presidente) Maura Sobreira  

2- Regilene Portela 

3- Raquel Mirtes 

Saúde do trabalhador na atenção 

básica: uma revisão integrativa de 

literatura 

7- Bismarck de 

Araújo Ferreira 

1- (Presidente) Maura Sobreira  

2- Regilene Portela 

3- Raquel Mirtes 

O processo do trabalho do 

enfermeiro e seus entraves na 

atenção básica da cidade de 

Caicó/RN 

8- Samara Lênis 

Araújo de Medeiros 

1- (Presidente) Maura Sobreira 

Silva Sobreira  

2- Ivânia Raquel Medeiros da 

Nóbrega 

3- Raquel Mirtes Pereira da Silva 

A importância do controle de 

infecção hospitalar: uma revisão 

integrativa de literatura 

9- Glauber Weder 

dos Santos Silva 

1- (Presidente) Maura Vanessa 

Silva Sobreira  

2- Rosângela Diniz Cavalcante 

 3- Alcides Leão Santos Júnior 

O dito e o feito: o enfermeiro e o 

saber/fazer saúde para LGBT 

10- Fernanda Alves 

da Silva 

1- (Presidente) Ildone Forte de 

Morais  

2- Cecília Nogueira Valença 

3- Clécio André Alves da Silva 

Maia 

Doação de órgãos e tecidos: 

panorama da produção científica 

no Brasil 

11- Gedson 

Nogueira Santos 

1- (Presidente) Ildone Forte de 

Morais  

2- Cecília Nogueira Valença 

Entre a dor e a esperança – 

cuidados paliativos: revisão 
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3- Redianne Medeiros da 

Fonsêca 

sistemática das produções 

científicas no Brasil. 

12- Vera Lúcia 

Morais da Silva 

1- (Presidente) Cecília Nogueira 

Valença  

2- Hélio Soares da Silva 

3- Alcides Leão Santos Júnir 

A importância do estágio 

curricular de enfermagem na visão 

dos docentes 

13- Andréa Oliveira 

de Azevedo 

1- (Presidente) Clécio André  

2- Marquiony Marques 

3- Regilene Portela 

 

Distribuição espacial das hepatites 

b e c no estado do rio grande do 

norte: um desafio para a política de 

prevenção 

14- Aline Pereira de 

Medeiros 

1- (Presidente) Erika Fernandes  

2- Roberta Kaliny 

3- Raquel Mirtes 

Considerações acerca dos 

nutrientes que contribuem para a 

reparação tissular em úlceras por 

pressão 

15- Giuliany Bruna 

Rodrigues de Morais 

1- (Presidente) Clécio André 

Alves da Silva Maia  

2- Dulcian Medeiros de Azevedo 

3- Raquel Mirtes Pereira da Silva 

A relevância do enfermeiro no 

serviço de transplante de células-

tronco hematopoéticas: revisão 

integrativa de literatura 

16- Josicleide de 

Araújo Santos 

1- (Presidente) Alcides Leão 

Santos Júnior  

2- Erika Maria Fernandes de 

Medeiros Rocha 

3- Rosângela Diniz Cavalcante 

Os sentimentos dos idosos 

institucionalizados na sociedade 

vicentina de assistência social de 

Acari/RN 

17- Caio Cesar da 

Silva Garcia 

1- (Presidente) Alcides Leão 

Santos Júnior  

2- Rosângela Diniz Cavalcante 

3- Ildone Forte de Morais 

As tentativas de suicídio e suas 

implicações sociais 

18- Mariana Soares 

Fernandes de Araújo 

1- (Presidente) Rosângela Diniz 

Cavalcante  

2- Erika Fernandes 

3- Cristyanne Holanda 

A percepção de gestantes acerca da 

atuação do enfermeiro na consulta 

pré-natal 

19- Raniclécia 

Caline de Matos 

1- (Presidente) Linda Kátia 

Oliveira Sales  

2- Étel Rógere da Silva 

3- Marquiony Marques dos 

Santos 

Avaliação da qualidade de vida dos 

profissionais de saúde que atuam 

no trabalho noturno 

 Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Quadro 25. Monografias apresentadas no semestre 2014.2 

ESTUDANTE BANCA EXAMINADORA 
TÍTULO DA 

MONOGRAFIA 

1 - Aline Dorneles de 

Quadros Silva 

1 – (Presidente)   Rosangela 

Diniz Cavalcante 

2 -  Érika Maria F. de 

Medeiros Rocha 

Assistência de enfermagem 

frente à mortalidade materna 

por complicações obstétricas: 

revisão integrativa de 

literatura 
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3 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo 

2 - Ana Aline Matos de 

Medeiros 

1 – (Presidente)   Rosangela 

Diniz Cavalcante  

2 - Cecília Nogueira Valença  

3 - Redianne Medeiros da 

Fonsêca 

O real e o ideal no manejo da 

dor pela equipe de 

enfermagem em uma unidade 

de terapia intensiva neonatal 

3 - Bárbara Cristiane de 

Almeida e Silva 

1 – (Presidente)   Roberta 

Kaliny de Souza Costa   

2 - Étel Rógere da Silva  

3 - Redianne Medeiros da 

Fonsêca 

Avaliação da capacitação 

técnica de preceptores para o 

ensino do cuidado de 

enfermagem à pessoa com 

ferida 

4 - Bélit Carla França Cruz 

Araújo 

1 – (Presidente)  Raquel 

Mirtes Pereira da Silva  

2 - Jardênia Azevedo da Silva 

Noronha  

3 - Karyelo Farias da Nóbrega 

Atuação da equipe de 

enfermagem no atendimento 

pré-hospitalar a vítimas de 

acidentes no município de 

São Bento-PB 

5 - Danyelle Mayara 

Gonçalves de Azevêdo 

1 – (Presidente) Cristyanne 

Samara Miranda de Holanda 

2 - Clécio  André Alves da 

Silva Maia  

3 - Redianne Medeiros da 

Fonsêca 

Conhecimento e prática de 

acadêmicas de enfermagem 

acerca da prevenção do 

câncer de colo do útero 

6 - Diana Daiane da Silva 1 – (Presidente)   Maura 

Vanessa  Silva Sobreira  

2 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo  

3 - Glauber Weder Santos 

Assistência de Enfermagem a 

população homossexual da 

cidade de Caicó 

7 - Elda Medeiros Reinalde 1 – (Presidente)   Maura 

Vanessa  Silva Sobreira  

2 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo  

3 - Raquel Mirtes Pereira da 

Silva 

Potencialidade e Fragilidades 

da Comissão Intergestores da 

IV Região de Saúde do Rio 

Grande do Norte (RN) 

8 - Gisleane Bezerra Lopes 1 – (Presidente) Rosangela 

Diniz Cavalcante  

2 - Roberta Kaliny de Souza 

Costa  

3 -  Ivânia Raquel Medeiros 

da Nóbrega 

Vivências de Mulheres 

durante gravidez na 

adolescência: a realidade de 

Jucurutu/RN 

9 - Gláucya Raquel Souza da 

Fonsêca Dutra 

1 – (Presidente)   Rosangela 

Diniz Cavalcante 

2 - Cristyanne Samara 

Miranda de Holanda 

3 - Clécio André Alves da 

Silva Maia 

O papel do enfermeiro da 

estratégia saúde da família na 

assistência pré-natal: desafios 

na abordagem ao processo 

parturitivo 
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10 - Glicério Batista dos 

Santos 

1 – (Presidente) Raquel 

Mirtes Pereira da Silva   

2 - Jardênia Azevedo da Silva 

Noronha  

3 - Cinara Fonseca de 

Oliveira   

O saber/fazer dos socorristas 

bombeiros militares em 

relação ao exame primário 

durante o atendimento a 

vítimas de acidentes com 

motos no município de 

Caicó/RN. 

11 - Inayara Marcelly 

Epifânio de Medeiros 

1 – (Presidente) Maura 

Vanessa  Silva Sobreira  

2 - Cecília Nogueira Valença   

3 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo 

Assistência integral prestada 

por enfermeiros da Atenção 

Básica à Saúde da Criança 

12 - Ítalo Cássio de Araújo 

Medeiros 

1 – (Presidente)   Ildone Forte 

de Morais  

2 - Ana Lúcia de França 

Medeiros  

3 - Ivânia Raquel Medeiros da 

Nóbrega 

Promoção da saúde: revisão 

sistemática da produção 

científica no Brasil 

13 - Janielma Azevedo Silva 1 – (Presidente) Érika Maria 

F. de Medeiros Rocha 

2 - Étel Rógere da Silva 

3 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo 

O que dizem os homens 

acerca da não procura dos 

mesmos aos serviços de saúde 

14 - Jéssica Kelly Ramos 

Cordeiro 

1 – (Presidente) Linda Katia 

Oliveira Sales 

2 – Ildone Forte de Moraes 

3 – Marquyone Marques dos 

Santos 

Perfil dos Adolescentes 

Acerca das DST/AIDS: 

quando o desconhecimento 

dita práticas de risco 

15 - Lawson Silvany Ribeiro 

Januário 

1 – (Presidente)  Regilene 

Alves Portela  

2 - Raquel Mirtes Pereira da 

Silva  

3 - Clécio André Alves da 

Silva Maia 

Perfil dos Motociclistas 

Atendidos no Hospital 

Regional do Seridó-SESP 

16 - Lizandra Talyeze de 

Souto Costa 

1 – (Presidente)   Clécio  

André Alves da Silva Maia  

2 - Regilene Alves Portela  

3 - Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo 

O homem nos serviços de 

saúde – Revisão Sistemática 

de Literatura 

17 - Maria da Conceição da 

Silva Sousa Melo 

1 – (Presidente)  Érika Maria 

F. de Medeiros Rocha 1º 

Membro: Rosicleide Rúbia P. 

Medeiros de Araújo 2ª 

Membro: Renata Cristina 

Gomes dos Santos 

Necessidades de saúde da 

mulher climatérica: uma 

revisão de literatura 

18 - Murielly Priscilly de 

Medeiros Maia 

 - (Presidente) Maura 

Vanessa  Silva Sobreira  

A Identificação de Transtorno 

Mental na Infância durante a 



81 

 

2 - Cecília Nogueira Valença  

3 - Dulcian Medeiros de 

Azevedo 

consulta de enfermagem na 

Atenção Básica 

19 - Nathácia Almeida Lima 1 – (Presidente) Eudes Euler 

de Souza Lucena 

2 -  Bruna Rafaela Martins 

dos Santos  

3 - Dulcian Medeiros de 

Azevedo Marcela 

Perfil epidemiológico das 

malformações congênitas em 

recém-nascido no estado do 

Rio Grande do Norte no 

período de 2004 a 2011 

20 - Polyana Lorena Santos 

da Silva 

1 – (Presidente)  Raquel 

Mirtes Pereira da Silva  

2 - Jardênia Azevedo da Silva 

Noronha  

3 - Jaciara Arnaud Rodrigues 

Assistência de enfermagem a 

pacientes vítimas de 

acidentes automobilísticos 

atendidos na unidade 

hospitalar regional do Seridó 

21 - Suelia Alves da Costa 1 – (Presidente)   Érika Maria 

F. de Medeiros Rocha 

2 - Ana Lúcia de França 

Medeiros 

3 - Maura Vanessa  Silva 

Sobreira 

Desafios de cuidadores frente 

aos portadores da doença de 

Alzheimer 

22 - Tatiane Isabela de Araújo 1 – (Presidente)   Eudes Euler 

de Souza Lucena  

2 - Dulcian Medeiros de 

Azevedo 

3 -  Marcela Fernandes de A. 

Batista de Morais 

Prevalência e fatores 

associados à síndrome de 

Burnout em professores 

universitários 

23 - Teresa de Lourdes 

Araújo Galvão 

1 – (Presidente)   Clécio  

André Alves da Silva Maia  

2 - Redianne Medeiros da 

Fonsêca  

3 - Ivânia  Raquel Medeiros 

da Nóbrega 

Percepção do portador da 

doença de Parkinson e sua 

família acerca da assistência 

prestada pelo profissional 

enfermeiro da estratégia 

saúde da família de Acari/RN 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

8.3.5. Estágio Curricular Supervisionado 

 

 O Estágio relativo ao curso de enfermagem caracteriza-se como atividade de 

aprendizagem social, profissional e cultural, e é proporcionado aos estudantes mediante 

observação, investigação, participação e intervenção em situações concretas da vida e do 

trabalho em seu campo profissional específico. São atividades relacionadas ao estágio, 

conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de 2001, a Lei Nacional de Estágio 

nº 11.788/2008 e as Resoluções da UERN em vigor. 
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O Estágio do Curso de Enfermagem, parte do projeto pedagógico, define as 

atividades de cada sujeito envolvido nesse processo, dentro do projeto de articulação 

ensino-trabalho. Possibilita a qualificação dos atores, como um meio para a 

transformação da prática de enfermagem, adotando estratégias que possam superar as 

limitações dos tradicionais programas de qualificação profissional realizados no interior 

das instituições de ensino.  Devem ser realizadas pelos estudantes, dentro do projeto de 

articulação ensino-trabalho, e respeitando as orientações da Universidade.  

Na matriz curricular, o estudante precisa integralizar 1.275 horas de Estágio, 

dividido em Estágio Curricular Supervisionado I (105 horas), Estágio Curricular 

Supervisionado II (105 horas), Estágio Curricular Supervisionado III (525 horas) e 

Estágio Curricular Supervisionado IV (540 horas).  

O estágio será orientado pela construção e implementação de um projeto de 

intervenção que, a partir do diagnóstico realizado durante a captação da realidade, agirá 

de forma a intervir nesta realidade, contribuindo para a transformação dos serviços de 

saúde e da educação. Neste, deverão estar explicitadas também as contrapartidas 

institucionais, na perspectiva da qualificação do ensino e da produção dos serviços.  

Neste sentido, dentro da concepção do Curso de Enfermagem, o estágio 

supervisionado não se configura como uma disciplina isolada, nem como a parte prática 

do que foi trabalhado na “teoria”, mas uma atividade inerente ao projeto de articulação 

ensino/trabalho, atividade pela qual o Curso de Enfermagem vem procurando intervir na 

produção dos serviços de saúde e da educação profissional de Caicó.  

Para tanto, faz-se necessário à construção de uma articulação, em caráter 

institucional, entre a coordenação do Curso de Enfermagem, o gestor local dos serviços 

de saúde/educação privados, e preferencialmente públicos, a partir de convênios firmados 

entre estes e as instituições de ensino básico do município de Caicó, e/ou macrorregião 

seridoense, de modo que seja viabilizada a cooperação técnica, científica e educacional 

entre a Universidade (representada pelo Curso de Enfermagem) e as Secretarias Estaduais 

e Municipais de Saúde e Educação do estado do Rio Grande do Norte. 

O Estágio do Curso de Enfermagem constitui-se de atividades desenvolvidas nos 

componentes curriculares de Estágio Curricular Supervisionado I, II, III e IV assim 

configuradas:  

 

I – Estágio Curricular Supervisionado I ministrada no 6º período, com carga horária de 

105 horas teórico- prática de Educação em Saúde na rede de atenção básica e hospitalar 
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de saúde, inclui 30 horas de orientação de sala de aula, 20 horas de observação (captação 

da realidade), 20 horas de planejamento (construção da proposta de intervenção), 25 horas 

para execução e 10 horas para avaliação do processo pedagógico (incluindo socialização 

das experiências, elaboração do relatório final). Constrói instrumentos para o estágio 

curricular supervisionado II. 

 

II – Estágio Curricular Supervisionado II, ministrado no 7º período, com carga horária de 

105 horas teórico- prática de educação em saúde na rede de ensino básico, inclui 30 horas 

de orientação de sala de aula, 15 horas de observação (captação da realidade), 10 horas 

de planejamento (construção da proposta de intervenção), 40 horas de regência de classe 

(execução da proposta de intervenção), 10 horas avaliação do processo pedagógico. 

Envolve as diversas dimensões da dinâmica escolar: gestão, interação de professores, 

relacionamento escola/comunidade, relações com a família. Constrói instrumentos para o 

estágio curricular supervisionado III. 

 

III - Estágio Curricular Supervisionado III, ministrada no 8º período, com carga horária 

525 horas teórico- prática de educação em saúde nos serviços de saúde (105 horas) e 

intervenção nos serviços de saúde (420 horas), realizada em Unidades Básicas de Saúde 

e Unidades Hospitalares. A carga horária prática de educação em saúde inclui 30 horas 

de orientação em sala de aula, 15 horas de observação (captação da realidade), 10 horas 

de planejamento (construção da proposta de intervenção), 40 horas para execução e 10 

horas para avaliação da proposta de intervenção, pautadas nas necessidades dos serviços 

de saúde, campos de estágio. Constrói instrumentos para o estágio curricular 

supervisionado IV, desenvolvido no final do curso. 

 

IV - Estágio Curricular Supervisionado IV, ministrada no 9º período, com carga horária 

de 540 horas, teórico- prática na educação profissionalizante (105 horas) e intervenção 

nos serviços de saúde (435 horas), realizado em Unidades Básicas de Saúde e  Unidades 

Hospitalares. A carga horária prática na educação profissional está distribuída em 30 

horas de orientação em sala de aula, 20 horas de observação, 15 horas de planejamento, 

30 horas de regência supervisionada e 10 horas para avaliação do processo pedagógico. 

Deverá ser cursada após a integralização do estágio curricular III. 
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8.3.5.1 Objetivos do Estágio Curricular Supervisionado 

 

 Possibilitar ao estudante a conformação da autonomia, através dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso, nos processos 

de trabalho de enfermagem para assumir a coordenação do trabalho da 

enfermagem dentro de uma programação em parceria com serviços de saúde e da 

educação profissional. 

 Proporcionar experiências de articulação ensino / trabalho através de participação 

efetiva na produção de serviços (saúde e educação), organismos institucionais 

públicos e privados e demais setores da sociedade civil nas quais o enfermeiro é 

inserido como trabalhador. 

 Promover a articulação entre a formação e a prática pedagógica com vistas ao 

desenvolvimento do trabalho docente.  

 Possibilitar a produção de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a 

transformação dos serviços de saúde e da educação profissional do Município de 

Caicó, da Região do Seridó, em particular, e do Estado do Rio Grande do Norte, 

em geral.  

 

8.3.5.2 Etapas de desenvolvimento do estágio  

 

O Curso de Enfermagem busca articular o estágio com os outros momentos do 

processo ensinar/aprender, momentos estes indissociáveis, através das concepções 

descritas nas etapas que se seguem (EGRY, 1996):  

a) Captação da realidade objetiva 

O Conhecimento da realidade terá, necessariamente, que partir do resgate e 

atualização de conhecimentos adquiridos, o qual dará ao estudante a dimensão das 

informações que ele deverá buscar para maior aproximação com a realidade. O 

conhecimento é sempre uma aproximação da realidade e nunca um conhecimento total, 

uma vez que aquela é dinâmica. Essa etapa possibilita visualizar as relações existentes, 

contradições, pontos de vulnerabilidade passíveis de intervenção e transformação. O 

Conhecimento da realidade da produção dos serviços de saúde e da educação profissional 

deverá ser captado nas três dimensões.  

Dimensão geral ou estrutural -Temas captados nessa dimensão, entre outros: 
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 Atual situação política, econômica e social do país; 

 As políticas sociais no país (saúde e educação); 

 Conformação dos serviços de saúde e educação no município e sua articulação 

com os itens anteriores, na perspectiva da vigilância a saúde; 

 Processo de descentralização da saúde no município; 

 Modelos assistenciais; 

 Produção e consumo da população; 

 Perfis epidemiológicos diferenciados por grupos e categorias sociais; 

 Controle social. 

 

Dimensão Particular -Alguns pontos norteadores para a captação da realidade na 

dimensão particular 

 Instituições (unidades básicas de saúde, hospitais gerais, instituições de educação 

profissional, outros); 

 Localização; 

 Sistema de referência e contra-referência / centrais de regulação do sistema de 

saúde; 

 Sistema de gestão; 

 Objetivos e finalidades; 

 Composição da força de trabalho; 

 Fluxograma do usuário; 

 Instrumentos e meios de trabalho; 

 Demografia (perfil saúde/doença, perfil de produção e reprodução); 

 Perfis epidemiológicos; 

 Controle Social; 

 Teorias e métodos de assistência, educação e gerenciamento de enfermagem; 

 Conhecimento existente e conhecimento necessário, sobre a realidade da 

produção dos serviços de saúde / Enfermagem/ educação profissional. 

 

Dimensão singular 

 Processos de trabalho: (assistir/intervir; gerenciar; ensinar/ aprender; investigar 

da enfermagem) nos diversos espaços de inserção do enfermeiro: unidades 

básicas, ambulatórios, unidades de internação, unidades de ensino, outros; 
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 Distribuição da força de trabalho; 

 Participação no processo de trabalho em saúde e educação profissional; 

 Avaliação do trabalho da enfermagem; 

 Projetos de Educação Permanente; 

 Representações e expressões do saber fazer (articulação do ensino/trabalho). 

 

b) Interpretação da realidade objetiva 

Essa interpretação possibilita a visualização da finalidade de uma dada 

intervenção, e define eixos do recorte total do processo de intervenção. Enfatizamos que 

essas etapas são indissociáveis; apenas, em alguns momentos, uma delas torna-se 

hegemônica em relação às demais. 

 

c) Elaboração do projeto de intervenção 

É o momento em que os docentes, junto com os enfermeiros dos serviços, 

professores da educação básica e estudantes, elaboram um projeto para intervir na 

realidade dos serviços de saúde e educação profissional. A definição de metas, objetivos, 

estratégias e níveis de escolha da intervenção serão de acordo com as possibilidades da 

realidade local. A elaboração do projeto deverá contemplar a base teórico-metodológica 

da TIPESC. 

Desde o início da formulação do projeto, devem aparecer as necessidades da 

captação de novos temas, que não foram contemplados na primeira etapa. Esses novos 

temas referem-se à necessidade de atualização de conhecimentos e/ou aquisição de novos, 

relativos à realidade na qual o estudante está inserido. O surgimento da necessidade de 

novos temas não significa dizer que houve falha na captação inicial; trata-se da ampliação 

e/ou aprofundamento no conhecimento da realidade possibilitada pela explicitação das 

contradições. Convém lembrar que o processo de apreensão da realidade percorre um 

caminho “dialético-espiral”, no qual, na medida em que vão sendo elucidadas algumas 

questões, outras se apresentam, num processo permanente de busca da totalização. 

 

d) Implantação do projeto de intervenção 

A implantação do projeto de intervenção é a intervenção propriamente dita. Essa 

será tanto eficiente quanto mais às etapas anteriores forem realizadas com cuidado. Egry 

(1996) aponta alguns cuidados que devem ser tomados. 
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 Não deve existir separação entre o conhecimento necessário para a 

intervenção e o conhecimento que efetivamente possuímos. Isso significa que 

em toda a intervenção que demande um novo conhecimento ou um 

conhecimento mais aprofundado, deve ser providenciada essa qualificação, 

antes de avançarmos em nova etapa; 

 Os projetos de intervenção devem ser articulados às três dimensões, por menor 

que seja a possibilidade de ação na dimensão superior. A intervenção na 

dimensão singular tem que estar atrelada à dimensão geral, por mais que 

possamos pensar na impossibilidade dessa articulação; 

 Estar atentos ao surgimento de novos temas de captação e interpretação que 

podem surgir durante a etapa de intervenção;  

 Incorporar, na medida do possível, os novos dados que forem captados; 

 Ter como horizonte de intervenção o aperfeiçoamento da relação teoria-

prática, para a relação prática-teoria-prática como norte no desenvolvimento 

dessa etapa. 

 

e) Reinterpretação da realidade 

A etapa de reinterpretação da realidade objetiva compreende a fase em que são 

avaliados os processos e respectivos resultados. 

Nessa etapa terão que ser contemplados os seguintes pontos: 

 Compreensão das mudanças e não mudanças; 

 Compreensão das representações sociais acerca das transformações e 

não transformações vivenciadas; 

 Identificação das contradições entre o que foi projetado e o que foi 

realizado; 

 Avaliação do impacto do que foi possível ser realizado sobre os 

problemas identificados; 

 Redirecionamento de novos projetos, processos; 

 Avaliação da participação dos atores envolvidos; 

 Seleção de indicativos para a construção de novos projetos, 

conhecimentos, instrumentos e estratégias. 
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f) Planejamento de nova implantação 

Nessa etapa, será definida a inserção do Curso de Enfermagem, nos campos de 

prática que dizem respeito à continuidade das atividades. O grande desafio é: como fazer 

essa articulação se os estágios terminarão com o período letivo e o estudante do período 

subsequentemente não teve oportunidade de atuar junto com o que já concluiu o seu 

estágio. 

 

            8.3.5.3 Carga horária do Estágio Curricular Supervisionado 

A carga horária destinada ao Estágio é de 1275 horas, 85 créditos, assim 

distribuídas: O estágio de prática de ensino corresponde a um total de 420 horas, 

distribuídas nos componentes obrigatórios de Estágio Curricular Supervisionado I, II, III 

e IV (cada uma com 105 horas) e o estágio de intervenção nos serviços de saúde 

compreende a 855 horas concentradas nos componentes de Estágio Curricular 

Supervisionado III e IV (com respectivamente 420 e 435 horas). Nessa carga horária, são 

previstas outras atividades, tais como: visitas a outros serviços, seminários, reuniões, 

participação em campanhas de vacinação, entre outros.  

 

        8.3.5.4 Avaliação do Estágio Curricular Supervisionado 

 

 A avaliação deverá se processar durante todo o estágio. Essa avaliação não se 

constitui só no momento de atribuição da nota ao estudante, mas um processo formativo 

que vai avaliar o desempenho do estagiário e a qualidade da produção dos serviços.  

A avaliação terá que ser do processo e resultados das ações, atitudes, 

aprendizagem e desempenho dos estagiários na produção dos serviços de saúde e no 

ensino básico; e será feita por todos os envolvidos (docentes, discentes, professores das 

instituições de ensino, enfermeiros, usuários e gestores dos serviços). Essa concepção de 

avaliação não pode se limitar a preenchimento de fichas ou outros instrumentos 

previamente elaborados, contudo esses elementos irão auxiliar e subsidiar o processo de 

avaliação levando em consideração os seguintes critérios: relação adequada com a equipe 

de saúde, usuários e supervisor, iniciativa e interesse, identificação das necessidades de 

saúde da população e das fragilidades do serviço, compreensão das políticas de saúde e 

modelos de assistência, planejamento do projeto de intervenção, criatividade em apontar 

estratégias, execução do projeto de intervenção com êxito atingindo os objetivos 

esperados, adequação do conhecimento teórico à prática, domínio técnico dos 
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procedimentos de enfermagem, ética profissional, pontualidade e assiduidade. Nos 

estágios de educação em saúde na rede de ensino básico atenta-se para a assiduidade e 

envolvimento nas atividades programadas, domínio teórico das temáticas propostas, 

domínio na utilização das metodologias e recursos didático-pedagógicos.  

Como o planejamento das ações do estágio é participativo, automaticamente o 

processo de avaliação necessita ser planejado, sem, contudo, perder o princípio da 

flexibilidade, que permitirá construções e desconstruções durante o processo. Nesse 

sentido, a proposta de avaliação do estágio deve seguir um cronograma de reuniões, 

prevendo a participação do supervisor acadêmico e demais atores envolvidos no processo. 

 

     8.3.5.5 Redução da carga horária do Estágio Curricular Supervisionado 

 

 No estágio curricular supervisionado de prática de ensino, os alunos que exercem 

magistério na educação básica, como professor efetivo, poderão ter redução de até 50% 

da carga horária obrigatória, devendo ser solicitada pelo estudante para o componente de 

estágio Curricular Supervisionado II, que é orientado a partir da educação em saúde na 

rede de ensino básico, desde que atenda aos seguintes requisitos: 

a) O vínculo como professor seja em instituição de ensino básico e/ou 

profissionalizante, devidamente credenciado; 

b) O tempo de experiência como professor não seja inferior a 6 meses 

considerando a Resolução nº36/2010 CONSEPE; 

c) O pedido de aproveitamento deve ser acompanhado de documento da 

instituição de ensino, comprovando a vivência profissional docente e a carga 

horária executada; 

No estágio curricular supervisionado, desenvolvido nos serviços de saúde, o 

estudante não poderá aproveitar horas correspondentes ao tempo de experiência 

profissional e à carga horária de trabalho cumprida em instituições de saúde. 

 

        8.3.5.6 Local de realização do Estágio Curricular Supervisionado  

 

Os componentes curriculares de estágio curricular supervisionado I, II, III e IV 

deverão ser cumpridas pelos estudantes nos campos de estágio (instituições de ensino 

básico e nos serviços de saúde) devidamente cadastrados, adequados ao desenvolvimento 

do estágio supervisionado e localizados na cidade de funcionamento do curso. 
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Quando a sede de funcionamento do curso não dispuser de campo ou não 

comportar a demanda na realização do estágio, conforme diagnosticado em estudo prévio 

realizado pela coordenação de estágio, e em conjunto com os supervisores acadêmicos de 

cada unidade acadêmica, o estágio poderá ocorrer em outros municípios, os quais deverão 

ser agrupados em pólos. 

  A escolha dos pólos aglutinadores será definida previamente pelo colegiado do 

curso, com base em estudo de mapeamento de campo, considerando as necessidades de 

alocação dos estudantes em processo de estágio e condições favoráveis à sua efetivação. 

Estes pólos aglutinadores deverão se localizar em municípios circunvizinhos ao 

município sede do curso, na jurisdição do estado do Rio Grande do Norte.  

 

    8.3.5.7 Perfil do Supervisor Acadêmico de Estágio 

 

No caso dos componentes de estágio curricular supervisionado, o supervisor 

acadêmico de estágio deverá, preferencialmente, ter formação inicial em licenciatura no 

curso, formação em enfermagem e/ou área afim, ou desenvolver estudos no campo. Este 

acompanhará juntamente com o supervisor de campo o desempenho dos estagiários.  

O acadêmico de estágio deverá acompanhar no máximo dez alunos estagiários. 

 

Competências dos atores envolvidos: 

 

1. Coordenação Geral de Estágio Curricular Supervisionado 

 

 Promover a articulação entre as unidades acadêmicas para orientação e elaboração 

das propostas semestrais de estágios supervisionados de seus cursos; 

 Discutir com as unidades acadêmicas mecanismos de operacionalização do 

Estágio Curricular Supervisionado; 

 Fomentar a socialização das experiências e avaliação das atividades do Estágio 

Curricular Supervisionado, no âmbito da UERN; 

 Acompanhar e avaliar as atividades de Estágio Curricular Supervisionado nas 

unidades acadêmicas; 

 Realizar, periodicamente, reuniões dentre outras atividades com os coordenadores 

de Estágio Curricular Supervisionado nas unidades. 



91 

 

2. Coordenação de Estágio nas unidades acadêmicas 

 

 Encaminhar dados necessários para que o setor competente, Pró-Reitoria de 

Planejamento -PROPLAN da UERN, proceda ao estabelecimento do Termo de 

convênio entre a Universidade e as instituições campo de estágio; 

 Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado; 

 Promover atividades de reflexão sobre o Estágio Curricular Supervisionado que 

envolvam os estagiários, supervisores acadêmicos, supervisores de campo, 

demais alunos do curso, gestores e demais profissionais das instituições campo de 

estágio; 

 Realizar reuniões periódicas com os coordenadores de Estágio Curricular 

Supervisionado nos cursos vinculados à Unidade Acadêmica; 

 Apresentar ao Fórum Integrado de Estágio e Licenciatura - FIEL e ao Fórum 

Integrado de Estágio e Bacharelado - FIEB  às unidades acadêmicas, relatórios 

semestrais de suas atividades. 

 Disponibilizar fichas e demais documentos para o aluno estagiário. 

 Encaminhar, junto com o diretor da unidade, os alunos estagiários à instituição 

campo de estágio. 

 

3.  Coordenador de Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

 

 Elaborar semestralmente, um Plano de Ação fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Lei Nacional de Estágio, bem como as resoluções da 

instituição de ensino superior do Curso de Graduação em Enfermagem, com a 

participação da equipe de Docentes Supervisores de Estágio; 

 Participar do planejamento e execução do Projeto Pedagógico do Curso de     

Enfermagem;  

 Atentar para que o estágio se desenvolva de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso; 

 Participar ativamente das atividades do Fórum de Estágio Curricular 

Supervisionado; 

 Proceder prévio cadastramento e avaliação periódica dos campos de estágio, com 

a finalidade de celebração de convênios entre a Universidade e/ou Curso de 
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Enfermagem e instituições públicas e  privadas  de atenção à saúde (hospitais, 

maternidades, unidades básicas de saúde, creches, serviços geriátricos e 

ambulatórios de referência, organizações  de bairros ),  instituições de ensino 

básico, obedecendo aos seguintes requisitos: existência de infraestrutura, recursos 

humanos e materiais necessários ao pleno desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado; garantia de acompanhamento e avaliação por parte da 

coordenação do Curso de Enfermagem; existência de profissional qualificado para 

participar da orientação, acompanhamento e avaliação do estagiário; 

 Selecionar, distribuir e encaminhar os estudantes aos campos de estágio; 

 Promover uma ampla articulação entre os diversos campos da prática profissional 

e o Curso de Enfermagem, considerando o desencadeamento de processos 

reflexivos sobre a formação e exercício profissional, na perspectiva da construção 

coletiva de atividades de articulação ensino / trabalho;  

 Acompanhar, avaliar e analisar o direcionamento do estágio com base nas 

diretrizes curriculares nacionais norteadoras do curso de enfermagem; 

 Assessorar a elaboração e efetivação dos programas dos componentes curriculares 

de estágio curricular supervisionado a partir dos marcos teórico-metodológicos 

norteadoras do curso de graduação em enfermagem; 

 Fornecer à Instituição, ao campo de estágio e, especialmente, ao professor 

colaborador as informações sobre o estágio, suas normas e documentação 

(formulários, fichas e outros); 

 Receber semestralmente dos supervisores de estágio, relatório de atividades dos 

estudantes estagiários para controle e cômputo das horas de estágio, cumpridas 

nos diversos campos; 

 Elaborar e encaminhar semestralmente à coordenação do Curso de Enfermagem 

relatório de atividades da coordenação geral de estágio referentes a cada período 

letivo; 

 Realizar reuniões periódicas com a participação de supervisores acadêmicos, 

supervisores dos campos de estágio e de estagiários para avaliar as atividades do 

Estágio Supervisionado. 
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4. Supervisor Acadêmico de Estágio 

 

 Participar de eventos e reuniões promovidas pela coordenação de estágio; 

 Orientar e acompanhar o estagiário no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando o exercício e o aprofundamento dos processos de trabalho em 

enfermagem e para assumir a coordenação do trabalho da enfermagem; 

 Indicar referências teórico – metodológicas a serem estudadas pelos estagiários; 

 Solicitar ao estagiário o registro da experiência de estágio por meio de 

instrumentos como: relatórios, sínteses parciais, diários de impressão, dentre 

outros; 

 Manter a coordenação de estágio informada sobre o desenvolvimento do estágio; 

 Efetuar os registros das atividades de todas as fases do estágio, no diário de classe, 

conforme sua execução, inclusive presenças, faltas e notas dos estudantes; 

 Avaliar, juntamente com o supervisor de campo, o desempenho dos estagiários 

sob sua responsabilidade, conforme as normas vigentes na Universidade e no 

Curso de Enfermagem, atribuindo-lhes os respectivos conceitos e notas; 

 Apresentar à Coordenação de Estágio um relatório avaliativo do estágio, no final 

de cada semestre letivo, no qual deverá registrar as dificuldades e problemas por 

ventura surgidos, as providências adotadas e sugestões; 

  Indicar a coordenação do Curso de Enfermagem serviços que venham a constituir 

campos de prática; 

 Articular junto com a coordenação de estágio estratégias de qualificar os  

supervisores de campo nos referenciais teórico-metodológicos do ensino de 

graduação (promovendo cursos e/outros eventos, motivando os enfermeiros a 

participarem de atividades do Curso de Enfermagem); 

  Estabelecer cooperação técnica no sentido de organizar os serviços para criar e/ou 

manter condições favoráveis ao estágio e interferir na produção dos serviços de 

saúde e educação; 

  Mediar negociações institucionais; 

  Planejar e definir juntamente com os supervisores de campo, o programa 

específico do estágio: objetivos específicos, conteúdos, estratégias pedagógicas e 

avaliação; 
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  Desenvolver atividades de reflexões sobre o estágio e orientações práticas 

(estudos de caso, produção de artigos, conferências entre outros) para 

complementação e aprofundamento do estudante;  

  Desenvolver atitudes críticas e éticas no trabalho com colegas professores, 

enfermeiros e demais trabalhadores; 

 Incentivar a produção de novos conhecimentos e tecnologias necessários à 

qualificação dos enfermeiros e da produção dos serviços; 

 Identificar, selecionar, propor soluções e/ou resolver problemas ou situações 

relativas ao processo de produção dos serviços de saúde e da educação 

profissional, modelos de atenção e processo ensinar/aprender desenvolvidos 

durante a programação; 

 Construir, coletivamente, o projeto de intervenção na realidade; 

  Negociar o projeto de intervenção, dentro dos limites de sua competência. 

 

5. Supervisor de Campo de Estágio  

 

Compete aos supervisores da instituição campo de estágio: 

 

 Introduzir o estudante na dinâmica do processo de trabalho de enfermagem que 

ocorre no espaço institucional, como forma de desencadear a apreensão da 

realidade, dos processos de trabalho em enfermagem e a coordenação do trabalho 

de enfermagem; 

 Realizar supervisão sistemática para acompanhar, esclarecer dúvidas, avaliar o 

desempenho e o envolvimento do estagiário na dinâmica do estágio; 

 Oportunizar ao estudante o acompanhamento dos processos de trabalho de 

enfermagem, na instituição; 

 Exigir do estagiário o cumprimento das normas de estágio e a documentação 

referente ao registro das atividades desenvolvidas; 

 Participar de reuniões, treinamentos, cursos, seminários e outras atividades 

promovidas pelo Curso de Enfermagem; 

 Avaliar o desempenho do estagiário sob sua responsabilidade, obedecidas as normas 

vigentes na Universidade e no Curso de Enfermagem; 



95 

 

 Manter a coordenação de estágio do curso informada do desenvolvimento do 

estágio e comunicar-lhe qualquer ocorrência que possa afetar as atividades ou que 

não esteja prevista no plano da respectiva disciplina; 

 Organizar o campo de estágio; 

 Socializar com os demais trabalhadores a proposta de estágio; 

 Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e particularmente os 

marcos teóricos e metodológicos que embasam o ensino; 

 Planejar juntamente com o supervisor acadêmico e estagiários todas as atividades a 

serem desenvolvidas; 

 Receber, supervisionar/orientar o estudante em todas as fases do estágio; 

 Resolver problemas imediatos, relativos ao estágio e à produção dos serviços de 

saúde e educação e encaminhar a outras instâncias quando impossíveis de serem 

solucionados no âmbito de sua competência; 

 Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

 Socializar o projeto de intervenção com os demais trabalhadores do serviço; 

 Negociar o projeto de intervenção dentro dos limites de sua competência. 

 

6. Aluno Estagiário  

 

Deveres 

 Matricular-se nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, obedecendo 

os pré-requisitos; 

 Assinar e cumprir critérios definidos pelo Termo de Compromisso de Estágio-

TCE, de acordo com as Resoluções de Estágio em vigor e aprovadas pelo 

CONSEPE/UERN; 

 Frequentar e participar ativamente das aulas de fase de orientação específica em 

classe e realizar as atividades e tarefas planejadas para o estágio; 

 Frequentar assiduamente ao estágio em condições compatíveis e requeridas pela 

circunstância do estágio e do ambiente da atividade profissional; 

 Frequentar 100% da carga horária destinada para as atividades no campo de 

estágio. 

 Conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio; 



96 

 

 Executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento de normas e procedimentos metodológicos adotados pelo Curso de 

Enfermagem; 

 Cumprir os prazos e horários estabelecidos pelo Curso de Enfermagem; 

 Manter o supervisor acadêmico de estágio informado do desenvolvimento do 

estágio e comunicar-lhe, com brevidade, qualquer ocorrência que possa afetar as 

atividades, ou que não esteja prevista no plano; 

  Proceder a avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade 

de aperfeiçoá-las sempre que necessário. 

 

Direitos 

 Receber do Curso de Enfermagem formulários e demais documentos necessários 

ao estágio; 

 Ser encaminhado oficialmente pelo Curso de enfermagem à instituição campo de 

estágio; 

 Receber assistência e orientação dos supervisores acadêmicos e de campo de 

estágio; 

 Requerer à coordenação de Estágio, em casos especiais devidamente justificados 

e comprovados, a mudança de Instituição campo de estágio; 

 Recorrer à Coordenação de Estágio contra decisão do supervisor, mediante 

justificativa escrita e documentos comprobatórios; 

 Estar segurado contra acidentes pessoais. 

Quadro 26.  Projetos de Intervenção de Estágios desenvolvidos nos anos de 2013 e 

2014 

ANO ESTÁGIO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

2013.1 I I torneio de saúde do Homem 

Dia D de combate à violência infantil 

2013.1 I Educação em Saúde acerca das DST/HIIV, Gravidez na adolescência e 

Planejamento familiar 

Educação em saúde para hipertensos e diabéticos 

2013.1 I Educação em saúde com as gestantes vinculadas a UBS Recreio 

2013.1 I “Saúde em casa: Conversando sobre Hipertensão e diabetes” 

2013.1 

 

I “Do lixo ao luxo” 

2013.1 I Roda de conversa: Sensibilização as gestantes e mães acerca da 

alimentação dos RNs e crianças do CD 

2013.1 III Cartografia: Construindo o mapa da área 

2013.1 III Trabalhando a sala de espera na atenção básica 



97 

 

2013.1 III Educação em saúde: desafios pertinentes a prevenção e controle da 

dengue enquanto prática social 

2013.1 III Intervenção Educativa em saúde da mulher 

2013.1 III Triagem e prioridades de atendimento no Pronto Socorro 

2013.1 III Educação em saúde na escola como estratégia de prevenção da dengue 

2013.1 IV Capacitação com ACS acerca do envelhecimento saudável 

2013.2 II Semana do adolescente: “A enfermagem no espaço escolar” 

2013.2 II Educação em saúde voltada a saúde do trabalhador 

2013.2 II Droga como uma “Droga” inserida no âmbito do centro de educação 

de jovens e adultos “Senador Guerra” 

2013.2 II II Feira de educação em saúde da EECCAM 

2013.2 IV Mini curso: Cuidados de enfermagem e complicações no pós 

operatório e importância das anotações de enfermagem 

2013.2 IV Rodas de conversa e discussão de estudo de casos acerca do 

tratamento de feridas 

2013.2 IV O papel do ACS na UBS e roda de conversa sobre vacinas 

2013.2 IV Assepsia adequada nos setores de sala de curativo e de nebulização. 

Educação com ACS sobre anticoncepcionais 

2013.2 IV Úlceras por pressão: Atualização dos conhecimentos da equipe de 

enfermagem 

2013.2 IV A classificação de prioridades como meio de organização do serviço 

de urgência do Hospital Regional do Seridó 

2013.2 IV Processo de trabalho do Agente Comunitário de Saúde e sua 

Sistematização 

2013.2 IV Educação em saúde: Prevenção de quedas em idosos e qualidade de 

vida 

2013.2 IV Intervenção Educativa com os Agentes Comunitários de Saúde: 

Atribuições acerca  do programa Hiperdia 

2013.2 IV Educação em Saúde com ACS: O papel do ACS no planejamento 

familiar 

2013.2 III A importância do acompanhante no processo saúde-doença do 

paciente hospitalizado. 

2014.1 I Sexualidade e gravidez na adolescência 

2014.1  

I 

Educação e saúde: sexualidade na adolescência e câncer de mama e 

colo do útero em mulheres 

2014.1 I Grupo de gestantes: parto normal e parto Cesário 

2014.1 I Saúde em casa: conversando sobre hipertensão arterial e diabetes 

2014.1 I Primeiros Socorros e prevenção de acidentes com crianças 

2014.1 III Assistência de enfermagem a pacientes no pós-operatório 

2014.1 III Educação em saúde: normas e rotinas para visitantes de unidade de 

terapia intensiva 

2014.1 III Normas e rotinas para visitantes e acompanhantes em clínica médica 

2014.1 III Acolhimento com classificação de risco no pronto socorro 

2014.1 III Assistência de enfermagem no período pré-cirurgico 

2014.1 III Acolhimento e classificação de risco em unidade básica de saúde 

2014.1 III Prevenção de DST e promoção da alimentação saudável para 

adolescentes 

2014.1 III Alimente seu filho com saúde 

2014.1 III Saúde na escola: Promovendo a alimentação saudável 

2014.1 III Assistencia voltada aos cuidadores de idosos dependentes 

2014.1 III Experienciando o programa saúde na escola: trabalhando com crianças 

e adolescentes na escola Maria 97ernandes silva 

2014.1 III Educação e saúde: adolescente e a puberdade ( sexualidade 
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2014.1 III Saúde do trabalhador: qualidade de vida oferecida ao trabalhador pela 

UBS de jardim do Seridó 

2014.1 III Territorialização: mapeamento de área 

2014.1 IV Contribuição para construção do mapa inteligente do bairro 

2014.1 IV I semana de atualização do técnico de enfermagem da unidade básica 

de saúde da família Ana de Antão, bairro Boa Passagem 

2014.2 II Educação em Saúde acerca das DST, Gravidez na adolescência e 

transformações do corpo na adolescência. 

2014.2 II Educação em Saúde acerca da Higiene corporal e oral; 

Transformações ocorridas na puberdade e infecções sexualmente 

transmissíveis (IST´s) 

2014.2 II Projeto Escola Limpa: Preservação do meio ambiente e reciclagem 

2014.2 II Educação em Saúde acerca da Higiene corporal, oral e puberdade. 

2014.2 IV Saúde do trabalhador e Processos de esterilização 

2014.2 IV Capacitando s ACS acerca do preenchimento das fichas do SIAB e do 

e-SUS 

2014.2 IV Atualização e capacitação em feridas e curativos 

2014.2 IV Aperfeiçoando saberes e práticas em feridas e curativos 

2014.2 IV Humanização e administração de medicamentos por via parenteral ( 

vias endovenosa, subcutânea e intramuscular) 

2014.2 IV Atualização em feridas e curativos 

2014.2 IV Assistência de enfermagem no balanço Hídrico e registro de 

enfermagem 

2014.2 IV Feridas e curativos: Uma abordagem sobre pé diabético, úlcera por 

pressão e erisipela.  

2014.2 IV A  importância da criação de protocolos de controle de serviços na 

CME como meio de prevenção aos riscos de Infecção hospitalar. 

2014.2 IV Humanização no Pronto –Socorro.  

2014.2 IV Cuidados de enfermagem realizados aos pacientes no período pré-

operatório. 

2014.2 IV Atualização em Vacinação 

2014.2 IV Discutindo o planejamento familiar  

2014.2 IV Tuberculose e Hanseníase: Realizando busca Ativa com os ACS 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015.  

 

8.3.6 Atividades Complementares 

 

As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias didático- 

pedagógicas que visam à complementação na formação de habilidades e saberes 

necessários ao estudante e devem fazer interface com os objetivos do curso. Apresentam 

a carga horária de 200 horas obrigatórias na integralização do Curso de Enfermagem e 

devem ser desenvolvidas, contabilizadas e cadastradas no currículo discente durante seu 

percurso acadêmico (UERN, 2014). 

São consideradas atividades complementares as atividades como monitoria, 

participação em projetos de natureza educacional, produção de material didático-

pedagógico, iniciação científica, voluntariado em projeto de iniciação científica, 
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participação em projeto de pesquisa credenciado por órgão de fomento, trabalhos 

acadêmicos, produção de livro técnico, publicado na área de enfermagem ou em área 

correlata (autoria), apresentação de trabalhos em congressos, publicação de trabalhos em 

Anais, participação em eventos acadêmicos na área de enfermagem ou afim, entre outras. 

A aferição das 200 horas de atividades complementares do curso de enfermagem 

será computada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas 

concomitantemente à permanência do estudante, no curso de graduação em enfermagem, 

obedecendo a critérios de pontuação, representados nos quadros abaixo. 

 

Quadro 27. Critérios para as Atividades de Ensino 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

PIBID 60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PIBID será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor ou 

declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

 

Monitoria em 

disciplinas do curso de  

Graduação 

60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PIM será comprovada mediante apresentação 

de declaração assinada pelo professor-tutor ou declaração 

emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

 

Programa de 

Treinamento Especial 

(PET) 

60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PET será comprovada mediante apresentação 

de declaração assinada pelo professor-tutor ou declaração 

emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

Palestras e cursos 

proferidos 

4 horas por ocasião As palestras e os cursos proferidos serão comprovados mediante 

a apresentação de declaração ou certificado emitido, 

respectivamente, pela instituição promotora da palestra, curso ou 

estágio 

Realização de estágios 

não obrigatórios 

60 horas por 

semestre 

A realização de estágios não curriculares serão comprovados 

mediante a apresentação de declaração ou certificado emitido, 

respectivamente, pela instituição promotora da palestra, curso ou 

estágio 

Participação em 

cursos, oficinas, 

minicursos 

A carga horária do 

curso, oficinas e  

minicurso, que não 

exceda 80 horas. 

A participação de eventos científicos, cursos, oficinas e/ou 

minicursos deverá ser comprovada mediante declaração ou 

certificado emitido pela organização do evento. 

Curso de língua 

estrangeira 

10 horas por 

semestre 

A participação de curso de língua estrangeira deverá ser 

comprovada mediante declaração ou certificado emitido pela 

organização do evento. 

Produção de material 

educativo 

 (livro, vídeo, disco, 

cartilha, texto etc.) 

30 horas por 

material educativo 

A produção de material educativo será comprovada através da 

apresentação da cópia do material juntamente com declaração 

expedida pela agência de fomento. 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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Quadro 28. Critérios para Atividades de pesquisa 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Projetos de iniciação 

científica 

60 horas por 

semestre 

A participação no PIBIC será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor ou 

declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

Artigos científicos 

publicados 

20 horas por 

publicação 

A comprovação da publicação de artigos em periódicos 

será mediante apresentação da cópia do artigo juntamente 

com capa de identificação do meio de divulgação 

(periódico). 

Artigos publicados em 

jornais 

10 horas por 

publicação 

A comprovação da publicação de artigos em jornais será 

mediante apresentação da cópia do artigo juntamente com 

capa de identificação do meio de divulgação (jornal). 

Apresentação de 

trabalhos em eventos  

Científicos 

30 horas por 

apresentação 

A apresentação de trabalhos em eventos científicos 

deverá ser comprovada mediante declaração ou 

certificado emitido pela organização do evento. 

Publicação de resumos 

em anais de eventos 

10 horas por 

resumo 

A comprovação da publicação de resumos em anais será 

mediante apresentação da cópia do resumo juntamente 

com capa de identificação do meio de divulgação (anais). 

Publicação de resumos 

expandidos 

15 horas por 

resumo 

A comprovação da publicação de resumos expandidos em 

anais de eventos será mediante apresentação da cópia do 

resumo expandido juntamente com capa de identificação 

do meio de divulgação (anais). 

Publicação de trabalhos 

completos  

publicados em anais de 

congressos 

20 horas por 

trabalho 

A comprovação da publicação de trabalhos completos em 

anais de eventos será mediante apresentação da cópia do 

artigo juntamente com capa de identificação do meio de 

divulgação (anais). 

Monografia premiada 

em concurso  

Público 

60 horas por 

monografia 

A premiação de trabalhos em eventos serão comprovadas 

mediante declaração ou certificado emitido pela 

organização do evento. 
Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 



Quadro 29. Critérios para Atividades de extensão 

 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Participação em projetos de 

extensão 

30 horas por 

projeto de até 40 

horas 

A participação em projetos de extensão será 

comprovada com a apresentação de declaração ou 

certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão. 

 

Participação em eventos, 

congressos, mostras, exposições, 

simpósios, campanhas,  

conferências 

15 horas por evento A participação em eventos científicos e a premiação de 

trabalhos em eventos serão comprovadas mediante 

declaração ou certificado emitido pela organização do 

evento. 

 

Projetos sociais e de voluntariado 10 horas por 

projeto 

A participação em eventos científicos e a premiação de 

trabalhos em eventos serão comprovadas mediante 

declaração ou certificado emitido pela organização do 

evento. 

Representação estudantil em 

centro e  

diretório acadêmicos 

45 horas por 

semestre 

A representação estudantil em centros ou diretórios 

acadêmicos será comprovada mediante a apresentação 

de declaração assinada pelo presidente do diretório 

específico, anexada ao relatório das atividades 

desenvolvidas e sua articulação com o Projeto 

Pedagógico do Curso 

Organização de eventos 

científicos 

20 horas por evento A organização de eventos científicos deverá ser 

comprovada mediante declaração ou certificado emitido 

pela organização do evento. 

Participação no seminário 

interdisciplinar 

10 horas por 

seminário 

A participação nos Seminários Interdisciplinares será 

comprovada mediante declaração ou certificado emitido 

pelo Departamento responsável. 

Participação em apresentações 

artísticas  

vinculadas a projetos acadêmicos 

ou sociais (espetáculo de teatro, 

música, poesia, dança exposição 

de pinturas ou fotografias) 

20 horas por 

montagem. 

A participação em apresentações artísticas vinculadas a 

projetos acadêmicos será comprovada mediante 

declaração ou certificado emitido pela instituição 

promotora ou organizadora do projeto e da apresentação 

artística. 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Para registro das atividades complementares, realizado após a participação em 

atividades de caráter complementar, o estudante deverá requerer à coordenação do curso o 

aproveitamento das horas, mediante a apresentação de cópia autenticada do certificado do 

evento, declaração ou outro instrumento comprobatório da atividade a ser aproveitada.  

Em seguida, o requerimento deverá ser encaminhado ao orientador acadêmico, para que 

este possa computar e efetuar o registro de horas aproveitadas na ficha de acompanhamento 

individual do estudante. O orientador acadêmico do curso também se encarregará de lançar as 
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atividades complementares acumuladas pelos estudantes no subsistema de unidade acadêmica 

regulamente. 

Somente serão contabilizadas as atividades realizadas durante o período em que o 

estudante estiver vinculado ao curso de enfermagem. Para expedição do Diploma de Bacharel 

e licenciado em Enfermagem, ainda será exigida a elaboração de uma monografia, conforme 

normas próprias. 

 

8.4 MATRIZ CURRICULAR 

 

I - Primeiro Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301003-

1 

Fundamentos da 

Psicologia 

- 04 04  45 - 15  60 

0501001-

1 

A Universidade e a 

Produção da Força 

de Trabalho em 

Enfermagem 

- 03 03 30 15 -  45 

0501002-

1 

Concepções sobre o 

Ato de Estudar 

- 03 03 30 15 -  45 

0501031-

1 

Biologia - 05 05 60 15 -  75 

0701016-

1 

Fundamentos da 

Sociologia 

- 04 04 45 - 15  60 

0702037-

1 

Fundamentos de 

Filosofia 

- 04 04 45 - 15  60 

TOTAL - - 23 23 300 45 45 - 345 

 

II – Segundo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301008-1 Sociologia da 

Educação 

Fundamentos 

da Sociologia 

(0701016-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501003-1 História e Processo 

de Trabalho em 

Enfermagem 

- 04 04 45 - 15  60 

0501025-1 Antropologia e 

Saúde 

- 03 03 30 - 15  45 

0501026-1 Morfologia Biologia 

(0501031-1) 

07 07 75 30 -  105 

05001027-

1 

Processos 

Fisiológicos 

Biologia 

(0501031-1) 

09 09 105 30 -  135 

TOTAL - - 27 27 360 60 45 - 405 
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III – Terceiro Período 

 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501004-

1 

Epidemiologia e 

Enfermagem 

- 08 08 90 - 30  120 

0501005-

1 

Processo de 

Investigação em 

Enfermagem 

Concepções 

sobre o Ato de 

Estudar 

(0501002-1) 

04 04 45 15 -  60 

0501045-

1 

Patologia Geral Processos 

Fisiológicos 

(0501027-1) 

03 03 45 - -  45 

0501046-

1 

Gênero, Saúde e 

Enfermagem 

- 02 02 30 - -  30 

0501047-

1 

Bioagentes 

Patogênicos 

Processos 

Fisiológicos 

(0501027-1) 

06 06 90 - -  90 

0501048-

1 

Ética, Saúde e 

Sociedade 

- 03 03 30 - 15  45 

0702032-

1 

Filosofia da 

Educação 

- 04 04 45 - 15  60 

TOTAL - - 30 30 390 15 60 - 450 

 

IV – Quarto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301018-

1 

Psicologia da 

Aprendizagem 

Fundamentos 

da Psicologia 

(0301003-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501008-

1 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

Epidemiologia 

e Enfermagem 

(0501004-1) 

08 08 90 - 30  120 

0501049-

1 

Bases da 

Semiologia e  

Semiotécnica da 

Enfermagem 

Morfologia 

(0501026-1) 

Processos 

Fisiológicos  

(0501027-1) 

15 15 225 - -  225 

0501052-

1 

Gestão do Processo 

Ensinar/Aprender 

- 03 03 30 - 15  45 

0501067-

1 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

Patologia 

Geral 

(0501045-1) 

Biogentes 

Patogênicos 

(0501047-1) 

09 09 135 - -  135 

TOTAL - - 37 37 495 - 60 - 555 
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V – Quinto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301014-

1 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Básico 

- 04 04 45 - 15  60 

0401089-

1 

Língua Brasileira 

de Sinais 

- 04 04 60 - -  60 

0501009-

1 

Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica 

da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

05 05 60 15 -  75 

0501011-

1 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança e do 

Adolescente 

Enfermagem 

em Saúde 

Coletiva 

(0501008-1) 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica 

da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

 

10 10 120 - 30  150 

0501012-

1 

O Processo 

Gerenciar da 

Enfermagem 

História e 

Processo de 

Trabalho em 

Enfermagem 

(0501003-1) 

06 06 75 - 15  90 

0501030-

1 

Saúde Ambiental - 03 03 30 - 15  45 

TOTAL - - 32 32 405 15 75 - 480 
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VI – Sexto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301009-

1 

Didática - 04 04 45 - 15  60 

0501015-

1 

Enfermagem no 

Processo de 

Reprodução 

Humana 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica 

da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

Semiologia e 

Semiotécnica 

de 

Enfermagem 

no Processo 

Saúde/Doença 

da Criança 

(0501009-1) 

Enfermagem 

no processo 

Saúde/Doença 

da Criança e 

do Adolescente 

(0501011-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

 

14 14 165 15 30  210 

0501016-

1 

Temas Avançados 

em Saúde Coletiva 

Enfermagem 

em Saúde 

Coletiva 

(0501008-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501050-

1 

Processo Pesquisar 

e Enfermagem 

Processo de 

Investigação 

em 

Enfermagem 

(0501005-1) 

Pesquisa e 

Enfermagem 

(0501013-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501051-

1 

Enfermagem no 

Processo Produtivo 

Enfermagem 

em Saúde 

Coletiva 

(0501008-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501061-

1 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 

Sociologia da 

Educação 

(0301008-1) 

Estrutura e 

Funcionamento 

do Ensino 

Básico 

(0301014-1) 

Psicologia da 

Aprendizagem 

(0301018-1) 

Filosofia da 

Educação 

07 07 - - - 105 105 
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(0702032-1) 

TOTAL - - 37 37 375 15 75 105 555 

 

 

VII – Sétimo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501017-

1 

Seminário sobre a 

Problemática do 

Ensino e da Prática 

de Enfermagem 

Didática 

(0301009-1) 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

I 

(0501061-1) 

02 02 30 - -  30 

0501018-

1 

Enfermagem do 

Processo 

Saúde/Doença da 3ª 

Idade 

Enfermagem 

em Saúde 

Coletiva 

(0501008-1) 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica 

da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

06 06 60 - 30  90 

0501019-

1 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença do 

Adulto 

Enfermagem 

em Saúde 

Coletiva 

(0501008-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica 

da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

18 18 240 - 30  270 

0501062-

1 

Estágio Curricular 

Supervisionado II 

Didática 

(0301009-1) 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

I 

(0501061-1) 

07 07 - - - 105 105 

TOTAL - - 33 33 330 - 60 105 495 
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VIII – Oitavo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501064-

1 

Estágio Curricular 

Supervisionado III 

 

1 35 35 - - - 525 525 

0501065-

1 

Estudos para 

elaboração de 

Trabalho 

Monográfico I 

Processo 

Pesquisar e 

Enfermagem 

0501050-1 

02 02 30 - - - 30 

TOTAL - - 37 37 30 - - 525 555 

 

 

IX – Nono Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501064-

1 

Estágio Curricular 

Supervisionado IV 

Estágio 

Curricular 

Supervisionado 

III 

0501063-1 

36 36 - - - 540 540 

0501066-

1 

Estudos para 

Elaboração de 

Trabalho 

Monográfico II 

Estudos para 

Elaboração de 

Trabalho 

Monográfico I 

03 03 45 - - - 45 

TOTAL - - 39 39 45 - - 540 585 

 

 

 

 

                                                 
1 Fundamentos da Psicologia (0301003-1); A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem 

(05010001-1); Concepções sobre o Ato de Estudar (0501002-1); Biologia (0501031-1); Fundamentos da 

Sociologia (0701016-1); Fundamentos de Filosofia (0702037-1); Sociologia da Educação (0301008-1); História e 

Processo de Trabalho em Enfermagem (0501003-1); Antropologia e Saúde (0501025-1); Morfologia (0501026-

1); Processos Fisiológicos (0501027-1); Epidemiologia e Enfermagem (0501004-1); Processo de Investigação em 

Enfermagem (0501005-1); Patologia Geral (0501045-1); Gênero, Saúde e Enfermagem (0501046-1); Bioagentes 

Patogênicos (0501047-1); Ética, Saúde e Sociedade (0501048-1); Filosofia da Educação (0702032-1); Psicologia 

da Aprendizagem (0301018-1); Enfermagem em Saúde Coletiva (0501008-1); Bases da Semiologia e  

Semiotécnica da Enfermagem (0501009-1); Gestão do Processo Ensinar/Aprender (0501052-1); Enfermagem e 

Processos Terapêuticos (0501067-1); Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico (0301014-1); Língua Brasileira 

de Sinais (0401089-1); Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança 

(0501009-1); Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do Adolescente (0501011-1); O Processo 

Gerenciar da Enfermagem (0501012-1); Saúde Ambiental (0501030-1); Enfermagem no Processo de Reprodução 

Humana (0501015-1); Temas Avançados em Saúde Coletiva (0501016-1); Processo Pesquisar e Enfermagem 

(0501050-1); Enfermagem no Processo Produtivo (0501051-1); Estágio Curricular Supervisionado I (0501061-1); 

Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de Enfermagem (0501017-1); Enfermagem do Processo 

Saúde/Doença da 3ª Idade (0501018-1); Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto (0501019-1); Estágio 

Curricular Supervisionado II (0501062-1). 
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8.5.EQUIVALÊNCIA CURRICULAR 

 

Quadro 30. Equivalência entre componentes de Matrizes Curriculares (MC) do curso de Enfermagem de Caicó com o da FAEN 

ITEM 

CÓDIGO DA MC DE ORIGEM DO COMPONENTE CÓDIGO DA MC DO COMPONENTE EQUIVALENTE 

(*) 
 

COMPONENTE CURRICULAR DA MC DE ORIGEM COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE 

CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR SIM NÃO 

01 0501046-1 Gênero, Saúde e Enfermagem 30/02 0501006-1 Gênero e Enfermagem 30/02 sim  

02 
0501047-1 

0501045-1 

Bioagentes Patogênicos 

Patologia Geral 

90/06 
45/03 

0501028-1 Processos Patológicos 135/09 sim  

03 0501048-1 Ética, Saúde e Sociedade 45/03 0501010-1 Exercício de Enfermagem 45/03 sim  

04 0501049-1 
Bases da Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem 
225/15 0501007-1 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no 

Processo Saúde/Doença do Adulto 
225/15 sim  

05 0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135/09 0501029-1 Processos Terapêuticos 135/09 sim  

06 0501052-1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45/03 0501038-1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 60/04 sim  

07 0702032-1 Filosofia da Educação 60/04 0301054-1 Filosofia da Educação 60/04 sim  

08 0301014-1 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 60/04 0301039-1 Organização da Educação Brasileira 60/04 sim  

09 0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 60/04 0501014-1 Enfermagem na Saúde/Doença do Processo Produtivo 60/04 sim  

10 0501061-1 Estágio Curricular Supervisionado I 105/07 0501036-1 Estágio em Prática de Ensino I 105/07 sim  

11 0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem 60/04 0501013-1 Pesquisa e Enfermagem 60/04 sim  
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12 0501062-1 Estágio Curricular Supervisionado II 105/07 0501037-1 Estágio em Prática de Ensino II 105/07 sim  

13 0501063-1 Estágio Curricular Supervisionado III 525/35 
0501039-1 

0501041-1 

Estágio em Prática de Ensino III 

Estágio em Serviços de Saúde I 

105/07 
420/28 

sim  

14 0501065-1 
Estudos para Elaboração de Trabalho 

Monográfico I 
30/02 0501022-1 Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 30/02 sim  

15 0501064-1 Estágio Curricular Supervisionado IV 540/36 
0501040-1 

0501042-1 

Estágio em Prática de Ensino IV 

Estágio em Serviços de Saúde II 

105/07 
420/28 

sim  

16 0501066-1 
Estudos para Elaboração de Trabalho 

Monográfico II 
45/03 0501044-1 Monografia 45/03 sim  

17 0501058-1 Atendimento Pré-Hospitalar 60/04 0501035-1 Primeiros Socorros 60/04 sim  

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

 

Quadro 31.  Equivalência entre componentes de Matrizes Curriculares (MC) do curso de Enfermagem de Caicó com o do CAMEAM 

ITEM 

CÓDIGO DA MC DE ORIGEM DO COMPONENTE CÓDIGO DA MC DO COMPONENTE EQUIVALENTE 

(*) 
 

COMPONENTE CURRICULAR DA MC DE ORIGEM COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE 

CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR SIM NÃO 

01 
0501047-1 

0501045-1 
Bioagentes Patogênicos 

Patologia Geral 
90/06 
45/03 

0501028-1 Processos Patológicos 135/09 sim  

02 0501048-1 Ética, Saúde e Sociedade 45/03 0501068-1 Ética e Enfermagem 45/03 sim  

03 0501049-1 Bases da Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem 225/15 0501007-1 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no 

Processo Saúde/Doença do Adulto 225/15 sim  

04 0501065-1 
Estudos para Elaboração de Trabalho 

Monográfico I 30/02 0501022-1 Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 30/02 sim  
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05 
0501064-1 

0501066-1 

Estágio Curricular Supervisionado IV 

Estudos para Elaboração de Trabalho 

Monográfico II 

540/36 
45/03 

0501064-1 

 
Estágio Curricular Supervisionado IV 

 585/39 sim  

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Quadro 32. Equivalência entre componentes de Matrizes Curriculares (MC) do curso de Enfermagem de Caicó com outros cursos da 

UERN 

 
UNIDADE UNIVERSITÁRIA: 

 
Campus Caicó 

 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO: Enfermagem CURSO: Enfermagem 

 

(*)  
COMPONENTE CURRICULAR DO CURSO DE ORIGEM 

COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE DE OUTRO CURSO 

CURSO 
DISCIPLINA 

CURSO 
DISCIPLINA 

SIM NÃO 
CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA CH/CR 

Enferm. 0501031-1 Biologia 75/05 Odontologia 
1002001-1 

1002003-1 

Biologia Celular e Molecular 

Embriologia Humana 

75/05 
45/03 

 não 

Enferm. 0501026-1 Morfologia 105/07 Odontologia 
1002004-1 

1002002-1 

Anatomia Geral 

Histologia 

75/05 
90/06 

 não 

Enferm. 0501027-1 Processos Fisiológicos 135/09 Odontologia 
1002007-1 

1002008-1 

Bioquímica 

Fisiologia 

90/06 
120/08 

 não 

Enferm. 0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar 45/03 Odontologia 1002009-1   Introdução a Metodologia Científica  30/02  não 

Enferm. 0501045-1 Patologia Geral 45/03 Odontologia 1002014-1 Patologia Geral 60/04  não 

Enferm. 0301014-1 
Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Básico 
60/04 Educ. Física 0301039-1 Organização da Educação Brasileira 60/04 sim  

Enferm. 0301009-1 Didática 60/04 Educ. Física 0601056-1 Didática da Educação Física 90/06  não 

Enferm. 0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 120/08 Medicina 
1001005-1 

1001009-1 

Epidemiologia I 

Epidemiologia II 

45/03 
45/03 

sim  
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Enferm. 0501047-1 Bioagentes patogênicos 90/06 Medicina 
1001017-1 

1001016-1 

1001018-1 

Microbiologia Médica 

Parasitologia Médica 

Imunologia 

60/04 
90/06 
45/03 

 não 

Enferm. 0501045-1 Patologia geral 45/03 Medicina 1001015-1 Patologia Geral 90/06  não 

Enferm. 0301014-1 
Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Básico 
60/04 

Ciências 
Biológicas 

0301039-1 Organização da Educação Brasileira 60/04 sim  

Enferm. 0301014-1 
Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Básico 
60/04 Química 0301039-1 Organização da Educação Brasileira 60/04 sim  

Enferm. 0501026-1 Morfologia 105/07 
Ciências 

Biológicas 
0803052-1 

0803001-1 

Embriologia e Histologia Humana 

Anatomia Humana Geral 

90/06 
60/04 

 não 

Enferm. 0501027-1 Processos fisiológicos 135/09 
Ciências 

Biológicas 

0803071-1 

0803012-1 

0803068-1 

Fisiologia Humana Geral 

Bioquímica Celular 

Biofísica Básica 

60/04 
60/04 
45/03 

 não 

Enferm. 0501047-1 Bioagentes patogênicos 90/06 
Ciências 

Biológicas 

0803065-1 

0803062-1 

0803067-1 

Imunologia Básica 

Microbiologia 

Parasitologia Básica 

45/03 
45/03 
45/03 

 não 

Enferm. 0501031-1 Biologia 75/05 
Ciências 

Biológicas 
0803008-1 

0803066-1 

Biologia Celular 

Genética Básica 

60/04 
60/04 

 não 

Enferm. 0301009-1 Didática 60/04 
Ciências 

Biológicas 
0301042-1 Introdução à Didática 45/03 sim  

Enferm. 0501052-1 
Gestão do Processo 

Ensinar/Aprender 
45/03 Pedagogia 0301061-1 Gestão dos Processos Educativos 60/04  não 

Enferm. 0301014-1 
Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Básico 
60/04 Pedagogia 0301071-1 Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 60/04 sim  

Enferm. 0501058-1 Atendimento Pré-Hospitalar 60/04 Turismo 0501035-1 Primeiros Socorros 60/04 sim  

Enferm. 0301009-1 Didática 60/04 Letras 0301038-1 Didática geral 60/04 sim  

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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8.6 ÁREAS TEMÁTICAS, COMPONENTES CURRICULARES, EMENTAS E 

BIBLIOGRAFIAS: 

 

ÁREA TEMÁTICA: BASES BIOLÓGICAS E SOCIAIS DA ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0702037-1 

DFI 

Fundamentos de 

Filosofia 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: Origem e caracterização da Filosofia. Evolução histórica da Filosofia. Elementos fundamentais da 

construção do conhecimento filosófico. Teorias e correntes da Filosofia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1997. 

COMTE-SPONVILLE, A. A filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

JONAS, H. O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

GALLO, S. (org.). Ética e Cidadania: caminhos para a filosofia. Campinas: Papirus, 1997. 

MARZANO-PARISOLI, M. M. Pensar o corpo. Petrópolis: Vozes, 2004. 

MARCONDES, D. Iniciação à História da Filosofia: Dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. 13 ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2010. 

REALE, G. História da Filosofia: antiguidade e idade média. São Paulo: Paulus, 2003. 

SCRUTON, R. Introdução à filosofia Moderna: De Descartes a Wittgenstein. Rio de Janeiro: José Olympio, 

2008. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0701016-1 

DCS 

Fundamentos da 

Sociologia 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: Noções de sociologia geral. A sociologia como produto histórico. A construção do objeto da 

sociologia. A sociologia da sociedade brasileira. Interpretação da sociedade brasileira.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. Trad. Sérgio Bath. 5 ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1999. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 

1987. 
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VILA NOVA, S. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 1985. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BAZARIAN, J. Introdução à sociologia: as bases materiais da sociedade. São Paulo: Alfa Omega, 

1982. 

FERREIRA, D. Manual de sociologia: dos clássicos a sociedade da informação. São Paulo: Atlas, 2003. 

WEBER, M. Conceitos básicos de sociologia. São Paulo: Centauro, 2002. 

MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SANTOS, B. S. (Org.). A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 

2002. 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501025-1 

DEN 

Antropologia e 

Saúde 

Disciplina 45/03 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: Possibilita a compreensão da saúde e da doença como conceitos complexos que 

aproximam o biológico e o social e se inscrevem no contexto histórico de cada sociedade e na 

experiência concreta de cada sujeito. Trata da compreensão dos processos sociais que envolvem a 

saúde e a doença, aprofundando o conhecimento das suas influências, das suas diversidades e das 

suas estratégias de enfrentamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

MAUSS, M. Sociologia e antropologia. Trad. Paulo Neves. São Paulo: NAIFY, 2003. 

LAPLANTINE, F. Aprender antropologia. Trad. Marie-Agnes Chauvel. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 2006. 

LUZ, M T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e 

atividades corporais. 2 ed. São Paulo: HUCITEC, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. S. (Org.). Saúde e Doença: um olhar antropológico. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 1994. 

CANESQUI, A. M. (Org.). Dilemas e desafios das ciências sociais na saúde coletiva. São Paulo – 

Rio de Janeiro: Editora HUCITEC/ABRASCO, 1993. 



114 

 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301003-1 

DE 

Fundamentos da 

Psicologia 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota 

EMENTA: O processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores e a formação do comportamento 

humano. O homem como ser histórico-cultural. A aprendizagem de signos como elemento constitutivo do ser 

humano.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BOCK, A. M. B. Psicologias uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo: Saraiva, 1999. 

BERENICE, C. Psicologia: das raízes aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Pioneira, 2000. 

FADIMAN, J.; FRAGER, R. Teorias da Personalidade. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1979. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALBERTI, S.; FIGUEIREDO, A. C. Psicanálise e saúde mental: uma aposta. Rio de Janeiro: Companhia de 

Freud, 2006. 

FIRST, M. B.; FRANCES, A.; PINCUS, H. A. Manual de diagnóstico diferencial do DSM-IV-TR. Porto 

Alegre: Artmed, 2004. 

LURIA, A . R. Curso de Psicologia Geral. Rio de Janeiro: civilização brasileira, 1991. 

MEZAN, R. Freud: a trama dos conceitos. São Paulo: Perspectiva,1991. 

ROUDINESCO, E. Por que a psicanálise? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

 

 

 

 

 

PÉREZ-GIL, L. O sistema médico Yawanáwa e seus especialistas: cura, poder e iniciação 

xamânica. Cad. Saúde Pública. v. 17, n. 2, p. 333 – 344, 2001. 

RAYNAUT, C. Interfaces entre a antropologia e a saúde: em busca de novas abordagens 

conceituais. Revista Gaúcha Enfermagem. v. 27, n. 2, p. 149 – 65, 2006. 

SANTOS, R. J. Antropologia para quem não vai ser antropólogo. Porto Alegre: Tomo Editorial, 

2010. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501026-1 

DEN 

Morfologia Disciplina 105/07 Teórica  Nota  

EMENTA: Estudo da Anatomia e da Histologia Humana como bases biológicas fundamentais ao 

trabalho de enfermagem. Propõe-se fornecer ao aluno conhecimentos essenciais teóricos/práticos nas 

formas microscópicas e macroscópicas dos tecidos, órgãos e sistemas do organismo humano.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. São Paulo: 

Atheneu, 2002.  

JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – texto e atlas. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013.  

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

DI FIORE,  M. S. H. Atlas de histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 

GARDNER, E.; GRAY, D. J.; O’RAHELLY, R. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 

1978. 

GLEREAN, A. Manual de histologia: texto e atlas para os estudantes da área da saúde. São Paulo: 

Atheneu. 2003. 

MACHADO, A.; HAERTEL, LM. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: Atheneu. 2013.  

NETTER, F. H. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro: Elsevier. 2011. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501031-1 

DEN 

Biologia Disciplina 60/04 Teórica  Nota  

EMENTA: Estudo da citologia, embriologia e genética, como bases biológicas fundamentais à 

formação do enfermeiro. Organização estrutural e molecular das células. Membrana celular: 

organização molecular e funções da superfície celular. Citoesqueleto: aspectos estruturais e funcionais 

dos sistemas contrácteis da célula. Sistema de endomembranas: secreção e digestão intracelular. 

Transformação e armazenamento de energia. Armazenamento de informação genética – núcleo – 

cromatina – cromossomos – ciclo molecular. Biologia molecular do gene: o código genético e a síntese 

de proteínas. Regulação da expressão gênica. Citogenética humana: anormalidade dos cromossomos 

autossomos e sexuais. Bases físicas da herança, desenvolvimento do embrião e do feto humano: fases 

pré-embrionária; embrionária e fetal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ALBERTS, B.; et al. Fundamentos de Biologia Celular. São Paulo: Artes Médicas,1999. 
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BORGES-OSÓRIO, M. R.; ROBINSON, W. M. Genética humana. 2 ed. Artmed, 2002. 

JUNQUEIRA, L. C. V.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular.7 ed.    Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALBERTS, B.; et al. Biologia Molecular da Célula.  Porto Alegre: ArtMed, 2004. 

BOLSOVER, S. R. Biologia celular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

LODISH, H.; et al. Biologia Celular e Molecular. 5 ed. Porto Alegre: ArtMed 2005. 

NUSSBAUM, R. L.; et al. Thompson & Thompson: genética médica. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. 

ROBERTIS, E. M. F. De Robertis: bases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501027-1 

DEN 

Processos 

Fisiológicos 

Disciplina 135/09 Teórica  Nota  

EMENTA: Estuda a fisiologia, bioquímica e biofísica como bases biológicas fundamentais ao trabalho de 

enfermagem. Visa a estudar e explicar as funções da matéria viva, procurando elucidar todos os aspectos do 

funcionamento, desde as reações celulares até as regulações de tecidos, órgãos e sistemas do organismo, 

para sua análise fisiológica. Química do metabolismo molecular e celular dos glicídios, aminoácidos, 

lipídios, nucleotídios e oxidações biológicas. Princípios físicos que regem os diversos aspectos do sistema 

biológico (reações químicas, estímulos nervosos, transporte de substâncias). Radiatividade. Biofísica da 

água. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

AIRES, M. Fisiologia. 2 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 1999. 

BERNE, R. B. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 

GUYTON. Tratado de Fisiologia Médica. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CONN, E. C.; STUMPF, P. K. Introdução a Bioquímica. São Paulo: Edgar Blucher ltda, 1981. 

GARCIA, E. A. C. Biofísica. Rio de Janeiro: Sarvier, 2009. 

OLIVEIRA, J., WACHTER, P. H., AZAMBUJA, A. A. Biofísica para as Ciências Biomédicas. Porto 

Alegre: PUC-RS, 2002. 

SILVERTHORN, D.U. Fisiologia Humana. Uma Abordagem Integrada. 2 ed. São Paulo: Manole, 2003.  
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TORTORA, G,J.; GRABOWSKI, S. R. Corpo Humano: fundamentos de Anatomia e Fisiologia. Porto 

Alegre: Artmed, 2006. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501045-1 

DEN 

Patologia Geral Disciplina 45/03 Teórica  Nota  

EMENTA: Estudo da patologia como bases biológicas fundamentais ao trabalho de enfermagem. Processos 

patológicos possíveis de ocorrência no organismo humano e métodos de estudo em patologia: Procedimentos 

laboratoriais. Citologia.Biópsia. Estudo dos distúrbios hemodinâmicos e de crescimento dos órgãos e tecidos. 

Aspectos gerais das neoplasias humanas e oncogênese. Lesões celulares reversíveis e irreversíveis; pigmentos e 

pigmentações; mecanismos de inflamação e reparo; imunopatologia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo\ Patologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

MITCHELL, R. N.; KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N. Patologia: Bases patológicas. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2005. 

MONTENEGRO, M. R.; FRANCO, M. Patologia – Processos Gerais. 3 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1992. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CAMARGO, J. L. V.; DEILSON, E. O. Patologia geral: abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 

KUMAR, V.; ABBAS, A.K.; FAUSTO, N. Robbins & Cotran: Bases Patológicas das Doenças. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

ROBBINS, S. Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1969. 

RUBIN, E.; FARBER, J. L. Patologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

RUBIN, E. Patologia: Bases clínicopatológicas da medicina. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALI

ADO 

POR 

0501047-1 

DEN 

Bioagentes 

Patogênicos 

Disciplina 90/06 Teórica  Nota  

EMENTA: Estudo da microbiologia, parasitologia e imunologia como bases biológicas fundamentais ao 

trabalho de enfermagem. Bioagentes patogênicos e os determinantes sócio-econômicos e culturais das doenças 

infecciosas e infecto-contagiosas de importância no país. Aspectos morfológicos e taxonômicos, interação 

parasito-vetores-reservatórios em seu ciclo de transmissão, patogenia, epidemiologia, diagnóstico e profilaxia. O 

enfermeiro e o controle das doenças parasitárias. Bactérias, vírus e fungos: aspectos morfo-estruturais, 

transmissão, mecanismos de patogenicidade, patogenia, epidemiologia, diagnóstico e prevenção. Métodos de 

controle da população microbiana em serviços de saúde. O enfermeiro e o controle da infecção hospitalar. 

Sistema imune: componentes e interações. Imunidade natural e adquirida, celular e humoral. Imunidade contra a 

infecção. Vacinas e soros. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

JANEWAY, C. H.; et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. 8 ed. Rio de Janeiro: 

Artmed, 2014. 

MURRAY, P. R. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

SOARES, M. M. S. R.; RIBEIRO, M. C. Microbiologia prática: roteiro e manual: bactérias e Fungos. 

Atheneu, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ABBAS, ABUL, K. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12 ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 

REY, LUIS, Parasitologia- Parasitos e Doenças Parasitarias do Homem nos trópicos ocidentais. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

ROSEN, F.; GEHA, R. Estudo de casos em imunologia: um guia clínico. 3 ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2002. 

TORTORA, G. J.; et al. Microbiologia, 10 ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501067-1 

DEN 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

Disciplina 135 Teórica Nota  

EMENTA: A farmacologia e as terapêuticas alternativas como bases biológicas fundamentais ao trabalho de 

enfermagem. Princípios que regem a ação dos medicamentos, absorção, biotransformação e eliminação. 

Administração, posologia, formas de apresentação, indicações, reações e contra-indicações dos medicamentos. 

Aspectos éticos, legais e normas de biossegurança na administração de medicamentos. As políticas de 

medicamentos no Brasil. As formas de intervenção de enfermagem com terapêuticas alternativas: homeopatias, 

práticas populares e medicina oriental, entre outras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GRAHAME-SMITH, D.G.; ARONSON, J.K. Tratado de farmacologia clínica e farmacoterapia. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

MINNEMAN, K. P.; et al. Farmacologia Humana. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

RANG, H. P.; et al. Farmacologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ASPERHEIM, M. K. Farmacologia para a Enfermagem. Rio Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 

CRAIG, C. R. Farmacologia moderna com aplicações clínicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

JACOB, L. S. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

RANG, H. P.; DALE, M. M. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

SILVA, P. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

1002053-1       Memória e 

sociedade         

Disciplina 45/03 Teórica  Nota 

EMENTA: Estudos e pesquisas sobre memória e sociedade da educação e da saúde em suas dimensões sócio-

político-antropológicas. Itinerários do pensamento de intelectuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ATAÍDE, Y. D. B. Decifra-me ou te devoro: história oral dos meninos de rua de Salvador. São Paulo: Ed.Loyola, 

1993. 

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.  

______. O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALBERTI, V. História Oral: a experiência do CPDOC. Rio de Janeiro: Instituto de Documentação, Editora da 

Fundação Getúlio Vargas, 1990.   

ALBERTI, V. Obras coletivas de história oral. Tempo. vol. 2, n. 3, p. 206-219, 1997.  

CAMPOS, M. C.; INDURSKY, F. Discurso, Memória, Identidade. Sagra-Luzzato, 2000. 

COSTA, I. T. M. ORRICO, E. G. Memória, Cultura e Sociedade. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2003. 

NUNES, M. R. F. A Memória na Mídia: evolução dos memes de afeto. Ed. Annablume, 2003. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIA

DO POR 

0501030-1 

DEN 

Saúde Ambiental Disciplina 45/03 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Dimensões global e local da crise ambiental. Modelo de desenvolvimento vigente. 

Potencialidades e possibilidades de recursos naturais como parte do meio ambiente e suporte para o 

desenvolvimento. Relações entre produção do espaço, desenvolvimento e saúde. Políticas públicas para a 

saúde e sua relação com o modelo de desenvolvimento e a interação com o meio ambiente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

MINAYO, M. C. S.; MIRANDA, A. C. (org). Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2002. 

PERES, F.; MOREIRA, J. C. (org.) Veneno ou remédio? – agrotóxicos, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2003. 

REIGOTA, M. Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

AGUIAR, R. A.R. Direito do meio ambiente e participação popular. Brasília: IBAMA, 1994. 

CAMARGO, A. ; CAPOBIANCO, J.P.R. ; OLIVIERA, J. A. P. (Org) . Meio Ambiente Brasil: avanços e 

obstáculos pós-Rio 92. São Paulo/Rio de Janeiro: Estação Liberdade - Instituto Socioambiental/ Fundação 

Getúlio Vargas, 2002.  

CARNEIRO, F. F.; et al. Da atenção primária ambiental para a atenção primária em saúde ambiental: 

construção de espaços saudáveis e convergências no Brasil. Brasília. Ministério da Saúde, 2003.  

GUIMARÃES, M. A Dimensão Ambiental na Educação. ( coleção Magistério: Trabalhos e Formação 

Pedagógica). 4 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 

SANTOS, M. Saúde e ambiente no processo de desenvolvimento. Ciênc. Saúde Coletiva. v.8, n. 1, 2003. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501053-1 Atualização em 

imunologia e 

imunização  

 

Disciplina 45/03 Teórica  Nota 

EMENTA: Microbiologia, patologia e imunologia como partes imprescindíveis aos saberes da 

enfermagem dentro do contexto da saúde individual e coletiva. Exercício da enfermagem e a autonomia 

profissional no enfoque da pratica da enfermagem. Agentes etiológicos e condições determinantes do 

processo saúde doença. O uso de imunobiologicos na pratica do enfermeiro. Portaria 152, de 17/07/2006 

que cria os três calendários de vacinação usados na realidade nacional. Tendência dos imunobiológicos. 

Aplicação, respostas fisiológicas imunes e eventos adversos. Vigilância dos eventos adversos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ABBAS, A. K. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

DUCAN, B. B.; et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 

Porto Alegre/RS: Artmed, 2005. 

JANEWAY, C.A. et al. Imunobiologia: o sistema imunológico na saúde e na doença. 5 ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 2002.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BIER, O. Bacteriologia e imunologia: em suas aplicações à medicina e à higiene. São Paulo: 

Melhoramentos, 1977. 

DU GAS, B. W. Enfermagem prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

DUCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: condutas clínicas em atenção primária. Porto Alegre/RS: 

Artmed Editora, 2004. 

ROSEN, F. S. Estudo de casos em imunologia: um guia clínico. Rio de Janeiro: Artmed, 2002. 

SCHRAIBER, L.B. et al. (org ). Saúde do adulto: programas e ações na unidade básica. São Paulo: 

Hucitec, 1998. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0501054-1       Desenvolvimento 

humano e 

constituição do 

sujeito  

Disciplina 45/03 Teórica  Nota 

EMENTA: Diferença entre desenvolvimento humano e constituição do sujeito. Necessidade, demanda e desejo. 

A sexualidade como o centro da experiência subjetiva. A classificação das neuroses e o sentido dos sintomas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARIÈS, P. A história social da criança e da família. Rio de Janeiro:LTC,1981. 

CALLIGARIS, C. Crônicas do individualismo moderno. São Paulo: Ática, 1996.  

FREUD, S. Obras completas.Vol.V, VII, IX, XI, XII, XVIII, XIX, XXI .Ed. Imago, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, O. P. Velhice que idade é esta? Uma construção psicossocial do envelhecimento.  Síntese, 

1998. 

DIÓGENES, G. Cartografias da cultura e da violência: gangues, galeras e movimento hip hop. São 

Paulo: Annablume, 1998.  

SANT’ANNA, D. B. (org.). Políticas do corpo. São Paulo: Estação Liberdade,1995 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0501057-1   A psicose e o 

tratamento 

diferencial 

Disciplina 45/05 Teórica  Nota 

EMENTA: A estruturação do sujeito. Esquizofrenia e paranóia. O tratamento possível das psicoses. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ALBERTI, S.; FIGUEIREDO, A. C. (org.). Psicanálise e Saúde Mental:  uma aposta. Rio de Janeiro: 

Companhia de Freud, 2006. 

CORDIOLI, A. V.; et al. Psicofármacos: consulta rápida. Porto Alegre:  Artmed, 2000. 

QUINET, A. (org.). Psicanálise e Psiquiatria: controvérsias e convergências. Rios Ambiciosos, 

Médicas, 1995.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BERCHERIE, P. A clínica psiquiátrica da criança: Estudo histórico. In: CIRINO, O. Psicanálise e 

psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou estrutura? Belo Horizonte, Autêntica, 2001. 
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OGILVIE, B. Lacan: a formação do conceito de sujeito. Trad. Dulce Duque Estrada. 2. Ed. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar,  1991. 

CIRINO, O. Psicanálise e Psiquiatria com crianças: Desenvolvimento ou estrutura. Belo Horizonte: 

Escuta, 2001. 

KUPFER, M. C. M. Educação para o futuro. Psicanálise e educação. São Paulo: Escuta, 2001. 

SOLER, C. O Inconsciente a céu aberto da psicose. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0301013-1       Psicologia da 

Adolescência  

Disciplina 60/04 Teórica  Nota 

EMENTA: O processo de desenvolvimento e aprendizagem do adolescente nos aspectos cognitivos, biológicos e 

socioculturais. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BECKER, D. O Que é adolescência. 12 ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

 

COOL, C.; et al. Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1995.  

FREITAS. Adolescência, Família e drogas: a função paterna e a questão dos limites. Rio de Janeiro: 

Mauad,2002. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

DOLTO, F. Dialogando sobre crianças e adolescentes. Campinas/SP: Papirus,1989. 

HUERRE, P. A adolescência como herança: de uma geração a outra. Campinas/SP: Papirus,1998. 

LEVISKY, D. L. Adolescência e Violência: conseqüências da realidade brasileira. Porto Alegre: Artes 

Médicas,1997. 

RAPPAPORT, C. R. Adolescência: abordagem psicanalítica. São Paulo: E.P.U, 1993. 

STRASBURGER, V. C. Os adolescentes e a mídia: impacto psicológico. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1999. 
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ÁREA TEMÁTICA: BASES DO TRABALHO DA ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVA

LIAD

O 

POR 

0501001-1 

DEN 

A Universidade e a 

Produção da Força de 

Trabalho em 

Enfermagem 

Disciplina 45/03 Teórica  Nota  

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GERMANO, R. M. Educação e ideologia em enfermagem no Brasil. São Paulo: Cortez, 1983 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 10ª Ed. São Paulo: Cortez, 2005 

______. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

GALLO, S. Ética e cidadania: caminhos da filosofia. São Paulo: Papirus Editora, 2000. 

GERSCHMAN, S. (Org.). A miragem da pós-modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da 

globalização. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1997. 

ARAUJO, J. C. S. (Org.) A Universidade Iluminista (1798-1921): de Kant a Max Scheler. Brasília: Liberlivro, 

2011. 

_____. A Universidade Iluminista (1929-2009): De Alfred Whitehead a Bologna. Brasília: Liberlivro, 2011. 

ALMEIDA, M. C. Ciências da complexidade e educação: razão apaixonada e politização do pensamento. 

Natal: Edufrn, 2012. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501003-1 

DEN 

História e Processo 

de Trabalho em 

Enfermagem 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: Correntes de pensamento que embasam o pensar/fazer em saúde enfermagem. Aprofundamento dos 

conceitos trabalho, trabalho em saúde e trabalho da enfermagem. Introduz os conceitos de modelos tecnológicos 

da produção dos Serviços de Saúde e processo de trabalho em saúde. Processos de trabalho de enfermagem: 

ensinar/aprender, investigar, assistir/intervir e gerenciar em cada momento histórico. Essa disciplina tem um 
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cunho teórico prático. O aluno deverá captar a realidade objetiva a partir das categorias estudadas: sociedade, 

processo produtivo, produção dos serviços de saúde, trabalho de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

PAIXÃO, W. História da Enfermagem. Rio de Janeiro: Bruno Buccini, 1969. 

PIRES, D. P. Hegemonia Médica na Saúde e a Enfermagem. São Paulo: Cortez, 1989. 

LIMA, M. J. O que é enfermagem. 3 ed. São Paulo: Brasiliense, 2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALMEIDA, M. C. P.; ROCHA, S. M. M. (org). O trabalho de enfermagem. São Paulo: Cortez, 1997. 

GEOVANINI, T. et al. História da enfermagem – versões e interpretações. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 

2010.  

OGUISSO, T. (org). Trajetória histórica e legal da enfermagem. 2 ed. São Paulo: Manole, 2007.  

PORTO, F.; AMORIM, W. (orgs.). História da enfermagem. São Paulo: Yendis, 2010.  

SILVA, G. B. Enfermagem profissional: analise crítica. São Paulo: Cortez, 1986. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501017-1 

DEN 

 

Seminário sobre a 

Problemática do 

Ensino e da Prática 

de Enfermagem 

Disciplina 30/02 Teórica Nota  

EMENTA: Discussão da problemática da prática e do ensino de enfermagem e sua inserção na totalidade social. 

Determinação, mediação e possibilidade de transformação dessa prática articulada às demais práticas de saúde. 

Temas emergentes e atuais relacionadas a enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 33 ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2006. 

PEREIRA, I. B.; RAMOS, M. N. Educação Profissional em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à saúde da família. São Paulo: HUCITEC, 2001. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista: A degradação do Trabalho no Século XX. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1977. 

CASTRO, A; MALO, M. SUS: ressignificando a promoção da saúde. São Paulo: Hucitec / OPAS, 2006. 

FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 28 ed. São Paulo: Paz e terra, 2000. 

FREIRE, P.  Educação e mudança. São Paulo: Cortez, 2007.  
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NAKAMAE, D. D. Novos caminhos da enfermagem: por mudanças no ensino e na prática da profissão. São 

Paulo: Cortez, 1987. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501049-1 

DEN 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

Disciplina 225/15 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: As teorias e modelos assistenciais da enfermagem e sua conformação histórica. Sistematização da 

assistência de enfermagem: anamnese e exame físico. Investigação dos sinais e sintomas em enfermagem. 

Procedimentos técnicos que subsidiam o intervir do enfermeiro na saúde individual e coletiva 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

PORTO, C. C. Semiologia médica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 

POSSO, M. B. S. Semiologia e semiotécnica de enfermagem. São Paulo: Atheneu, 1999. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BARROS, A. L. B. L.; et al. Anamnese e Exame Físico: Avaliação Diagnóstica de enfermagem no 

adulto. São Paulo: ARTMED, 2002.  

DUGAS, B.W. Enfermagem Prática. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

FIGUEIREDO, N. M. A. Administração de medicamentos: revisando uma prática de enfermagem. 2 

ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2003.  

POSSARI, J. F. Prontuário do paciente e os registros de enfermagem. 2 ed.  São Paulo: Iátria, 2008. 

POTTER, P.A; PERRY, A. G. Fundamentos de enfermagem. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2004.  

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501009-1 

DEN 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem no 

processo 

saúde/doença da 

Criança 

Disciplina 75/05 Teórica Nota  

EMENTA: Construção dos instrumentos do trabalho de enfermagem na produção dos serviços de 

saúde/enfermagem destinados à criança, no modelo clínico e epidemiológico. Parte da realidade desses serviços, 

reflete sobre sua problemática e desenvolve habilidades e atitudes numa primeira aproximação com a intervenção 

da enfermagem. 

 



127 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

PORTO, C. C. Exame clínico. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1992. 

POTTER, P. A; PERRY, A G. Fundamentos de enfermagem. 5 ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

SANTANA, J. C.; KIPPER, D. J.; FIORE, R. W. Semiologia Pediátrica. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALMEIDA, F.A; SABATÉS, A. L. (Orgs). Enfermagem Pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no 

hospital. Barueri(SP):Manole, 2008. 

CARPENITO, L. J. Diagnóstico de enfermagem aplicação à prática clínica. 13 ed. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2011. 

HOCKENBERRY, M. J. ;WILSON, D. ; WINKELSTEIN, M. L. Wong Fundamentos de Enfermagem 

Pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

NANDA, North American Nursing Diagnoses. Diagnósticos de Enfermagem da NANDA: definições e 

classificação – 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

OLIVEIRA, R.G. Blackbook Pediatria. 4 ed. Belo Horizonte: Black Book, 2011. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVAL

IADO 

POR 

0501002-1 

DEN 

Concepções sobre o 

Ato de Estudar 

Disciplina 45/03 Teórica  Nota  

EMENTA: Primeira aproximação com o processo educar e investigar da enfermagem, enquanto princípio 

pedagógico. Prepara o aluno para a elaboração de trabalhos científicos, enquanto conjunto de atividades intelectuais 

realizadas como requisito na produção de novos conhecimentos. Apresenta diretrizes para a criação de hábitos de 

estudo, fornece diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos sobre a documentação dos estudos 

pessoais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

AZEVEDO, I. B. O prazer da produção científica: descubra como é fácil e agradável elaborar trabalhos 

acadêmicos. 10 ed. São Paulo: Hagnos, 2001. 

FEITOSA, V. C. Redação de textos científicos. 6 ed. Campinas (SP): Papirus, 2001. 

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 5 ed. São Paulo: Atlas, 

2003. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ALVES, R. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que pudesse existir. 6 ed. Campinas, SP: Papirus, 

2003.  

ALVES, R. Por uma educação romântica. 2 ed. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

MATOS, H. C. J. Aprenda a estudar: orientações metodológicas para o estudo. 2 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 

1994. 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 17 ed. São Paulo: Cortez, 1991.  

 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501048-1 

DEN 

Ética, Saúde e 

Sociedade 

Disciplina 45/03 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Teoria dos valores. Concepções de Ética, de Moral, de Ética profissional, liberdade e necessidade, 

construídas historicamente. Principais problemas ético-sociais. Ética e cidadania. Ética em pesquisa em seres 

humanos. Código de Ética odontológica e desafios da prática. Abordagens em bioética: dilemas éticos na formação 

de profissionais de saúde, nas políticas, nas práticas e na pesquisa em saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

DALL΄AGNOL, D. Bioética: princípios morais e aplicações. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

GERMANO, R. M. A Ética e o Ensino da Ética em Enfermagem no Brasil. São Paulo: Cortez, 1994. 

MALAGUTTI, W. (org.). Bioética e enfermagem: controvérsias desafios e conquistas. Rio de Janeiro: Rúbio, 

2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BOFF, L. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. 2ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

MORIN, E. O método 6: ética. Tradução Juremir Machado. 4ª Ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

MOSER, A. Bioética: do consenso ao bom senso. São Paulo: Vozes, 2006. 

REGO, S.; PALÁCIOS, M.; SIQUEIRA-BATISTA, R. Bioética para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: 

Fiocruz, 2009. 

VEJA, A. P. Edgar Morin: ética, cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

 



129 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501005-1 

DEN 

Processo de 

Investigação em 

Enfermagem 

Disciplina 60/04 Teórica  Nota  

EMENTA: Discute 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. 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Políticas de produção, fomento e divulgação do conhecimento no Brasil. O 

processo investigar na enfermagem: base filosófica, metodológica e operacional. A pesquisa no âmbito da UERN 

e da Faculdade de Enfermagem. Realiza atividades relacionadas à produção do conhecimento. Apresentação de 

trabalhos científicos em eventos locais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

POLIT, D. F.; BECK, C. T.; HUNGLER, B. P. Fundamentos da pesquisa em enfermagem. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: Pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 1992. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 17 ed. São Paulo: Cortez, 1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: perspectiva, 1989. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MINAYO, M. C. de S. (org.). Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994. 

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. 11 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501050-1 

DEN 

Processo 

Pesquisar em 

Enfermagem 

Disciplina 60/04 Teórica Nota  

EMENTA: O processo investigar na enfermagem enquanto principio pedagógico, tanto na sua base teórica 

metodológica, como na execução de técnicas associadas aos diversos tipos de pesquisa e correntes filosóficas. 

Construção do projeto de monografia sob orientação de um professor orientador. Divulgação da produção do 

conhecimento em eventos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
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MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

MINAYO, M. C. S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 2011. 

RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 36. ed. Petrópolis-RJ: Vozes, 2009. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

FLICK, U. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501065-1 

DEN 

Estudos para 

Elaboração de 

Trabalho 

Monográfico I 

Disciplina 30/02 Teórica Nota  

EMENTA: Orientação para elaboração do trabalho monográfico. Diretrizes do trabalho científico de acordo 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Elaboração da primeira versão do trabalho 

monográfico com participação do professor orientador. Qualificação da monografia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010.  

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MINAYO, M. C. S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 2011. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501066-1 

DEN 

Estudos para 

Elaboração de 

Trabalhos 

Monográficos II 

Disciplina 45/03 Teórica Nota  

EMENTA: Diretrizes para conclusão do trabalho monográfico. Elaboração e apresentação da versão final da 

monografia com a participação do professor orientador. Orientações para a defesa do trabalho monográfico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

 MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

POLIT, D. F.; BECK, C. T. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MINAYO, M. C. S. (Org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

STAKE, R. E. Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Porto Alegre: Penso, 2011. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501046-1 

DEN 

Gênero, Saúde e 

Enfermagem 

Disciplina 30/02 Teórica  Nota  

EMENTA: 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 biológicas 

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. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

  

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (orgs.). Os sentidos da integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio 

de Janeiro: ABRASCO-UERJ, 2001.  

GEOVANINI, T. Enfermagem Gênero Sexualidade e Saúde: Um olhar da Enfermagem. São Paulo: Editora 

Giracor. 2010. 

GOMES, R. Sexualidade masculina, gênero e saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2008.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FIGUEIREDO W. S.; SCHRAIBER L. B. Concepções de gênero de homens usuários e profissionais de saúde 

de serviços de atenção primária e os possíveis impactos na saúde da população masculina. Revista Ciência & 

Saúde Coletiva. v. 16, n. 1, p. 935-944, 2011. 

FONSECA, R. M. G. S. Equidade de gênero e saúde das mulheres.  Revista Escola de Enfermagem da USP, 

v. 39, n. 4, p. 450-459, 2005. 

MACHIN, R. et al. Concepções de gênero, masculinidade e cuidados em saúde: estudo com profissionais de 

saúde da atenção primária. Revista Ciência & Saúde Coletiva. v. 16, n. 11, p. 4503-4512, 2011. 

STREY, M.N; NOGUEIRA,C; AZAMBUJA, M. P. R. de. Gênero & saúde: diálogos ibero-brasileiros. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2010.  

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0501059-1  Fundamentos de 

bioética   

Disciplina 60/04 Teórica  Nota 

EMENTA: Contexto histórico do surgimento da bioética. Principais teorizações ou concepções bioéticas. 

Questões e Problemas bioéticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ENGELHARDT JR., H. T. Fundamentos da Bioética. São Paulo: Loyola, 1998. 

MOSER, A.; SOARES, A. M. Bioética: do consenso ao bom senso. Petrópolis: Vozes, 2006. 

SGRECCIA, E. Manual de bioética: V. 1 (Fundamentos de ética biomédica) e V. 2 (aspectos médico-sociais). 

São Paulo: Loyola, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DALL΄AGNOL, D. Bioética: princípios morais e aplicações. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 

GERMANO, R. M. A Ética e o Ensino da Ética em Enfermagem no Brasil. São Paulo: Cortez, 1994. 

MALAGUTTI, W. (org.). Bioética e enfermagem: controvérsias desafios e conquistas. Rio de Janeiro: Rúbio, 

2007.  

VEJA, A. P. Edgar Morin: ética, cultura e educação. São Paulo: Cortez, 2002. 
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ÁREA TEMÁTICA – ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501004-1 

DEN 

Epidemiologia e  

Enfermagem 

Disciplina 120/08 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: A epidemiologia enquanto produto e instrumento das práticas institucionais e sociais. Construção 

do conhecimento em epidemiologia e suas repercussões na prática de saúde coletiva. A questão da cientificidade 

e do objeto de estudo em epidemiologia. Estudos dos determinantes sociais do processo saúde/doença. Perfis 

epidemiológicos da população e monitoramento das condições de saúde. Sistemas da informação em saúde 

(informatizados e manuais). 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 indissociabilidade dos modelos clínico e epidemiológico de 

produção de serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e pratica de projetos de intervenção 

de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. 2ª ed. São paulo: HUCITEC, 2006. 

MERHY, E. E. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Rio de Janeiro: Hucitec, 

2003. 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. (orgs.). Epidemiologia e saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BREILH, J. Epidemiologia crítica. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 

CAMPOS, G. W. S.; et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 

EGRY, E. Y. Saúde coletiva: construindo um novo método em enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 

MEDRONHO, R. A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 

MELO FILHO, D.A. Epidemiologia social: compreensão e crítica. São Paulo: Hucitec, 2003. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501008-1 

DEN 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

Disciplina 90/06 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Construção histórica das políticas sociais particularizando as políticas de saúde. Demandas 

originárias dos movimentos popular e de saúde no atendimento às necessidades sociais. O Estado Neo-liberal e o 

atendimento a essas demandas. A saúde como direito de cidadania. Determinação histórica do processo coletivo 

de produção dos processos de saúde/doença. Produção e organização dos serviços de saúde no país. Processo de 

trabalho (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) de enfermagem no modelo epidemiológico e 
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a indissociabilidade do modelo clínico. Constrói instrumentos específicos para o trabalho (visita domiciliar, 

cobertura, concentração, trabalho com grupos, educação em saúde). Parte da realidade da produção dos serviços 

de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem na 

perspectiva da transformação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

SILVA JÚNIOR, A. G. Modelos Tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da saúde coletiva. Rio de 

Janeiro: Hucitec, 2006. 

CAMPOS, G.W.S.. et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec, Rio de Janeiro:  

Editora Fiocruz, 2006 

EGRY, E.Y. Saúde coletiva – construindo um novo método em enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CAMPOS, G. W. S. Saúde Paidéia. Rio de Janeiro: Hucitec, 2007. 

CUNHA, C. T.  A construção da clínica ampliada na atenção básica. Rio de Janeiro: Hucitec, 2005. 

LUZ, M. T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e atividades. Rio 

de Janeiro: Hucitec, 2003. 

MERHY, E. E. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Rio de Janeiro: Hucitec, 

2003. 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. (orgs.). Epidemiologia e saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501016-1 

DEN 

Temas Avançados 

em Saúde Coletiva 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Discute temas relevantes e atuais relacionados à realidade de saúde. Aprofunda o estudo das 

principais expressões do processo saúde/doença em saúde coletiva, políticas e modelos assistenciais em saúde. 

Constrói instrumentos que contribuam para a transformação da produção dos serviços de saúde de Mossoró e 

Região na perspectiva da vigilância a Saúde. Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, 

reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CUNHA, G. T. A construção da clínica ampliada na atenção básica. São Paulo: Hucitec, 2005. 

MERHY, E. E.; ONOCKO, R. (org.) Agir em Saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. 

CAMPOS, G. W. S.; et al. Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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BUSS, P. M. Promoção da saúde e qualidade de vida. Revista ciência e saúde coletiva, n.5, v.1, Rio de 

Janeiro, 2004. 

CAMPOS, G. W. S. Saúde Paidéia. Rio de Janeiro: Hucitec, 2007. 

CUNHA, C. T.  A construção da clínica ampliada na atenção básica. Rio de Janeiro: Hucitec, 2005. 

LUZ, M. T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e atividades. Rio 

de Janeiro: Hucitec, 2003. 

MERHY, E. E. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Rio de Janeiro: Hucitec, 

2003. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501011-1 

DEN 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança  

Disciplina 150/30 Teórica/Prática Nota  

EMENTA:  Construção dos instrumentos do trabalho de enfermagem na produção dos serviços de 

saúde/enfermagem destinados à criança, no modelo clínico e epidemiológico. Parte da realidade desses serviços, 

reflete sobre sua problemática e desenvolve habilidades e atitudes numa primeira aproximação com a 

intervenção da enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BRUNNER. SUDDARTH. Tratado de Enfermagem médico – cirúrgica 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005. 

HOCHENBERRY, M. J.; WILSON, D.; WINKELSTEIN, M. L. Wong Fundamentos de Enfermagem 

Pediátrica. 7. ed. Elsevier: São Paulo, 2006. 

SIGAUD, C. H. S.; VERISSIMO, M. L. O. (org) Enfermagem Pediátrica: o cuidado de enfermagem à 

criança e ao adolescente. São Paulo: EPU, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BOWDEN,V.R.; GREENBERG,C.S. Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

FUJIMORE, E.; OHARA, C. V. S. (Orgs). Enfermagem e a saúde da criança na atenção básica. Barueri, 

SP. Manole, 2009. 

NETTINA, S. N. Prática de Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

WILSON,D.; HOCKENBERRY,M.J. Wong - Manual Clínico de Enfermagem Pediátrica. 8 ed. 

Elsevier/Medicinas Nacionais, 2013. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501019-1 

DEN 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença do 

Adulto 

Disciplina 270/18 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Determinantes do processo saúde/doença do adulto. Processos de trabalho de enfermagem 

(assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) no modelo clínico, articulado ao epidemiológico de 

produção dos serviços de saúde em clínicas médicas, cirúrgicas, saúde mental, doenças infecciosas e parasitárias, 

urgências e emergências. Parte da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua 

problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BRUNNER. SUDDARTH. Tratado de Enfermagem médico – cirúrgica. 12 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. 

NETTINA, S. M. Prática de Enfermagem. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

MEEKER, M. H. A. Cuidados de enfermagem ao paciente cirúrgico. 10 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. 2 ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2007. 

CARPENITO, L. J. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à prática clínica. Porto Alegre – RS: 

ATMED, 2002.  

LUZ, N. F. D. Primeiros socorros: como agir nas emergências, 2 ed. São Paulo: SENAC, 1995.  

OLIVEIRA, B. F.M. Trauma: atendimento pré-hospitalar. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 

SCHRAIBER, L. B.; NEMES, M. I. B.; MENDES-GONÇALVES, R. B. Saúde do adulto: programas 

e ações na unidade básica. São Paulo: Hucitec, 2000. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501015-1 

DEN 

Enfermagem no 

Processo de 

Reprodução 

Humana 

Disciplina 210/14 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Determinantes do processo saúde/doença do homem, mulher e adolescente. Processo de trabalho 

(assistir/intervir, gerenciar, investigar, ensinar/aprender) de enfermagem na saúde individual e coletiva na 

reprodução humana nos períodos: pré-concepcional, concepcional, parturição e puerpério. A especificidade do 

trabalho da enfermagem em neonatologia. Saúde mental e gênero. Parte da realidade da produção dos serviços de 

saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção de enfermagem. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FREITAS, F.; MENKE, C.H.; RIVOIRE, W.A.; PASSOS, E.P. Rotinas em Ginecologia. 5 ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2006.  

GOMELLA, T. L. Neonatologia: manejo, procedimentos, problemas no plantão, doenças e farmacologia neonatal. 

5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

ZIEGEL, E. E. CRANLEY, M. S. Enfermagem obstétrica. 8 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BARROS, S. M. O. de. Enfermagem no ciclo gravídico-puerperal. 1ª ed. Barueri, SP: Manole, 2006. 

CHAVES NETTO, H. Obstetrícia Básica. 2.ed. Edição Revista e Atualizada. São Paulo: Atheneu, 2007.  

FREITAS, F.; RAMOS, J.G.L.; MAGALHÃES, J. A.; MARTINS-COSTA, S. H. Rotinas em obstetrícia. 6 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2011.  

MIURA, E. Neonatologia – princípios e prática. Porto Alegre: Artes médicas, 1991. 

REZENDE FILHO, J.; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia fundamental. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501051-1 

DEN 

Enfermagem no 

Processo Produtivo 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Conformação histórica do processo de produção social. A problemática de inserção do trabalhador na 

produção social (criança, adolescente, adulto e idoso). Perfis epidemiológicos dos trabalhadores. Biossegurança, 

saúde mental, questões de gênero. Determinantes do processo saúde/doença no processo produtivo. Construção 

histórica das concepções e das políticas de saúde voltadas para o trabalhador. Movimentos organizados dos 

trabalhadores. Processos de trabalho de enfermagem no processo produtivo. Parte da realidade da produção dos 

serviços de saúde/enfermagem. Reflete sobre sua problemática e participa de projetos de intervenção em 

enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ALMEIDA, M. C. P.; ROCHA, S. M. M. (org). O Trabalho de Enfermagem São Paulo: Cortez, 1997. 

MENDES, E. V. Distrito Sanitário: O processo Social de Mudanças das práticas sanitárias do Sistema Único de 

Saúde. São Paulo – Rio de Janeiro: HUCITEC/ABRASCO, 1995. 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Sáude. 4 ed. Rio de Janeiro: MEDSL, 1993. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralização do Mundo do 

Trabalho. 7 ed. São Paulo/Campinas: Cortez, UNICAMP, 2000. 
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SILVA, V. E. F., KURGANT, P. QUEIROZ, V. M. O Desgaste  do Trabalhador de Enfermagem: relação 

trabalho de enfermagem e saúde do trabalhador.  Revista Brasileira de Enfermagem. v. 51, n. 4, 1998. 

MINAYO, M. C. de (orgs) Os Muitos Brasis: saúde e população na década de 80. São Paulo – Rio de Janeiro. 

HUCITEC – ABRASCO, 1995 p 117-142. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501018-1 

DEN 

Enfermagem do 

Processo 

Saúde/doença da 

3ªidade 

Disciplina 90/06 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Problemática do processo de envelhecimento populacional brasileiro: consequências e repercussões 

sociais, culturais e econômicas. Determinantes do processo saúde/doença na terceira idade. Políticas de saúde para 

a terceira idade. Processo de trabalho em enfermagem no modelo epidemiológia e clínica da terceira idade. Parte 

da realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem, reflete sobre sua problemática e participa de projetos 

de intervenção de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ELIOPOULOS, C. Enfermagem Gerontológica. 7ª Edição. Porto Alegre.Ed Artmed, 2011. 

ROACH, S. Introdução a Enfermagem Gerontológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.351p. 

SIMÕES, R. Terceira idade e corporeidade: a marginalização do corpo idoso. São Paulo: UNIMEP, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BRASILEIRO, M.; FREITAS, M. I. F. Enfermagem na Saúde do Idoso. Goiânia: AB, 2005.  

FIGUEIREDO, N. M. A; TONINI, T. Gerontologia. Atuação da Enfermagem no Processo de Envelhecimento. 

São Caetano do Sul-SP: Yendis, 2006. 

LUNA, R. L. Medicina de Família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia. São Paulo: Atheneu, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/ROACH,%20Sally/1010
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/pesquisa/simples/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20a%20enfermagem%20gerontol%C3%B3gica/1030
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501056-1       Epidemias e 

endemias regionais                

Disciplina 45/03 Teórica  Nota 

EMENTA: As causas e os mecanismos pelos quais os vários agentes etiológicos causam as enfermidades, 

especialmente as tropicais. Aspectos epidemiológicos, patogenéticos, fisiopatológicos e profiláticos das 

enfermidades tropicais prevalentes no nosso meio. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CARVALHO, D. M.I. Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004.  

TELAROLLI JÚNIOR, R. Epidemias no Brasil: Uma abordagem biológica e social. 2 ed. São Paulo: Moderna, 

2003. 

ROUQUAYROL, M. Z.; GURGEL, M. (orgs.). Epidemiologia e saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BREILH, J. Epidemiologia crítica. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 

CAMPOS, G. W. S.; et al. Tratado de saúde coletiva. 2 ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006. 

EGRY, E. Y. Saúde coletiva: construindo um novo método em enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 

MEDRONHO, R. A. Epidemiologia. São Paulo: Atheneu, 2006. 

MELO FILHO, D.A. Epidemiologia social: compreensão e crítica. São Paulo: Hucitec, 2003. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0501060-1      Políticas públicas 

de saúde mental   

Disciplina 45/03 Teórica  Nota 

EMENTA: História da Psiquiatria/Loucura. Reforma Psiquiátrica Brasileira. Política Nacional de Assistência ao 

portador de Transtorno Mental e ao Usuário de Álcool e Outras Drogas. A rede de saúde mental após a Reforma: 

distribuição, enfoque e utilização dos serviços substitutivos. A rede de atenção em saúde mental. A mudança do 

paradigma psiquiátrico na concepção de profissionais, usuários e familiares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

AMARANTE, P. (Org.). Archivos de saúde mental e atenção psicossocial 2. Rio de Janeiro: Nau 

Editora; 2005. 

AMARANTE, P. (Org.). Psiquiatria social e reforma psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 

AMARANTE, P. Saúde mental e atenção psicossocial. 2. ed.  Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AZEVEDO, D. M.; MIRANDA, F. A. N. Oficinas terapêuticas como instrumento de reabilitação psicossocial: 

percepção de familiares. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 339-345, 

2011. 

FOUCALT, M. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

FOUCALT, M. O Nascimento da Clínica. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. 

MIRANDA, F. A. N. et al. Fragmentos históricos da assistência psiquiátrica no Rio Grande do Norte, 

Brasil. Revista Gaúcha de Enfermagem, Porto Alegre, v. 31, n. 3, p. 475-482, 2010. 

SILVA, D. S.; AZEVEDO, D. M. As novas práticas em saúde mental e o trabalho no serviço residencial 

terapêutico. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 15, n. 3, p. 602-607, 2011. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

 0501058-1   Atendimento pré-

hospitalar 

Disciplina 60/04 Teórica  Nota 

EMENTA: Suporte básico de vida em situações de urgência e emergência: permeabilização das vias aéreas e 

ressuscitação cardio-respiratória. Primeiros socorros em convulsão, lesões dos tecidos moles, choque elétrico, 

hemorragias, alterações circulatórias, lesões traumato-ortopédicas, queimaduras, intoxicações e acidentes por 

animais peçonhentos. Retirada de corpos estranhos do organismo. Regulação médica e protocolo do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Imobilização e transporte de acidentados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BERGERON, J. D. Primeiros socorros. São Paulo: Atheneu, 2007.  

LUZ, N. F. D.; BULOW, L.K Primeiros socorros: como agir nas emergências. Porto Alegre: Rigel, 1995.  

OLIVEIRA, B. M. Trauma - atendimento pré-hospitalar. São Paulo: Atheneu, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
BERGERON, J. D.; BIZJAK, G. Primeiros Socorros. São Paulo: Atheneu, 1999. 

MICHEL, O. Guia de Primeiros Socorros. São Paulo: LTR, 2002. 

SANTOS, R. R. Manual de Socorro de Emergência. São Paulo -SP: Atheneu, 2005.  
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AREA TÉMATICA GESTÃO E GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501012-1 

DEN 

O processo 

Gerenciar da 

Enfermagem 

Disciplina 90/06 Teórica/Prática Nota  

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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração. 7. ed. São Paulo: Elsevier, 2007. 

KURCGANT, P. (Coord.). Administração em Enfermagem. 9. ed. São Paulo: EPU, 2008. 

TANNURE, M. C.; GONÇALVES, A. M. P. Sistematização da assistência em enfermagem: guia prático. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

BURMESTER, H. Manual de gestão hospitalar do CQH: livro de casos práticos. São Paulo: Yendis, 2009. 

MARX, L. C.; MORITA, L. C. Manual de Gerenciamento em Enfermagem. 2. ed. São Paulo: EPUB, 2003.  

MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: MERHY, E. E.; 

ONOCKO, R. (Orgs). Agir em saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 2007. 

SANTOS, S. R. Administração aplicada a enfermagem. 2 ed. João Pessoa: Idéia, 2002.   
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501052-1 

DEN 

Gestão do Processo  

Ensinar/Aprender 

Disciplina 45/03 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: A gestão e a organização escolar no ensino básico, em especial no ensino profissionalizante em 

enfermagem. A gestão do processo ensino-aprendizagem e sua articulação com o projeto político-pedagógico. A 

seleção e a organização dos conteúdos curriculares. O plano de ação curricular e a prática pedagógica. Avaliação 

institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

GERMANO, R. M. Educação e ideologia da enfermagem no Brasil. São Paulo (SP): Cortez, 1983. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Medidora: Uma Prática em Construção da Pré-Escola à 

Universidade. Porto Alegre: Educação e Realidade, 2006. 

VEIGA, I. P. A. (org). Projeto Político-Pedagógico da Escola: uma construção possível. 23 ed. Campinas: 

Papirus, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

LOUREIRO, M. M.; VAZ, M. R. V. Projeto político-pedagógico para cursos de enfermagem: reflexões a partir 

da prática educacional. Texto Contexto Enfermagem. v. 8, n.1, p. 133-148, 1999. 

GERMANO, R. M. O ensino de enfermagem em tempos de mudança. Revista Brasileira de Enfermagem, 

v.56, n. 4, p. 365-368, 2003. 

ROMÃO, José Eustáquio. Avaliação Dialógica. São Paulo: Cortez, 2006. 

SILVA, K. L.; SENA, R. R. A educação de enfermagem: buscando a formação crítico-reflexiva e as 

competências profissionais. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 14, n. 5, 2006. 

TEIXEIRA, R.C. Gestão do Conhecimento: o grande desafio. Revista Tema. BR. SERPRO. n. 151, 2000. 

 

 

 

 

ÁREA TEMÁTICA – ÁREA TEMÁTICA EDUCAÇÃO, SAÚDE E ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301008-1 

DE 

Sociologia da 

Educação 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática  Nota  

EMENTA: Análise dos principais paradigmas da sociologia da educação. Articulações e mediações entre 

educação e sociedade. Reflexão acerca de práticas educativas formais e não formais – práticas sociais cotidianas 



143 

 

– tendo como referência norteadora as instituições sociais, o processo de socialização e a educação contra-

hegemônica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BAGNATO, M. H. S.; et al. Educação, saúde e trabalho: antigos problemas, novos contextos outros olhares.  

Campinas/SP: editora alínea, 1999. 

RODRIGUES, A. T. Sociologia da educação. 5 ed. Rio de Janeiro:  DP&A, 2004.  

TOSCANO, M. Introdução à sociologia educacional. 12 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ADORNO, T. W. Educação e Emancipação. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003.  

DEMO, P. Sociologia da educação: sociedade e suas oportunidades. Brasília: Plano Editora, 2004. 

GOHN, M. G. Movimentos Sociais e Educação. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2001. (Coleção: Questões da nossa 

época. V. 5) 

MATURANA, H. Emoções e Linguagem na Educação e na Política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 

SILVA, L. C.; et al. Pensamento Complexo: um olhar em busca da solidariedade humana nos Sistemas de Saúde 

e Educação. Rev. Enfermagem UERJ. v. 14, n. 4, p. 613 – 619, 2006. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301018-1 

DE 

Psicologia da 

Aprendizagem 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Estudo das tradicionais e atuais teorias de aprendizagem ressaltando a sua aplicabilidade no processo 

educativo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: Uma Introdução ao Estudo de 

Psicologia. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

BRAGHIOLLI, E. M.; et al. Psicologia Geral. 26. ed. Porto Alegre: Vozes, 2005  

SALVADOR, C. C. (Org.). Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FONTANA, I. R.; CRUZ, N. Psicologia e Trabalho Pedagógico. São Paulo: Atual, 1997. 

ROMAO, J. E. Avaliação diagnóstica: desafios e perspectivas. São Paulo: Cortez, 1998. 

KUPFER, M. C. Educação para o Futuro: Psicanálise e Educação. São Paulo: Escuta, 2001. 

VIGOTSKY, L. S.  A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

______. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/ 

CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301014-1 

DE 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Básico 

Disciplina 60/04 Teórica Nota  

EMENTA: Análise do sistema educacional brasileiro do ponto de vista legal, político e econômico numa 

dimensão histórico - social, objetivando subsidiar a compreensão da organização e funcionamento do ensino 

básico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

BREZZINSKI, I. (org.). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo: Cortez, 1997.  

KUENZER, A. Ensino médio e profissional: as políticas do Estado neoliberal. São Paulo: Cortez, 1997.  

SILVA, E. B. (Org.). A Educação básica pós-LDB. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

DAVIES, N. O FUNDEF e o orçamento da educação: desvendando a caixa preta, Campinas: Autores 

Associados, 1999. (Coleção Polêmicas do Nosso Tempo).  

FERREIRA, N. S. C  (Org). Gestão Democrática da Educação: atuais tendências, novos desafios. São Paulo: 

Cortez, 1998. 

GENTILI, P.; SILVA, T. T. Neoliberalismo, qualidade total e educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 

MENESES, J. G. Estrutura e funcionamento da educação básica. 2 ed. São Paulo: Ed. Pioneira Thomson 

Learning, 2002. 

SAVIANI, D. Política e educação no Brasil. São Paulo: Autores Associados, 1987. 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0401089-1 

DLV 

Língua Brasileira 

de Sinais 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual da comunidade das pessoas surdas. 

Gramática de uso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de Sinais Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 2004. 

MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. São Paulo: Cortez, 2005. 

SILVA, M. P. M. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. São Paulo: Plexus, 2001. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.  Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais 

Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2008. 2 volumes 

GESUELI, Z. M.; KAUCHAKJE, S.; SILVA, I. R. (Org.). Cidadania, Surdez e linguagem: desafios e 

realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 

MANTOAN, M. T. E. A integração de pessoas com deficiência:  

Contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon, 1997.  

MANTOAN, M. T. E. Inclusão escolar: o que é? Por quê? E como fazer? São Paulo: Moderna, 2006. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0702032-1 

DFI 

Filosofia da 

Educação 

Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  

EMENTA: Filosofia, Ciência e Educação. Fundamentos filosóficos da educação. Educação e realidade. 

Conhecimento e educação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1999.  

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. 

PORTO, L. S. Filosofia da Educação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

ARANHA, M. L. A. Filosofando: Introdução à Filosofia.  São Paulo: Moderna, 2007. 

ARANHA, M. L. A. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. São Paulo: Moderna, 2006. 

GADOTTI, M. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 8 ed. São Paulo: Ática, 2006. 

GHIRALDELLI, P. J. Filosofia da Educação. São Paulo: DP & A, 2000 

MOREIRA, C. O. F. Entre o indivíduo e a sociedade: um estudo da filosofia da educação de Jonh Dewey. 

Universidade de São Francisco, 2002. 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301009-1 Didática Disciplina 60/04 Teórica/Prática Nota  
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DE 

EMENTA: O objeto de estudo da didática. O processo de planejamento das ações educativas. Os componentes 

estruturantes de um plano. A gestão dos conteúdos e da relação pedagógica. A interdisciplinaridade e a 

transversalidade na organização e na ação didática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

CANDAU, V. M. Didática em questão. 29 ed. São Paulo: Vozes, 2009. 

PILLETI, C. Didática. São Paulo: Àtica, 2007. 

VEIGA, I. P. A. Didática: o ensino e suas relações. 7 ed. São Paulo: Papirus, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FAZENDA, I. (org.). Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998. 

SILVA, M. Controvérsias em didática. Campinas: Papirus, 1995. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem Escolar. São Paulo: Cortez, 1995. 

MATUÍ, J. Construtivismo: teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. São Paulo: Moderna, 1995. 

 

 

 

CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501043-1   Educação popular 

em saúde                

Disciplina 60/04 Teórica  Nota 

EMENTA: Atualização científica em educação em saúde, incentivando um debate participativo sobre os conceitos 

básicos, metodologias, desafios e dilemas contemporâneos desta área do conhecimento e de intervenção no campo 

da saúde. Principais teorias e práticas de educação em saúde. Produção de materiais e estratégias educativas em 

saúde com base em metodologia de pesquisa, visando a prevenção de doenças e promoção da saúde. Análise crítica 

de políticas públicas. Análise da produção e da divulgação do conhecimento e a importância da criatividade na 

ciência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

EGRY, E. Y. Saúde Coletiva: Construindo um novo método em enfermagem. São Paulo: Ìcone, 1996. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a pratica educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

VASCONCELOS, E. M. Educação Popular nos serviços de saúde. São Paulo: Hucitec, 1997. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

CECCIM, R. B; FEUERWERKER, L. C.M. O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, 

atenção e controle social. Physis: Revista de Saúde Coletiva. v.14, n. 1, 2004.  

GAZZINELLI, M. F. Educação em saúde: teoria, método e imaginação. Minas Gerais: Editora UFMG, 2006.  
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LEITE, M. M. J.; PRADO, C.; PERES, H. H. C. Educação em Saúde: desafios para uma prática inovadora. São 
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CÓDIGO: 

DEP. DE 

ORIGEM 

NOME DO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0301021 – 

1  

Educação especial               Disciplina 60/04 Teórica  Nota 

EMENTA: Visão histórica do atendimento especial, identificação das deficiências e dificuldades, condutas típicas 

(problemas de conduta) e altas habilidades (superdotadas) visando a uma ação educacional que possibilite a 

participação e a inclusão dos educandos enquanto cidadãos, atendendo às suas necessidades educacionais especiais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501055-1 Currículo: teoria e 
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Disciplina 45/03 Teórica Nota 

EMENTA: Conceito.  Súmula histórica do currículo escolar no Brasil. Fundamentos teórico-práticos e legais em 
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ÁREA TEMÁTICA - ARTICULAÇÃO TEORIA E PRATICA NO PROCESSO DE 

TRABALHO EM ENFERMAGEM 

 

CÓDIGO: 
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COMPONENTE 

CURRICULAR 

GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501061-1 
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Estágio Curricular 

Supervisionado I 

Estágio 105/07 Prática Nota  

EMENTA: Intervenção na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem. Práticas de educação em 

saúde na rede de atenção básica e hospitalar de saúde. Construção de instrumentos para o estágio curricular 

supervisionado II. 
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Estágio Curricular 

Supervisionado II 

Estágio 105/07 Prática Nota  

EMENTA: Intervenção na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem. Práticas de educação em 

saúde na rede de ensino básico. Construção de instrumentos para o estágio curricular supervisionado III. 
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GRUPO CARGA 

HORÁRIA/CRÉDITO 

APLICAÇÃO AVALIADO 

POR 

0501063-1 

DEN 

Estágio 

Supervisionado III 

Estágio 525/35 Prática Nota  

EMENTA: Intervenção na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem na rede hospitalar e na 

atenção básica. Práticas de educação permanente em saúde/enfermagem nos serviços de atenção à saúde. 

Construção de instrumentos para o estágio curricular supervisionado IV. 
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Estágio 
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Estágio 540/39 Prática Nota  

EMENTA: Intervenção na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem na rede hospitalar e na 

atenção básica. Prática na educação profissional de enfermagem. 
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POTTER, P. A; PERRY, A G. Fundamentos de enfermagem. 5 ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à saúde da família. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

 

 

9.  PERFIL DA FORÇA DE TRABALHO DO CURSO: 

 

O corpo docente do Curso de Enfermagem do Campus Caicó da UERN apresenta um 

perfil para os componentes curriculares comuns à área de saúde e educação, pertencentes ao 

currículo de enfermagem, nos quais o docente poderá ter formação tanto na área de Humanas e 

Sociais como na área de Ciências Biológicas e da saúde. Quanto aos componentes específicos 

da profissão, o docente deverá pertencer à área da enfermagem, preferencialmente tendo 

formação em nível de Pós-Graduação Lato ou Strictu Sensu na área específica e/ou afins. 

Daí que, o corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem, do Campus Caicó, 

poderá ser ampliado a cada semestre letivo, de acordo com as necessidades acadêmicas. 

Atualmente, o quadro docente é constituído de professores, conforme distribuição a seguir.  

 

Quadro 33. Corpo docente efetivo do curso de enfermagem 

Nome Titulação Regime de  

trabalho 

Lotação 

Alcides Leão Santos Júnior Doutor  40 horas com DE Enfermagem 

Ana Lúcia de França Medeiros Especialista 40 horas Enfermagem 

Cecília Nogueira Valença Doutor 40 horas com DE Enfermagem 

Clécio André Alves da Silva Maia Especialista 40 horas com DE Enfermagem 

Cristyanne Samara Miranda de Holanda Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Dácio Michel da Cruz Souza Mestre 40 horas Enfermagem 

Diego Bonfada Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Dulcian Medeiros de Azevedo Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha Mestre 40 horas Enfermagem 
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Ildone Forte de Morais Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Izabel Calixta de Alcântara Doutor 40 horas com DE Enfermagem 

Linda Kátia Oliveira Sales Especialista 40 horas com DE Enfermagem 

Maura Vanessa Silva Sobreira Mestre 40 horas Enfermagem 

Raquel Mirtes Pereira da Silva Especialista 40 horas  Enfermagem 

Regilene Alves Portela Mestre 40 horas Enfermagem 

Roberta Kaliny de Souza Costa Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Roberta Luna da Costa Freire Mestre 40 horas Enfermagem 

Rosângela Diniz Cavalcante Mestre 40 horas com DE Enfermagem 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Quadro 34. Docentes Substitutos do curso de enfermagem 

Nome  Titulação Regime de  

Trabalho 

Lotação 

Étel Rogere da Silva  Especialista 20 horas Enfermagem 

Iva Costa Alves da Costa  Especialista 20 horas Enfermagem 

Ivânia Raquel Medeiros da Nóbrega  Especialista 20 horas Enfermagem 

José de Arimatéia Maia Especialista 20 horas Enfermagem 

Redianne Medeiros da Fônseca  Especialista 20 horas Enfermagem 

Rosicleide Rubia Pereira de Araujo Especialista 20 horas Enfermagem 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Quadro 35. Docentes de outros Departamentos que ministram aulas no curso de enfermagem 

NOME DISCIPLINA (S) LOTAÇÃO 

Fabianna  da Conceição Dantas de 

Medeiros 

Patologia geral Departamento de Odontologia 

Umberto de Araújo Medeiros 

 

Filosofia da Educação 

 

Fundamentos da 

Filosofia 

Departamento de Filosofia 

Eudes Euler de Souza Lucena Morfologia Departamento de Odontologia 

 Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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Quadro 36. Técnicos Administrativos 

NOME FUNÇÃO REGIME DE 

TRABALHO 

LOTAÇÃO 

Carlos Roberto Medeiros Filho Técnico de Nível Médio 40 horas Enfermagem 

Maria da Paz Medeiros Técnico de Nível M 40 horas Enfermagem 

Marquiony Marques dos Santos Técnico em Laboratório  40 horas Enfermagem 

Francisco Xavier Soares de  

Azevedo 

Técnico em Laboratório 40 horas Enfermagem 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

 

9.1. COMPOSIÇÃO ATUAL DA FORÇA DE TRABALHO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

A composição da Força de Trabalho em Enfermagem do Curso de Graduação em 

Enfermagem, Campus Caicó, atualmente é composto por 18 docentes efetivos, 06 docentes 

substitutos e 02 Técnicos Administrativos (Nível Médio) e 02 Técnicos de Laboratórios, 

conforme quadros abaixo: 

Quadro 37. Docentes Efetivos e Componentes Curriculares e/ou Disciplinas ministradas em 

2014. 

DOCENTE 2014.1 2014.2 

Raquel Mirtes 

Pereira Silva 
 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV em 

Hospital 

 

Clécio André da 

Silva Maia 

 

 

 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana  

 Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV em 

Hospital 

 

Érika Maria 

Fernandes de 

Medeiros Rocha 

 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana  

 

 Enfermagem no Processo 

Produtivo 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV na Atenção 

Básica 
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 Enfermagem no processo 

saúde/doença da Terceira 

Idade 

Rosângela Diniz 

Cavalcante 

 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado I 

 Epidemiologia e Enfermagem  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado II 

Cristyanne Samara 

M. de Holanda 
 Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado I 

 Epidemiologia e Enfermagem  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado II 

 

Roberta Kaliny de 

Souza Costa 

 

 Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

 Estágio Curricular 

Supervisionado I 

 Epidemiologia e Enfermagem  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado II 

Regilene Alves 

Portela 

 

 Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III na 

Atenção Básica 

 Concepções sobre o Ato de 

Estudar  

 

 O processo Gerenciar da 

Enfermagem 

 

Maura Vanessa 

Silva Sobreira 

 

 

 Enfermagem em Saúde 

Coletiva 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III na 

Atenção Básica 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto  

 

 Gênero e Enfermagem  

 

 Seminário sobre a 

Problemática do Ensino e da 

Prática da Enfermagem 

Dulcian Medeiros 

de Azevedo 

 

 Processo Pesquisar e 

Enfermagem  

 

 Estudos para Elaboração 

de Trabalho Monográfico 

II 

 Processo de Investigação em 

Enfermagem  

 

 Estudos para Elaboração de 

Trabalho Monográfico I 

 

Ildone Forte de 

Morais 

 

 História e Processo de 

Trabalho em Enfermagem  

 

 

 Temas Avançados em 

Saúde Coletiva 

 A Universidade e a produção 

da Força de Trabalho em 

Enfermagem  

 

 Ética, saúde e sociedade 

 

Roberta Luna da 

Costa Freire 

 

 Psicologia da 

Aprendizagem 

 

 Didática 

 

 Psicanálise 

 Fundamentos de Psicologia 

 

 Estrutura e Funcionamento do 

Ensino Básico 

 

 Psicologia da Aprendizagem 

Alcides Leão Santos 

Júnior 
 Sociologia da Educação 

 

 Antropologia e Saúde 

 Fundamentos da Sociologia  

 

 Fundamento da Sociologia e 

da Antropologia 
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Izabel Calixta de 

Alcântara 
 Processos Fisiológicos 

 

 Microbiologia Oral 

 Saúde Ambiental 

 

 Biologia  

 

 Microbiologia Básica 

Dácio Michel da 

Cruz Souza 

 

 Processos Fisiológicos 

 

 Processos Terapêuticos 

 Bioagentes Patogênicos  

 

 Imunologia Básica e Aplicada 

Diego Bonfada Capacitação Docente - 

Linda Katia Oliveira 

Sales 

Capacitação Docente - 

Ana Lúcia de 

França Medeiros 

Capacitação Docente - 

Cecília Nogueira 

Valença 

 

Vacância do cargo conforme 

Portaria nº 0033/2014 – 

GP/FUERN 

Período concedido: 18/12/2013 à 

18/12/2016 

- 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

   Quadro 38. Docentes Substitutos e Componentes Curriculares e/ou Disciplinas ministradas      

em 2014. 

DOCENTE 2014.1 2014.2 

Iva Alves da 

Costa 
 Libras - Enfermagem 

 

 Libras - Filosofia 

 

 Gestão do processo 

ensinar/aprender 

 Libras - Odontologia 

 

 Educação Especial -  

 

José de 

Arimatéia Maia 
 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto  

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV em Hospital 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e do 

adolescente 

Étel Rogere da 

Silva 
 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 Atendimento pré-

hospitalar - APH 

 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e do 

adolescente 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto  

 

 Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança 
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Rosicleide Rubia 

Pereira Medeiros 
 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III na 

Atenção Básica 

 

 Semiologia e Semiotécnica da 

Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e do 

adolescente 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV na Atenção 

Básica 

Ivânia Raquel 

Medeiros da 

Nóbrega 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana 

 

 Bases da Semiologia da 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e do 

adolescente 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV na Atenção 

Básica 

 

 O processo Gerenciar da 

Enfermagem 

Redianne 

Medeiros da 

Fonsêca 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana 

 

 Enfermagem e Processos 

Terapêuticos 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e do 

adolescente 

 

 Epidemiologia e Enfermagem  

 

 Epidemias e Endemias 

Regionais 

    Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

Quadro 39. Professores de outros Departamentos que ministraram aulas no curso de 

enfermagem em 2014. 

DOCENTE CURSO DE 

ORIGEM 

2014.1 2014.2 

Francisco de Assis Costa da 

Silva 

Filosofia - Fundamentos de 

Filosofia 

Sueny Nóbrega Soares de Brito Filosofia - Filosofia da 

Educação 

Fabianna da Conceição Dantas 

de Medeiros 

Odontologia Morfologia Patologia Geral 

Eudes Euler de Souza Lucena Odontologia Morfologia - 
Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

9.2. PLANO DE NECESSIDADES DO CURSO PARA A FORÇA DE TRABALHO: 

O curso de graduação em enfermagem, Campus Caicó, necessita atualmente, e nos 

próximos anos, preencher algumas lacunas de docentes e técnicos administrativos. Neste 
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sentido, os quadros abaixo explicitam o perfil de professores e técnicos administrativos 

necessários para a implementação deste PPC. Ressalte-se que tais vagas, deverão estar previstas 

no próximo concurso público da UERN. 

 

Quadro 40.  Necessidade de preenchimento de vagas para docentes efetivos (Componentes 

Curriculares e/ou disciplinas que necessitam complementar o quadro docente) 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

REGIME DE 

TRABALHO 

COMPONENTES 

CURRICULARES E/OU 

DISCIPLINAS QUE DEVEM 

SER MINISTRADAS 

 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 

PREVISTAS 

Graduação em 

Pedagogia  

 

20h semanais  Libras 

 

 Educação Especial 

 

01 

Graduação em 

Enfermagem 

40h semanais  Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto 

 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e 

do adolescente 

 

 

 Bases da Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

01 

Graduação em 

Enfermagem 

40h semanais  Enfermagem no processo 

saúde/doença do Adulto 

 

 Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e 

do adolescente 

 

 Bases da Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

01 

Graduação em 

Enfermagem 

40h semanais  Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e 

do adolescente 

01 
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 Estágio Curricular 

Supervisionado IV em 

Hospital 

 

 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana 

 

 Enfermagem e Processos 

Terapêuticos 

Graduação em 

Enfermagem 

 

40h semanais  Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e 

do adolescente 

 

 Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança 

 

 Bases da Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem 

 

 Enfermagem no processo 

de Reprodução Humana 

01 

Graduação em 

Enfermagem 

40h semanais  Enfermagem no processo 

saúde/doença da criança e 

do adolescente 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado IV em 

Hospital 

 

 Bases da Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem 

 

 Estágio Curricular 

Supervisionado III em 

Hospital 

01 

TOTAL DE VAGAS   06 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

Quadro 41. Necessidade de preenchimento de vagas para técnicos administrativos efetivos do 

curso de enfermagem 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

REGIME DE 

TRABALHO 

FUNÇÃO QUANTIDADE DE 

VAGAS PREVISTAS 

Técnico 

Administrativo Nível 

Superior 

 

40h semanais Supervisão e 

coordenação das 

atividades de secretaria 

do curso 

01 
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Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

10. POLITICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

10.1.POLÍTICA DE ARTICULAÇÃO ENSINO/TRABALHO  

 

O Curso de Graduação em Enfermagem do Campus Caicó/UERN preocupa-se com 

uma possível desarticulação do saber produzido na academia, e o desenvolvido nas 

instituições de saúde, de modo que o Projeto Pedagógico do Curso procura definir uma 

política de articulação ensino/trabalho que aponte para a minimização dessa problemática, 

fazendo um elo com a política nacional de formação de Recursos Humanos para o SUS, na 

tentativa de romper com o distanciamento entre o ensino e as práticas desenvolvidas nos 

serviços.  

Sabe-se que a dicotomia teoria/prática é um dos fantasmas que assolam o processo 

formativo. Não obstante, a enfermagem também tem enfrentado a discrepância vivenciada 

nas instituições de ensino versus realidade da produção dos serviços de saúde. No caso, o 

sistema de saúde brasileiro vem criando estratégias na tentativa de fortalecer a articulação 

ensino/trabalho e diminuir o distanciamento teoria/prática.  

Entre essas estratégias, podemos citar a Política Nacional de Educação Permanente 

criada pela Portaria nº. 198/GM/MS, de 13 de fevereiro de 2004.  De acordo com a própria 

resolução, a Educação Permanente é compreendida como:  

 

[...] conceito pedagógico, no setor da saúde, para efetuar relações orgânicas 

entre ensino e as ações e serviços e entre docência e atenção à saúde, sendo 

ampliado, na Reforma Sanitária Brasileira, para as relações entre formação e 

gestão setorial, desenvolvimento institucional e controle social em saúde. 

(BRASIL, 2004) 

 

A definição e o desenvolvimento da política nacional de educação permanente em saúde 

competem ao Departamento de Gestão da Educação na Saúde- DEGES, tanto no que se refere 

ao nível superior como ao nível técnico-profissional.  

O DEGES articulado a então criada Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na 

Saúde - SGTES passou a desenvolver diversos programas para a estruturação e o fortalecimento 

do processo de formação e desenvolvimento de recursos humanos na área da saúde. Entre os 

programas, destacamos os seguintes: Programa Nacional de Reorientação da Formação 
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Profissional em Saúde - Pró-Saúde, Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde -Pet-

Saúde, Revalidação de Diplomas Médicos, Residência Multiprofissional em Saúde, Residência 

Médica e Pró-Internato, Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem - Profae, Programa de Formação na Área de Educação Profissional em Saúde - 

Profaps e Fortalecimento das Escolas Técnicas do SUS - ET-SUS, entre outros. 

Diante do exposto, cabe ao curso de graduação em enfermagem buscar apoio em tais 

estratégias, na tentativa de potencializar a sinergia entre o universo do trabalho e a formação 

em saúde/enfermagem principalmente na busca pelo fortalecimento do SUS, e na tentativa de 

romper com essa dicotomia conflituosa e desagregadora do ensino com a prática, além de 

proporcionar um aprendizado coletivo dos autores envolvidos. Corroborando Ceccim (2005, p. 

161):  

 

A Educação Permanente em Saúde está carregando, então, a definição 

pedagógica para o processo educativo que coloca o cotidiano do trabalho – ou 

da formação – em saúde em análise, que se permeabiliza pelas relações 

concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos 

para a reflexão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano 

(CECCIM, 2005, p.161). 

 

Sendo assim, esse projeto aponta para a compreensão de que, na enfermagem, o 

processo ensinar/aprender tem como ponto de partida a prática. Considerando a relação 

dialética entre teoria e prática, tenta estabelecer a devida relação entre competência técnico-

científica e a competência política. Com a política de articulação ensino/trabalho, o Curso de 

Graduação em Enfermagem visa a qualificar a força de trabalho de modo que atenda às 

demandas da população em termos de suas necessidades e os problemas de saúde. 

Diante do exposto, o curso de graduação em enfermagem, do Campus Caicó, encontra-

se disponível à captação de recursos, a fim de criar/desenvolver cursos de aperfeiçoamento, 

técnicos e de especialização para consolidar sua articulação com a comunidade e serviços.  

Nesse entendimento, eventos como encontros, cursos e outras atividades serão 

realizadas para aprofundamento das concepções de enfermagem, ensino, educação, saúde, 

trabalho e estabelecimento de um processo de reflexão crítica sobre a qualidade da assistência 

e do ensino na área de saúde. Além disso, é compromisso necessário à busca pela participação 

em editais que visem o fortalecimento dessa articulação e outros mecanismos disponíveis. 

Deste modo, o curso de graduação em enfermagem, tem realizado parceria com o curso 

de graduação em Medicina da UFRN, Campus Caicó, através de um evento denominado 

Seminário de Integração Ensino-serviço-comunidade, que neste ano de 2014, proporcionou a 
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segunda edição, nos dias 19 e 20 de maio. Para tanto, foram pactuadas algumas estratégias com 

a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Comissão Intergestora Regional – CIR, Conselho 

Municipal de Saúde – CMS, IV Unidade Regional de Saúde Publica – URSAP. Essas 

estratégias estão sintetizadas no documento “Carta de Caicó”, em que há o planejamento de 

atividades para tentar fortalecer a relação ensino/trabalho, como por exemplo: 

a) Implantar Núcleo de Integração Ensino-Serviço do município de Caicó; 

b) Implantar o Centro de Educação dos Trabalhadores em Saúde (CETS) do município 

de Caicó; 

c) Oferecer curso de especialização latu-sensu em Saúde da Família e Saúde Coletiva 

para os trabalhadores da ESF de Caicó. 

d) Implantar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e o 

Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

município de Caicó; 

e) Oferecer cursos de atualização para os trabalhadores da ESF de Caicó; 

f) Oferecer cursos de capacitação em Práticas Integrativas em Saúde no SUS. 

 

10.2 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO 

 

O Projeto de Avaliação Institucional apóia-se nas diretrizes delineadas pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004. A 

UERN, pautada no Projeto de Avaliação Institucional, e entendendo que a implantação de um 

sistema de avaliação permanente e rigoroso torna-se primordial para o desenvolvimento da 

Instituição, busca permanentemente uma maior articulação das ações administrativas, 

pedagógicas e comunitárias capazes de desenvolver habilidades para a geração de uma cultura 

que traduza a qualidade de ensino, da pesquisa e da extensão.  

 A política de avaliação do Curso de Enfermagem procura visualizar a formação de 

profissionais competentes, críticos e comprometidos com as necessidades sociais da população. 

É um processo que redireciona os conteúdos do ensino da pesquisa e da extensão, e que aponta 

a necessidade da produção de um conhecimento próprio, inovador, aderente às necessidades 

sociais. Compreendendo que o processo de formação constitui-se elemento de transformação 

social, a política de avaliação do Curso de Enfermagem busca valorizar o professor, nas suas 
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condições de trabalho e na sua liberdade acadêmica, e aponta para a discussão do processo de 

trabalho docente em suas múltiplas determinações.  

Essa realidade requer a construção de postura crítica em face da realidade, na 

perspectiva da construção de um projeto que recupere a organização da classe trabalhadora e, 

no caso da enfermagem, construa novos marcos teóricos metodológicos para o ensino e a 

prática. Apresenta o desafio da construção de processos de avaliação que problematize a prática 

concreta dos docentes e discentes. Assim, a avaliação no Curso de Enfermagem tem como eixo 

norteador o Projeto Pedagógico construído coletivamente.  

No que se refere à avaliação do ensino, mais particularmente, constitui-se como 

processo formativo de competências, habilidades e atitudes, e não como momento de atribuição 

de conceitos que reduzem o processo apenas ao estabelecimento de parâmetros numéricos. 

Nesse caso, a avaliação é do processo e resultados das ações, atitudes, aprendizagem e 

desempenho.  

Não se constitui etapa posterior ao processo, mas inerente a este. Aponta para a 

necessidade de ser realizada por todos os atores envolvidos, ou seja, docentes, discentes e 

enfermeiros dos serviços. Constitui-se uma etapa do processo ensinar/aprender, bem como do 

processo de produção dos serviços de saúde, onde cada cenário construirá instrumentos que 

deem conta da especificidade desse processo.  

A avaliação proposta pelo Curso de Enfermagem aponta para a mudança de paradigma 

do processo ensinar/aprender, de modo que o trabalho do professor, não fique restrito apenas a 

“dar o conteúdo e elaborar provas”. Neste sentido, encaminha-se também a realização dos 

Seminários Interdisciplinares como espaços de avaliação, Semanas de Planejamento 

Pedagógica, vislumbrando a avaliação e socialização da condução pelos docentes junto aos 

discentes, entre outros eventos do processo de construção coletiva de um projeto político 

pedagógico do Curso de Enfermagem que possibilite a avaliação institucional e do processo 

ensinar/aprender.  

Para tanto, a política de avaliação do curso de graduação em Enfermagem do Campus 

Caicó se implementa em consonância com o plano de trabalho de avaliação institucional, este 

alicerçado pelas diretrizes nacionais regulamentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) de 20 de dezembro de 1996, pelo Plano de Desenvolvimento da Educação (PNE)e pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), lei 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

A avaliação institucional ocorre através das metodologias adotadas pela Assessoria de 

Avaliação Institucional (AAI) e Comissão Própria de Avaliação (CPA), contempladas nas 
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“dimensões institucionais”  do SINAES, assumindo como objetivos: promover o 

desenvolvimento de uma cultura de avaliação na UERN; promover a auto avaliação constante 

dos diversos cursos da UERN e seus campi; proporcionar reflexões sobre a indissociabilidade 

existente entre pesquisa, ensino e extensão; Subsidiar o planejamento com base nos dados da 

avaliação. 

Através das metodologias já citadas, a avaliação se constitui um processo bem amplo, 

que vai desde a verificação da relação entre o planejamento da instituição e seu PDI, análise 

das políticas de pessoal, das carreiras do corpo docente, da infraestrutura física, de ensino e 

pesquisa, biblioteca, até a sustentabilidade financeira da Instituição. A CPA é formada por 

representantes de todos os segmentos da UERN e pela sociedade civil organizada. Juntamente 

com a AAI, operacionaliza seu plano de trabalho, a partir de um planejamento baseado em 

diagnósticos prévios, com visitas aos cursos, acompanhamento de relatórios das comissões, 

análise de instrumentos de coleta de dados específicos de cada curso, socialização e discussão 

dos resultados com a comunidade acadêmica, sempre com vistas à interligação entre ensino, 

pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, como apoiadores institucionais foram criadas comissões que 

promovessem uma melhor articulação entre as diferentes realidades dos cursos que fazem parte 

da universidade, dentre elas tem-se a Comissão Setorial de Avaliação - COSE. Essa comissão 

tem papel primordial no processo de avaliação para condução e melhoria dos cursos de 

graduação na realidade da UERN, tentando periodicamente avaliar as necessidades e 

dificuldades no processo ensino/aprendizagem nos diferentes Campis. 

 Desde a implantação, o curso de graduação em enfermagem contou com três 

representações da COSE. Inicialmente, a comissão foi representada pelos docentes Dulcian 

Medeiros de Azevedo e Cristyanne Samara Miranda de Holanda que permaneceram por 2 anos 

através da Portaria nº014/2008 do Campus do Seridó-UERN, de 16 de outubro de 2008. Após 

esse mandato a COSE do curso de Graduação em Enfermagem foi formada pelas docentes 

Linda Kátia Oliveira Sales e Cecília Nogueira Valença, que, conforme a Portaria 026/2011-

Caico/RN, acompanharam de perto as necessidades enfrentadas pelo curso, emitindo relatórios 

periódicos com o diagnóstico da situação e encaminharam para a Assessoria Avaliação 

Institucional - AAI. Atualmente, os membros da COSE do curso de enfermagem são as 

professoras, Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha, e Maura Vanessa Silva Sobreira, 

nomeadas pela Portaria nº 020/2014. Vale salientar, que é de suma importância manter pelo 

menos um membro da COSE do curso como também representante do Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, para que possam auxiliar na avaliação do processo ensino/aprendizagem, 
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na medida em que acompanham as atualizações e reformulações do PPC, considerando que 

esse processo precisa caminhar articulado. 

A COSE tem acesso semestral aos relatórios produzidos pela Comissão de Avaliação 

Institucional da UERN, fruto do preenchimento no sistema acadêmico de instrumentos 

padronizados na instituição, para avaliação dos componentes curriculares pelos docentes e 

discentes. Nesse sentido, o consolidado do componente é socializado, individualmente, entre 

os professores e, ainda, na Semana de Planejamento anterior ao início do semestre seguinte. 

Além da COSE, o Curso de Enfermagem também utiliza outras comissões 

representativas, para acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, desde a sua 

implantação. Em 24 de março de 2009, foi criada a Comissão de Estudos Curriculares – CEC, 

na reunião pedagógica do colegiado do Curso de Enfermagem do Campus, quando foi aprovado 

o nome dos professores: Jennifer do Vale e Silva e Roberta Luna da Costa Freire, como 

coordenador e membro, respectivamente. Essa comissão tinha como principal objetivo discutir 

e avaliar continuamente o projeto pedagógico do curso sob assessoria pedagógica do setor de 

cursos da Pró-reitoria de Ensino e Graduação - PROEG. Embora a CEC não tenha construído 

um regimento interno para seu funcionamento, sua proposta era a de realizar estudos e 

discussões coletivas, na perspectiva de uma formação articulada com os objetivos traçados 

pelas DCNs aos cursos de enfermagem e em consonância com o SUS. 

 Em 26 de janeiro de 2010, em reunião ordinária do colegiado do curso, a professora 

Rosangela Diniz Cavalcante assume a CEC, com o devido afastamento para capacitação 

docente, do professor Jennifer do Vale e Silva. Sob essa gestão, a CEC promove sua I Jornada 

com o tema: “Formação em Enfermagem: desafios e perspectivas”, que se realizou no dia 02 

de junho de 2010. O evento em questão teve como objetivos: dar continuidade às discussões e 

apontamentos realizados no Seminário Interdisciplinar do semestre letivo 2009.2, na 

perspectiva das áreas temáticas existentes no Projeto Político Pedagógico do curso; traçar 

estratégias de superação viáveis para melhorar o processo ensino/aprendizagem no que diz 

respeito ao planejamento, condução e articulação das disciplinas; eleição para representação 

discente na CEC. Desse evento, foi elaborado um relatório com as propostas sugeridas pelos 

grupos de trabalho - GTs -, arquivado no departamento.  

No dia 21 de dezembro de 2011, em reunião departamental, foi solicitada a reformulação 

da CEC considerando a resolução nº01, de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Conaes, a qual normatiza o NDE. No momento, foi definida 

a representação docente, que passou a constituir o NDE do curso de graduação em enfermagem 

do Campus Caicó, pela da portaria nº 28/2011 Caicó/UERN. A comissão ficou constituída pela 
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professora Isabel Calixta de Alcantara, como coordenadora; Ana Lúcia de França Medeiros; 

Ildone Forte de Morais; Linda Kátia de Oliveira Sales e Maura Vanessa Silva Sobreira, 

membros.  

O papel do NDE, consiste no acompanhamento sistemático e continua atualização do 

projeto pedagógico do curso, zelando pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de graduação e as normas internas da UERN em vigor.  

Em 14 de setembro de 2012, o professor Jennifer do Vale e Silva foi nomeado para 

compor o NDE em substituição da professora Ana Lúcia de França Medeiros, conforme a 

Portaria nº 031/CaC-UERN, ao retornar da capacitação docente. Na data de 19 de fevereiro de 

2013, é nomeada a professora Cecília Nogueira Valença para compor o NDE em substituição 

do professor Jennifer do Vale e Silva, conforme a Portaria nº017/2013 CaC-UERN.  Logo mais, 

através da Portaria nº027/2013 CaC/UERN, de 21 de junho de 2013, são destituídos os 

membros do NDE do curso de enfermagem do Campus Caicó, e consequentemente instituída 

uma nova representação dos docentes do NDE pela Portaria nº 028/2013 CaC/UERN. Dessa 

forma, o NDE passou a ser constituído por oito membros docentes: Isabel Calixta de Alcantara; 

Ildone Forte de Morais; Alcides Leão Santos Junior; Maura Vanessa de Silva Sobreira; 

Rosangela Diniz Cavalcante; Cecília Nogueira Valença; Raquel Mirtes Pereira da Silva; 

Regilene Alves Portela.  

A 1º de novembro de 2013, foi nomeado o novo coordenador do NDE do curso de 

graduação em enfermagem, no caso o professor Ildone Forte de Morais assume a coordenação 

com a Portaria 043/2013 CaC/UERN, visto que a orientação quanto à coordenação do núcleo é 

a da necessária a presença da profissão em formação, ou seja, um enfermeiro.  

Aprovada a Resolução nº59/2013, pelo CONSEPE/UERN, a qual cria e regula o NDE 

da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o núcleo passa novamente por 

reformulação de sua representação. Após aprovação da Portaria nº019/2014, em reunião do 

colegiado do dia 13/02/2014, o NDE fica formado pelos seguintes docentes: Profa. Ms. 

Rosangela Diniz Cavalcante (Coordenadora); Prof. Dr. Alcides Leão dos Santos Júnior (Vice-

coordenador); Prof. Ms. Ildone Forte de Morais (Membro); Profa. Dra. Izabel Calixta de 

Alcântara (Membro); Profa. Ms. Regilene Alves Portela (Membro); Profa. Ms. Maura Vanessa 

Silva Sobreira (Membro); Profa. Esp. Raquel Mirtes pereira da Silva (Membro); Prof. Esp. 

Clécio André Alves da Silva Maia (Membro). 

Em seis de fevereiro de 2015, a Portaria nº008/2015 CaC/UERN é publicada destituindo  

membros do NDE, e consequentemente instituindo uma nova representação dos docentes, que 

passa a ser constituído por seis membros docentes: Roberta Kaliny de Souza Costa 
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(coordenadora); Ildone Forte de Morais; Raquel Mirtes Pereira da Silva; Clécio André Alves 

da Silva Maia; Cristyanne Samara Miranda de Holanda e Regilene Alves Portela. 

Diante do exposto, é necessário também ressaltar que o curso de graduação em 

Enfermagem do Campus Caicó/UERN, desde sua implantação já participou do Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes – ENADE, o qual integra o Sistema Nacional de Avaliação de 

Ensino Superior – SINAES –, e que serve para avaliar o desempenho dos estudantes quanto às 

suas competências e habilidades no processo de formação.  O primeiro ENADE se deu em 

2010, e a nota do desempenho dos discentes foi 5.0. Já o segundo foi em 2013, em novembro, 

mas a nota ainda não foi disponibilizada pelo site. 

 

10.3.PROGRAMAS FORMATIVOS 

 

10.3.1 Programa Institucional de Monitoria  

 

O Programa Institucional de Monitoria - PIM objetiva estimular a participação de 

estudantes dos cursos de graduação no processo formativo, articulando a pesquisa e a extensão 

universitária no âmbito dos componentes curriculares, socializando conhecimento e 

minimizando problemas como repetência, evasão e a ausência de motivação.  

Enquanto ação formativa ele é promovido pelos docentes dos cursos de graduação 

semestralmente, qual seguem orientações especificas da Pró-reitora de Ensino - PROEG, da 

UERN. O PIM agrega ações de caráter didático-pedagógico, desenvolvidas pelos estudantes 

(monitor) sobe a orientação de um docente do curso, com práticas pedagógicas e procurando 

desenvolver metodologias de ensino e material de apoio que possam contribuir para a formação 

acadêmica do estudante.  

A oferta do PIM dispõe de dois tipos de monitores: o remunerado e não remunerado que 

são selecionados por uma banca examinadora formada pelo professor proponente (presidente) 

e por mais dois docentes do curso indicados pelo colegiado do curso ou pelo proponente 

seguindo as determinações do edital da Pró-reitora de Ensino - PROEG, da UERN.  

O programa tem como objetivos melhorar os indicadores de ensino-aprendizagem no 

âmbito acadêmico, proporcionar condições de permanência e de sucesso dos estudantes e 

contribuir para o envolvimento dos mesmos nas atividades de docência, de pesquisa e de 

extensão universitária. No processo os monitores podem desenvolver ações no contra turno ou 

acompanhando o docente. Durante o processo são elaborados relatórios parciais, no fim, envia-

se à PROEG um relatório final com as ações realizadas pelo monitor. 
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Quadro 42.  Monitorias de 2010 a 2014 

MONITORIA 

SEMESTRE MONITOR TUTOR DISCIPLINA 

2010.1 Alanna Tamires dos 

Santos 

Profa. Paula Vivianne 

Souza de  Queiroz 

Processos Fisiológicos 

2010.1 Camyla Bernardo 

Medeiros 

Profa. Rosângela 

Diniz Cavalcante 

Enfermagem no Processo de 

Reprodução Humana 

2010.1 Francisco Assis de 

Lima Segundo 

Profa. Cristyanne 

Samara Miranda de 

Holanda 

Bases da Semiologia e Semiotécnica 

de Enfermagem 

2010.1 Jeane Félix Dantas Profa. Roberta Kaliny 

de Souza Costa  

Enfermagem em Saúde Coletiva 

2010.1 João Paulo de Morais 

Pereira 

Roberta Luna da Costa 

Freire 

Psicologia da Aprendizagem 

2010.2 Mércio Gabriel de 

Araújo 

Paula Vivianne Souza Bioagentes Patogênicos 

2010.2 João Paulo de Morais 

Pereira 

Roberta Luna da Costa 

Freire 

Fundamentos de Psicologia 

2010.2 Quintila Garcia Santos Dulcian Medeiros de 

Azevedo 

Concepções Sobre o Ato de Estudar 

2010.2 Thiago Santos de 

Araújo 

Rosângela Diniz 

Cavalcante 

Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem no Processo 

saúde/doença da Criança 

2011.1 Kaio Dakson da Silva Dácio Michel da Cruz 

Souza 

Processos Fisiológicos 

2011.1 Luana Dantas Vale Ana Lúcia de França 

Medeiros 

Saúde Coletiva 

2011.1 Willian Marcos de 

Melo Nôga 

Eudes Euler de Souza 

Lucena 

Morfologia 

2011.1 Alexandra do 

Nascimento Cassiano 

Dácio Michel da Cruz 

Souza 

Processos Terapêuticos em 

Enfermagem 

2011.1 João Paulo Morais 

Pereira 

Maura Vanessa Silva 

Sobreira 

Bases da Semiologia e Semiotécnica 

2011.1 Thiago Santos de 

Araújo 

Rosângela Diniz 

Cavalcante 

Enfermagem no Processo de 

Reprodução Humana 

2011.2 
Gedson Nogueira 

Santos 

Roberta Luna da Costa 

Freire 

Fundamentos de Psicologia 

2011.2 
João Paulo de Morais 

Pereira 

Dácio Michel da Cruz 

Souza 

Bioagentes Patogênicos 
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2011.2 
Daywison Thales Sales 

Martins 

Maria de Lourdes 

Silva de Arruda 

Morais 

Patologia Geral 

2011.2 
Maria Santina de 

Araújo 

 

Linda Kátia Oliveira 

Sales 

Enf. no Processo Saúde/Doença da 

Criança e do Adolescente 

2011.2 
Cristiny Eremita 

Ramos de A. Silva 

 

Ana Lúcia de França 

Medeiros 

Enfermagem no Processo 

Saúde/doença da Terceira Idade 

2012.1 Willian Marcos de 

Melo Nôga 

Érika Maria Fernandes 

de M. Rocha Bases da Semiologia e Semiotécnica 

da Enfermagem 

2012.1 Bismarck de Araújo 

Ferreira Ildone Forte de Morais História e Processo de Trabalho em 

enfermagem 

2012.1 Elda Medeiros 

Reinalde 

Ana Lúcia de França 

Medeiros Enfermagem em Saúde Coletiva 

2012.2 Samara Lênis Araújo 

de Medeiros 

Roberta Luna da Costa 

Freire 

Fundamentos da Psicologia 

2012.2 Luana Dantas Vale 
Linda Kátia de 

Oliveira Sales 

Enfermagem no Processo Saúde-

Doença da Criança e do Adolescente 

2012.2 Isabelle Campos de 

Azevedo Raquel Mirtes Pereira 

da Silva 

Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença do Adulto 

2013.1 Bismarck de Araújo 

Ferreira Ana Lúcia de França 

Medeiros 

Enfermagem em Saúde Coletiva 

2013.1 Ezaú Raphael da Silva 
Erika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha 

Enfermagem no Processo Produtivo 

2013.1 Farah Jussana Diniz 

Ovídio Eudes Euler de Souza 

Lucena  

Morfologia 

2013.2 Glauber Weder dos 

Santos Silva 

Alcides Leão Santos 

Júnior 

Fundamentos de Sociologia 

2013.2 Aline Dorneles de 

Quadros Silva Linda Katia Oliveira 

Sales 

Enfermagem no Processo Saúde-

Doença da Criança e do Adolescente 

2013.2 Maiara Silva 

Rodrigues 

Ildone Forte de Morais Ética, Saúde e Sociedade 
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2013.2 Maria da Conceição da 

Silva Sousa de Melo 

Erika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha 

Enfermagem no Processo Saúde 

Doença na Terceira Idade 

2013.2 Rafael Alves Tavares Dácio Michel da Cruz 

Souza 

Bioagentes Patogênicos 

2014.1 Gislayne Bezerra 

Lopes 

Raquel Mirtes Pereira 

da Silva 

Bases da Semiologia e Semiotécnica 

da Enfermagem 

2014.1 Rafaela Nóbrega Erika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha 

Enfermagem no Processo produtivo 

2014.2 Aline Dorneles de Q. 

Silva 

 Ms. Dácio Michel da 

Cruz Souza 

Bioagentes Patogênicos  

2014.2 Rafael Alves Tavares Izabel Calixta de 

Alcântara 

Biologia  

2014.2 Nathácia Almeida 

Lima 

Erika Maria Fernandes 

de Medeiros Rocha 

Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença da Terceira Idade 

2014.2 Gláucya Raquel Souza 

da Fonsêca 

Clécio André Alves da 

Silva Maia 

Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença do Adulto 

2014.2 Dellanio Dione de 

Oliveira Araújo 

Roberta Kaliny de 

Souza Costa 

Epidemiologia e Enfermagem 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

No curso de enfermagem, da UERN, o PIM tem possibilitado a participação dos 

estudantes na iniciação à prática docente, contribuindo, portanto, para o desenvolvimento de 

habilidades e competências próprias da atividade pedagógica. 

 

10.3.2. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID –, é uma ação do 

Governo Federal para as Instituições de Educação Superior, IES públicas ou privadas, com e 

sem fins lucrativos, e que oferecem cursos de licenciatura, a fim de fomentá-la. Constitui-se 

uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a 

educação básica através da concessão de bolsas os estudantes de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência desenvolvida pelas IES, em parceria com escolas de educação 

básica da rede pública de ensino. 

 O programa visa, sobretudo, promover a inserção dos estudantes no contexto das 

escolas públicas para que os mesmos desenvolvam atividades didático-pedagógicas orientados 

por um docente da licenciatura (coordenador) e de professores da unidade escolar (supervisor). 

 Atendendo ao Edital divulgado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – CAPES –, Edital n° 61/2013, para seleção de projetos, com início em 2014, 
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destaca-se que a IES organiza um projeto institucional, e os docentes elencam um conjunto de 

ações (subprojeto) a serem desenvolvidas nas unidades escolares. 

A primeira experiência com o PIBID, no curso de Enfermagem, do Campus Caicó, vem 

sendo desenvolvida pelo Professor Dr. Alcides Leão Santos Júnior, que submeteu um 

subprojeto denominado Subprojeto Interdisciplinar Campus Caicó a apreciação e seguinte 

aprovação da CAPES, conforme o Edital n° 61/2013, e que foi executado na Escola Estadual 

Padre Edmundo Kagere, localizado no bairro Castelo Branco, no município de Caicó, nos anos 

de 2014 a 2015. 

O Subprojeto Interdisciplinar - Campus Caicó visa, através da sociologia do 

conhecimento e da sociologia do cotidiano, a desenvolver ações formativas, tendo como eixo 

epistemológico a contextualização dos conhecimentos, por via do sociointeracionismo, em que 

os sujeitos aprendentes no contato com o meio e com os “pares” produzam novas formas de 

interação e conhecimentos. A partir dessa compreensão, espera-se que uma articulação entre os 

saberes e os conhecimentos produzidos nos espaços escolares, acadêmico e da valorização do 

capital cultural dos envolvidos, para que os mesmos possam manter uma conectividade no 

sentido de produzir e difundir um pensamento plural e multirreferencial. 

As ações propostas no subprojeto foram pensadas para fomentar e questionar a produção 

do conhecimento e o espaço escolar como sendo um espaço de interação onde são sugeridas, 

discutidas e acatadas sugestões de intervenções em conjunto. Esta troca de experiência 

possibilita ampliar os entendimentos acerca dos problemas que são vivenciados cotidianamente 

e procurando de forma coletiva superá-los 

Como a natureza do subprojeto é a interdisciplinaridade ele congrega estudantes do 

curso de Enfermagem e de Filosofia, do Campus Caicó, que desenvolvem um conjunto de ações 

com o eixo articulador: educação, saúde, direitos humanos e cidadania. A equipe do Subprojeto 

Interdisciplinar é composta por treze (13) estudantes do curso de Enfermagem, sete (07) 

estudantes de Filosofia e quatro (04) supervisores. 

  

Quadro 43. Equipe do subprojeto interdisciplinar – Campus Caicó 

Nº NOME 

ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

01 Aline Pereira de Medeiros 

02 Danyelle Mayara G. de Araújo 

03 Elizama de Lima Cruz 

04 Gedson Nogueira Santos 

05 Huanna Raísa de M. Fernandes 



171 

 

06 Ítalo Cássio de A. Medeiros 

07 Itayane Dantas dos Santos 

08 Jenifer Thais D. de Lima 

09 Jonathan Kiarelly dos Santos 

10 Lawson Silvany R. Januário 

11 Maiara Silva Rodrigues 

12 Pablo Moabe da S. Almeida 

13 Tatiane Isabela de Araújo 

ESTUDANTES DE FILOSOFIA 

01 Anna Régia Dantas Nonato 

02 Heitor Pereira Dias  

03 José Renato de Senna Neto 

04 Josenir Estevam da Silva 

05 Jefferson Tomaz da Silva 

06 Luciana Maria de A. Dantas 

07 Samara Dutra de Oliveira 

SUPERVISORES 

01 Ana Lúcia de Medeiros 

02 Caroline Stéphanie Campos Arimateia Magalhães 

03 Laedna Maria Nogueira 

04 Rennê Figueiredo Bezerra Lucena 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

A proposta de uma ação formativa, que evidencia e privilegia o fazer docente, no curso 

de enfermagem visa a circular saberes, tendo em vista seus aspectos epistemológicos 

(conhecimentos) e ontológicos (humano). Em suma, para que isto aconteça, é necessário que 

os estudantes sejam fomentados a refletir acerca do currículo (escolar e acadêmico) e das 

dinâmicas dos processos educacionais e fazer com que os mesmos valorizem as experiências e 

os artifícios de internalização dos atores e dos espaços sociais. 

 

 

10.4. POLÍTICA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

A explicitação do vínculo político do Curso de Enfermagem na produção de práticas de 

conversação entre o Curso de Enfermagem, do Campus, da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte possibilitará o rompimento com uma prática de extensão universitária 

vinculada a propostas individuais de docentes, com uma prática mercadológica para assumir o 

desenvolvimento de um exercício articulador entre a teoria e a prática, a partir de ações 

vivenciadas nos espaços de aprendizagem e nos espaços sociais, fomentando o aprendizado dos 
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estudantes do curso e fortalecendo a responsabilidade social, com vistas à transformação social 

e das práticas sociais.  

A ação extensionista deve ser compreendida como um processo de diálogo entre 

conhecimentos, e não apenas, como transmissora destes. Nela, os conhecimentos produzidos e 

difundidos no espaço acadêmico podem favorecer a aproximação de diferentes sujeitos 

admitindo a multidisciplinaridade e o desenvolvimento de uma consciência cidadã; permitindo 

que os estudantes extensionistas, no seu processo de formação, sejam entendidos como sujeitos 

comprometidos com a mudança e capazes de se colocarem no mundo com uma postura mais 

ativa e crítica diante dos problemas da sociedade. (TOSCANO, 2006; JEZINE, 2006). 

As políticas de extensão universitária desenvolvidas no Curso de Enfermagem, Campus 

Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, constituem uma perspectiva 

dialética, na busca de transformação dos indivíduos, em nível de relações sociais e de produção 

e construção de conhecimentos/saberes, partindo da indissociabilidade entre ensino – pesquisa 

– extensão universitária, no trabalho docente e no percurso acadêmico dos estudantes.  

Assim, a políticas de extensão do Curso de Enfermagem do Campus Caicó, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, seguindo orientação da Pró-Reitoria de 

Extensão da IES, têm como objetivos:  

• Estabelecer um processo de reflexão crítica conjunta permanente, sobre a 

qualidade da assistência/intervenção da enfermagem no processo de produção dos serviços de 

saúde e educação de Caicó, região do Seridó e do estado do Rio Grande do Norte e a 

responsabilidade da Extensão na transformação dessa produção;  

• Estimular a problematização como atitude de interação dos estudantes com a 

realidade, promovendo uma maior aproximação entre o currículo do curso, com a vida concreta 

da/na sociedade; 

• Envolver efetivamente todos os atores (docentes de todas as disciplinas, 

enfermeiros de serviços, discentes, usuários e gestores), tendo como base o princípio da 

construção coletiva; 

• Avançar na compreensão e construção dos princípios de flexibilidade e 

interdisciplinaridade, sob a lógica da concepção de educação comprometida com a 

transformação da realidade de saúde e totalidade social;  

• Desenvolver o princípio da responsabilidade compartilhada entre a Universidade 

(Pró-reitora de Extensão, Curso de enfermagem: direção, núcleos e/ou coordenações, 

departamentos, docentes e discentes) e os campos de Prática onde todos estarão comprometidos 
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com o desenvolvimento e resultados do processo tendo, cada parte, atribuições específicas sem, 

no entanto, perder sua identidade no processo.  

Diante de tais objetivos, as atividades de extensão poderão ser propostas por docentes, 

técnicos administrativos e estudantes do curso de enfermagem, procurando articular a relação 

de conversação entre a equipe técnica (proponente da ação) e os espaços onde serão 

desenvolvidas tais propostas extensionistas. Destaca-se que a comunidade acadêmica poderá 

participar, também, de propostas de extensão universitária, tendo como proponentes docentes 

de outros departamentos, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ou de outras 

instituições de ensino superior desde que sejam atividades institucionalizadas pelas suas Pró-

reitoras de Extensão ou Órgãos equivalentes. 

As atividades de extensão são articuladas com o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e desenvolvidas, visando à produção de conhecimentos e a interação entre a 

universidade e as comunidades. De acordo com o documento do Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Extensão universitária (2007) as atividades poderão ser desenvolvidas nas seguintes 

modalidades:  

I - Programa: conjunto de ações de caráter orgânico-institucional, de médio em longo 

prazo, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum, articulando as ações de 

extensão com os incisos II, III, IV, V e VI deste artigo, além das ações de pesquisa e de ensino;  

II - Projeto: conjunto de ações, processuais e contínuas de caráter educativo, social, 

cultural, científico ou tecnológico, para alcançar um objetivo bem definido de um programa a 

que se vincule; limitado em um prazo determinado, dele deve resultar um produto que concorra 

para realizar o objetivo geral do programa e para a expansão ou aperfeiçoamento das 

instituições envolvidas:  

a) o Projeto pode estar vinculado a um Programa (forma preferencial) ou ser registrado 

como Projeto não vinculado.  

III - Curso: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico ou prático, 

presencial ou à distância, planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária 

mínima de oito horas e processo de avaliação:  

a) atividades com menos de oito horas devem ser classificadas como do tipo evento;  

b) os cursos são classificados em três categorias: presencial ou à distância; carga horária 

menor ou igual/superior a trinta horas; iniciação, atualização ou treinamento/qualificação 

profissional, sendo que quando se tratar de treinamento/qualificação profissional deve ser 

realizado com carga horária mínima de quarenta horas.  
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IV - Evento: ações que implicam na apresentação e exibição pública e livre, ou, também, 

com clientela específica do conhecimento ou produto cultural, científico e tecnológico, 

desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade: congressos; fórum; seminários; 

semanas; exposição; espetáculo; evento esportivo; festival ou equivalentes; dentre outros.  

V - Prestação de Serviço: atividade de transferência à comunidade do conhecimento 

gerado, incluindo-se nesse conceito assessorias e consultorias, pesquisas encomendadas e 

atividades contratadas e financiadas por terceiros (comunidade ou empresa), e caracteriza-se 

por intangibilidade, inseparabilidade e não resulta na posse de um bem.  

VI - Publicação e Outro Produto Acadêmico: caracteriza-se como a produção de 

publicações e produtos acadêmicos decorrentes das ações de extensão, para difusão e 

divulgação cultural, científica ou tecnológica.  

Destaca-se, também, que outras atividades que atendam a especificidades de editais que 

visem à captação de recursos e que possam favorecer a ampliação dos conhecimentos da 

comunidade acadêmica. Dessa forma, o Curso de Enfermagem, do Campus Caicó, vem 

desenvolvendo as atividades descritas no quadro abaixo. 

 

Quadro 44. Ações de Extensão Universitária desenvolvidas no Curso de Enfermagem no 

período de 2010 – 2014. 

 

A Teoria do sujeito em Freud e Lacan 

 

Período 2010 a 2012 

Modalidade da ação Curso 

Coordenador (a) Roberta Luna da Costa Freire 

Colaborador (a) Benjamim Julião de Góis Filho 

Estudantes 

Membros 

Valdemar Cordeiro Valle Neto (Estudante de Filosofia); Eva Sibéria Medeiros Arnaud. 

Objetivo Possibilitar aos ingressantes no curso, o conhecimento acerca da estrutura do psiquismo, 

a partir da teoria psicanalítica e compreensão das diferentes estruturas clínicas: psicose, 

perversão e neurose, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho, a posteriori, de 

intervenção, apoio e acompanhamento dos pacientes no âmbito das doenças mentais. 

Repercussão social O referido curso teve um alcance na formação dos alunos. O debate em torno do sujeito 

permitiu a articulação com outros saberes e o aprofundamento de pesquisas dos 

participantes. 

Resultado O curso não foi concluído. A sua interrupção foi decorrente das frequentes faltas dos 

alunos. 

Financiador Autofinanciado 

 

CAMINHANDO JUNTOS PELA SAÚDE DO IDOSO: um estimulo à qualidade de vida 

 

Período 2010 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Rosângela Diniz Cavalcante 

Colaborador (a) Diego Bonfada. 
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Estudantes 

Membros 

Fábio Claudiney da Costa Pereira; Francisca Francineide Andrade da Silva; Felipe 

Augusto Ribeiro Figueredo; Ylana Karine Fônseca de Medeiros; Gleiciane da Silva 

Fonseca; Ilisdayne Thalita Soares da Silva; Karla Gardênia Silva Souza; Oriana Meyre 

Pontes da Silva; Taiza Rôse de Oliveira Farias; Tayssa Suelen Cordeiro Paulino. 

Objetivo Estimular atividade física no intuito de reduzir o sedentarismo em parte da população 

de idosos do Bairro DNER; Oferecer ao grupo oficinas temáticas de interesse dos idosos. 

Repercussão social Essa proposta de trabalho além de promover a interação entre a Universidade, Estratégia 

Saúde da Família e comunidade, permitiu a retomada do grupo de idosos do bairro, 

fortalecendo a importância do papel da tríade (Universidade, gestão dos serviços e 

população), deixando ao final a proposta de continuidade com a parceria da UFRN. 

Resultado Aumentou o vínculo dos idosos com a própria equipe de saúde da família, bem como 

proporcionou autonomia dos mesmos em relação a conhecimentos pertinentes a sua vida 

individual e coletiva. 

Financiador Autofinanciado 

 

DA UNIVERSIDADE À COMUNIDADE:  

formando multiplicadores para o cuidado do binômio mãe-filho no pós-parto 

 

Período 2010 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Colaborador (a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Estudantes 

Membros 

Ezaú Raphael da Silva; Fernanda Alves da Silva; Alexandra do Nascimento Cassiano; 

Marcicleide Medeiros de Souza; Andiara Araújo Cunegundes de Brito; Stephanie 

Jennifer Medeiros de Oliveira; Fernanda Vieira de Medeiros; Camyla Bernardo 

Objetivo Desenvolver atividades de educação em saúde com gestantes cadastradas no Programa 

de Pré-natal da Unidade de Saúde da Família do Bairro Castelo Branco e seus 

acompanhantes sobre os cuidados com a saúde do binômio mãe-filho no período pós-

parto. 

Repercussão social Utilizando abordagem multiprofissional e Inter setorial às atividades permitiram a troca 

de experienciais, esclarecimentos de dúvidas e maior interação e maior interação entre 

grupos gestantes e profissionais de saúde. 

Resultado A atividade possibilitou a melhoria da atenção à saúde da mulher no puerpério, 

preparando multiplicadores a partir da informação em saúde, aproximando profissionais 

das puérperas e sua família superando deficiências no cuidado prestado à mãe e ao 

neonato no período Pós-Natal. 

Financiador Autofinanciado 

 

Música e arte na academia 

 

Período 2010 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador (a) Não possui 

Estudantes 

Membros 

Smith de Azevedo Cirne Filho; Maria Nazaré dos Santos. 

Objetivo Contribuir com o processo de democratização da Cultura e da Arte, promovendo o 

desenvolvimento de atividades artístico/musicais no Campus do Seridó, e outros 

espaços da UERN, e nos Serviços de Saúde do Município de Caicó/RN. 

Repercussão social O projeto promoveu a melhoria da ambiência hospitalar, através das apresentações no 

Hospital Regional de Caicó/RN, além de oportunizar o acesso à cultura e arte da 

comunidade externa à universidade. 

Resultado O principal resultado do projeto foi a oportunidade de o discente trazer uma habilidade 

ou competência de “fora”, e diversa de sua formação no Campus Caicó, unindo e 

reforçando a intersetorialidade como uma característica  importante para a cidadania. 

Financiador Autofinanciado 

 

FORTALECENDO A CIDADANIA:  

Educação em saúde no Mercado Público do Município de Caicó/RN 
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Período 2011 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Linda Katia Oliveira Sales 

Colaborador (a) Regilene Alves Portela 

Estudantes 

Membros 

Andréa Oliveira de Azevedo; Andréa Oliveira de Azevedo; Ana Paula Ferreira de 

Freitas; Tássia Regine de Morais Alves; Ana Beatriz Pereira de Araújo; Maria da 

Conceição da Silva Sousa Melo e Suelia Alves da Costa. 

Objetivo Fomentar a promoção da saúde através de atividades educativas; Ofertar a assistência 

de enfermagem de forma integral, em especial, a aferir pressão arterial, teste de glicemia 

capilar e IMC. 

Repercussão social Foram oferecidos atendimentos de saúde enfermagem, como: glicemia capilar, aferição 

da PA, IMC e exames citológicos, além de orientações relacionadas a saúde que 

contribuíram para que o trabalhador e demais visitantes do mercado, refletissem mais 

sobre a sua saúde e buscassem serviços referenciados para serem acompanhados. Muitas 

pessoas atendidas tornaram-se até multiplicadores trazendo familiares e amigos para 

serem assistidos.    

Resultado Diversos indivíduos receberam assistência de enfermagem, além de orientações 

relacionadas à saúde, bem como em alguns casos pacientes foram encaminhados a 

serviços de urgência e emergência ou até mesmo a retomar tratamento iniciado. Além 

disso, muitos trabalhadores foram incentivados a refletir sobre a sua saúde e cuidar dela. 

Financiador Autofinanciado 

 

DESCONSTRUINDO O MEDO:  

estratégias terapêuticas de enfrentamento e aproximação de familiares dos usuários com esquizofrenia de um 

CAPS, Currais Novos, RN. 

 

Período 2011 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Maura Vanessa Silva Sobreira 

Colaborador (a) Não possui 

Estudantes 

Membros 

Cristiny Eremita Ramos de Araújo Silva; Isabelle Campos de Azevedo; Romeika Carla 

Ferreira de Sena; Luana Dantas Valle; Mércio Gabriel de Araújo. 

Objetivo Promover espaços de diálogo e fortalecimento de vínculos entre familiares e usuários 

de pacientes com esquizofrenia. 

Repercussão social Fortalecimento de práticas de reinserção social de usuários com esquizofrenia; 

Responsabilização de familiares de usuários com esquizofrenia ampliando as ofertas 

terapêuticas. 

Resultado Realização de oficinas com usuários e familiares de pacientes com esquizofrenia; 

Aproximação dos profissionais do CAPS dos familiares e usuários cadastrados no 

serviço. 

Financiador Autofinanciado 

 

APRENDENDO A APRENDER A ENVELHECER:  

espaço de convivência e diálogos intergeracionais 

 

Período 2012 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Ana Lúcia de França Medeiros 

Colaborador (a) Não possui 

Estudantes 

Membros 

Ana Santana dos Santos Oliveira; Adriana Saraiva Gomes Fagundes e Elisandra Lopes 

de Aguiar Leite; Maria da Conceição da Silva Sousa Melo, Suelia Alves da Costa. 

Objetivo Criar um espaço que favoreça o encontro e o diálogo entre os idosos da comunidade e 

os estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem, possibilitando a troca de 

experiências e o conhecimento do processo de envelhecimento ativo e saudável.    

Repercussão social Considera-se a relevância social do projeto na medida em que as ações e atividades desenvolvidas 

irão influenciar a criação de um espaço dialógico que favoreça a compreensão do processo de 

envelhecimento e a troca de experiência entre os idosos e os acadêmicos de enfermagem, 

influenciando a criação de uma senecultura que venha privilegiar o idoso da comunidade do Paulo 
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VI, contribuindo  para resgatar a sua cidadania; bem como refletindo na formação do futuro 

enfermeiro, e na responsabilidade social da UERN na comunidade onde encontra-se inserida. 

Resultado Os resultados alcançados estão relacionados as metas atingidas e o alcance dos objetivos 

propostos. Considera-se a consolidação da formação do grupo de idosos, na perspectiva da 

continuidade do projeto nos meses subsequentes. O impacto social provocado através da adesão 

do idoso e participação efetiva nas atividades, com reinserção dos mesmos na sociedade, confirma 

o êxito do projeto. O compromisso, vínculo e responsabilização dos estudantes no decorrer de 

todo processo de trabalho fez a diferença e possibilitou a troca de experiências e o aprendizado 

sobre as questões relacionadas ao processo de envelhecimento e a problemática do idoso. A 

produção e publicação de artigo na revista Extendere/UERN -  2013, possibilitou a construção de 

um conhecimento novo na área de geriatria e gerontologia. 

Financiador UERN/PROEX 

 

 

BIOÉTICA: 

 caminhos itinerantes no Seridó 

 

Período 2012 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Ildone Forte de Morais 

Colaborador (a) Cecília Nogueira Valença 

Estudantes 

Membros 

Andréa Oliveira de Azevedo, Fernanda Alves da Silva e Gedson Nogueira Santos. 

Objetivo Discutir a importância da bioética no contexto do trabalho em saúde. 

Repercussão social Socialização de saberes no campo da bioética. 

Resultado Construção de vínculos entre a UERN e as cidades que sediaram este projeto. 

Financiador Autofinanciado 

 

CHEIRO DE HOSPITAL:  

vozes e expressões... 

relatos de puérperas... 

sentimentos, angustias, mudanças... 

 

Período 2012 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Roberta Luna da Costa Freire Russo 

Colaborador (a) Hélio Soares da Silva. Graciele Soares Medeiros;  Jéssica Kelly Ramos Cordeiro; Aline 

Dorneles de Quadros Silva e Polyana  Lorena Santos da Silva. 

Estudantes 

Membros 

Adriana Pereira de Araújo; Bélit Carla França Cruz Araújo; Diana Daiane da Silva; 

Gisleane Bezerra Lopes; Gláucia Raquel Souza da Fonsêca; 

Objetivo Minimizar a angústia materna; Compartilhar experiências maternas. - Dissipar dúvidas 

relativas aos cuidados com bebê e a relação dos eventuais irmãos com este. Elaborar e 

expressar medos quanto ao corpo e sua relação com o pai da criança e/ou companheiro. 

Repercussão social O projeto alcançou um número aproximado de 20 puérperas e suas famílias 

Resultado O projeto permitiu o diálogo entre mães, pais e filhos, além de outros familiares, bem 

como entre as próprias puérperas, as quais protagonizaram conversas sobre os 

cuidados com o bebê, o abandono de companheiros e atritos entre mãe e filha, entre 

outros. 

Financiador Autofinanciado 

 

CARAVANA CAC/UERN: 

Universidade e Escola – uma relação possível – II Edição 

 

Período 2013 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Alcides Leão Santos Júnior 

Colaborador (a) Ildone Forte de Morais; Rosângela Diniz Cavalcante; Benjamim Julião  de Góis Filho 

(docente de Filosofia); Hélio Soares da Silva. 

Estudantes 

Membros 

Glauber Weder dos Santos Silva, Fernanda Alves da Silva. 
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Objetivo Possibilitar aos estudantes do Ensino Fundamental, Médio e de Cursos Pré-Vestibular 

conhecimentos sobre o perfil profissional dos cursos ofertados pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, especificamente os do Campus Caicó. 

Repercussão social Informar aos estudantes do Ensino Fundamental e Médio, do município de Caicó/RN, 

sobre a área de atuação do bacharel e do licenciado em Enfermagem, licenciado em 

Filosofia e bacharel em Odontologia. 

Resultado Esclarecer dúvida sobre os cursos ofertados no Campus Caicó, da UERN. 

Financiador Autofinanciado 

 

CONEXÃO:  

cinema e diálogos 

 

Período 2013 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Alcides Leão Santos Júnior 

Colaborador (a) Ildone Forte de Morais e Rosângela Diniz Cavalcante; Benjamim Julião de Góis Filho 

(docente de Filosofia), Hélio Soares da Silva.  

Estudantes 

Membros 

Glauber Weder dos Santos Silva, Andréa Oliveira de Azevedo; Fernanda Alves da Silva. 

Objetivo Oferecer um momento de entrelaçamentos de saberes e conhecimentos fazendo uso de 

películas de produção nacional e internacional, no Campus Caicó, 

Repercussão social Explorar as potencialidades do filme para o trabalho em sala de aula a partir dos 

conceitos históricos que aparecem ao longo das narrativas fílmicas tendo como eixo 

condutor a sociedade, a educação e a saúde. 

Resultado Ampliar o capital cultural dos envolvidos na ação. 

Financiador Autofinanciado 

 

Construindo Saúde 

 

Período 2013 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Regilene Alves Portela         

Colaborador (a) Não houve 

Estudantes 

Membros 

Aline Pereira de Medeiros, Anna Karla Dias Celestino, Elizama de Lima Cruz, Gislayne 

Bezerra Lopes, Huanna Raíssa de Medeiros Fernandes, Jaciara Medeiros dos Santos, e 

Ully Nayane Epifânio Carneiro, Graciele Soares Medeiros. 

Objetivo Orientar e realizar vacinação contra o tétano e hepatite B nos trabalhadores da 

construção civil  Específicos: - Verificar os trabalhadores da construção civil que estão 

com os cartões de vacina contra o tétano e hepatite B em atraso, para atualizá-lo. - 

Identificar os trabalhadores da construção civil que ainda não foram vacinados contra o 

tétano e hepatite B para iniciar esquema. - Implementar medidas de atendimento pós-

ferimento. 

Repercussão social A implantação desta atividade contribuiu para a redução da ocorrência de situações de 

vulnerabilidade, à medida que o trabalhador alcança em parte, o acesso aos seus direitos 

enquanto cidadão, a um bem chamado saúde. Melhorando a qualidade de vida dos 

usuários e suas famílias, no instante m que esse usuário protege-se contra determinadas 

doenças que poderia se agravar, e a sua ausência ao trabalho ou até mesmo morte do 

empregado, poderia refletir de forma negativa no sustento e estabilidade de sua família. 

As orientações relacionadas aos cuidados pós-ferimentos, bem como noções de 

primeiros socorros, foram importantes para que os trabalhadores saibam agir de forma 

correta em casos de acidentes, diminuindo assim agravamentos dos acidentados. 

Resultado Os trabalhadores viram a importância da vacinação, alguns finalizaram esquema, ou seja 

estão imunizados e outros iniciaram esquema, sendo orientados a terminá-lo. Muitos 

trabalhadores viram a importância dos cuidados com pós-ferimento, bem como o que 

fazer em caso de desmaio convulsão. 

Financiador Autofinanciado 

 

Jovem Conversando com Jovem 
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Período 2013 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador (a) Alcides Leão Santos Júnior e Raquel Mirtes Pereira da Silva. 

Estudantes 

Membros 

Danielle Souza Silva, Tatiane Isabela de Araújo, Ana Aline Matos de Medeiros, Glaucya 

Raquel Souza da Fonseca, Nathacia Almeida Lima, Jessica Kelly Ramos Cordeiro, 

Diana Daiane da Silva, Polyana Lorena Santos da Silva. 

Objetivo Promover uma integração entre universitários dos cursos noturnos da Escola Estadual 

José Augusto e Escola Senador Guerra; Incentivar rodas de conversa acerca do aparelho 

reprodutor masculino e feminino, bem como os métodos anticoncepcionais e a 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; Realizar exposição de slides acerca 

da temática, bem como o manuseio de kit de métodos anticoncepcionais; Distribuir 

folders educativos. 

Repercussão social Informar e discutir com alunos medidas de prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis e das gravidezes indesejadas de modo mais informal e por jovens de sua 

faixa etária, consequentemente com uma linguagem mais acessível. 

Resultado Foram realizadas todas as atividades previstas, a exemplo de distribuição de folders, 

oficinas, entre outras. 

Financiador Autofinanciado 

 

CONEXÃO:  

cinema e diálogos (em andamento) 

 

Período 2014 (em andamento) 

Modalidade da ação Projeto 

Coordenador (a) Alcides Leão Santos Júnior 

Colaborador (a) Ildone Forte de Morais e Rosângela Diniz Cavalcante; Clécio André Alves da Silva 

Maia, Benjamim Julião  de Góis Filho (Docente de Filosofia), Clécio André Alves da 

Silva Maia, Regilene Alves Portela.   

Estudantes 

Membros 

Glauber Weder dos Santos Silva, Andréa Oliveira de Azevedo; Fernanda Alves da Silva. 

Aline Constantina da Silva, Felipe Eduardo de Araújo, Gabriela Costa Soares, Igor 

Ricelli Morais Fernandes, Itayane Dantas dos Santos, Ivone Marinho dos Santos Vale, 

Jenifer Thaís Dantas de Lima, José Batista de Araújo, João de Deus Araújo Filho, Pablo 

Moabe da Silva Almeida, Rennê de Figueiredo Bezerra Lucena, Érika Géssica Silva e 

Silva, Jonathan Kiarelly dos Santos. 

Objetivo Oferecer um momento de entrelaçamentos de saberes e conhecimentos fazendo uso de 

películas de produção nacional e internacional, no Campus Caicó, da UERN. 

Repercussão social Explorar as potencialidades do filme para o trabalho em sala de aula a partir dos 

conceitos históricos que aparecem ao longo das narrativas fílmicas tendo como eixo 

condutor a sociedade, a educação e a saúde. 

Resultado Almeja-se ampliar o capital cultural dos envolvidos na ação 

Financiador Autofinanciado 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

10.5. POLÍTICA DE GESTÃO  

 

A gestão do curso de graduação em enfermagem é realizada pelo diálogo entre a 

Coordenação do Curso e Direção Campus Caicó. Além destes atores, contribuem neste processo 

de gestão o Colegiado do Curso de enfermagem, o Centro Acadêmico de Enfermagem, a 

Orientação Acadêmica, a Coordenação de Estágio Curricular Obrigatório, Coordenação de 

Monografia, Coordenadores de disciplinas, Coordenadores de Laboratórios, Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Comissão Setorial de Avaliação – COSE. 
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A partir deste diálogo, estamos em processo de construção de uma gestão que deve ser 

colegiada. Neste sentido, os elementos que alimentam o processo gerenciar do referido curso 

perpassam pelos seguintes objetivos: 

a) Pactuar decisões no colegiado do curso, tendo como estratégia a realização de 

reuniões mensais ordinárias e a depender das demandas em caráter de  urgência, com reuniões 

extraordinárias; 

b) Articular os distintos atores e demandas do curso através dos Seminários 

Interdisciplinares; 

c) Mediar conflitos do curso, através de reuniões e pactuações que envolvam, a 

depender da situação, Direção do Campus Caicó, Coordenação de Estágio, NDE, Orientação 

Acadêmica e Centro Acadêmico; 

d) Garantir o planejamento participativo através da realização das Semanas de 

Planejamento – SEPLAN; 

e) Garantir avaliação do PPC e do processo de formação através do 

acompanhamento sistemático dos egressos, bem como da realização de eventos com a presença 

dos mesmos;  

f) Articular a presença dos enfermeiros (as) dos serviços como colaboradores do 

processo ensino/aprendizagem, através da participação em bancas de monografia, supervisão 

de estágio, eventos realizados pelo curso etc; 

g) Qualificar o processo gerenciar do curso através da participação em fóruns 

permanentes e/ou eventos desta área, como por exemplo, Seminário Nacional de Diretrizes para 

Educação em Enfermagem – SENADEn; 

h) Articulação com as entidades de enfermagem, como por exemplo, realização da 

Semana de Enfermagem, em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem – COREn/RN 

e Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn/RN. 

 

Com estas estratégias, a proposta é efetivar a gestão do curso, superando os limites 

tradicionais pautado no autoritarismo. Assim, a tentativa será a de caminhar na direção da 

democracia, dado que a prática democrática faz com que as decisões sejam precedidas de 

discussão. Tomada a decisão, a discussão fica suspensa, num certo sentido, para que a decisão 

implemente-se. Portanto, no debate livre e democrático, palavra e ação reclamam-se 

reciprocamente, mas não se substituem (BUSSMANN, 2007). 

Contudo, a busca por esta perspectiva não elimina, necessariamente, os conflitos 

organizacionais, pois como afirma Bussmann (2007, p.46), dada a própria natureza das 
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organizações, constituídas de indivíduos e grupos com diferentes visões, necessidades, valores, 

interesses, em síntese, com diferentes racionalidades, o conflito é uma realidade sempre 

presente no dia-a-dia da organização e, sem dúvida, um grande desafio para os gestores. 

Diante desse contexto, inicialmente pode-se pensar ser possível eliminar os conflitos. 

Entretanto, o grande desafio, na atualidade, é conviver com estes que assumem destaque no 

cenário da administração e são reconhecidos como elementos absolutamente indispensáveis à 

sobrevivência das organizações, uma vez que podem ser fomentadores de mudanças. Estas 

mudanças geram adaptação e, em consequência, geram a sobrevivência de uma organização 

com salto de qualidade, conforme as alternativas utilizadas para superar os conflitos na 

mudança (BUSSMANN, 2007). 

Enquanto experiências, já realizadas, no processo de gestão democrática do curso, 

podemos destacar alguns fatos que foram marcantes nos últimos anos:  

 Eleições para Coordenação do Curso: no âmbito do Campus Caicó, o Curso de 

Graduação em Enfermagem foi o primeiro a ter eleições com votos de discentes, docentes e 

técnicos administrativos para a escolha de coordenador e vice. Este primeiro pleito ocorreu em 

Junho de 2010; 

 Realização de Seminário Interdisciplinar: a cada entrada de uma nova turma no 

curso realizamos um evento denominado Seminário Interdisciplinar, que tem como objetivos 

recepcionar os discentes ingressantes e discutir o processo de formação; 

 Realização de evento alusivo à Semana de Enfermagem: através do diálogo e 

parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, já foram realizados 

três encontros alusivos à Semana de Enfermagem. O primeiro destes ocorreu em maio de 2011, 

sendo trabalhada a seguinte temática: “Cuidado de enfermagem: ética e inovação”. Na segunda 

edição realizada em Maio de 2013, a temática foi “O sujeito ético no processo de cuidar pela 

enfermagem”. O terceiro encontro realizou-se em Maio de 2014, quando foi discutido o tema 

“A Saúde do Trabalhador de Enfermagem: repercussão no trabalho, no processo de cuidar e na 

vida”; 

 Aprovação da Lei das 30 horas para a Enfermagem: em sintonia com os anseios 

dos trabalhadores de enfermagem de Caicó/RN, a gestão do Curso de Graduação em 

Enfermagem em parceria com o COREn-RN, Escolas Técnicas de Enfermagem, Centro 

Acadêmico de Enfermagem e Enfermeiros (as) deste município debateram na Câmara 

Municipal, através de audiência pública realizada em 03 de Junho de 2014, a importância de 



182 

 

regulamentação da Lei das 30 horas para a categoria. O resultado desta audiência foi a posterior 

aprovação do referido pleito em 21 de Agosto de 2014; 

 Transferência da Sede do Campus Caicó: no atual momento, estamos tentando 

consolidar a transferência do Campus Caicó, que funciona nas dependências do CAIC, para a 

Escola Estadual Joaquim Apolinar, que foi doada pelo Governo do Estado (o prédio) e pela 

Prefeitura Municipal de Caicó (o terreno). Neste local, é que a UERN, Campus Caicó, vai 

consolidar-se enquanto Instituição de Ensino Superior no Seridó, pois este fato representará a 

conquista não somente de um endereço, mas também de uma nova identidade para a instituição. 

 

10.5.1 Participação Docente nas Atividades do Curso 

 

Dentre as formas efetivas de participação do corpo docente em atividades de direção, 

coordenação e supervisão do Curso, podemos destacar: 

a) Os coordenadores que sucederem àqueles cujos nomes estão sendo indicados nesta proposta 

serão escolhidos pelo corpo docente do Curso, preferencialmente entre os membros com 

efetivo exercício, sob a ratificação e homologação das autoridades universitárias.  

b) As autoridades universitárias darão autonomia didática e científica ao corpo docente, que por 

meio de seus representantes apresentará sugestões para melhoria do Curso. 

 

Quadro 45. Participação docente em comissões representativas na UERN e outras instituições 

COMISSÃO MEMBROS  VIGÊNCIA 

CONSELHO DE ENSINO 

PESQUISA E EXTENSÃO -

CONSEPE 

Profa. Érika Maria Fernandes de Medeiros 

Rocha (Membro suplente) 

2 anos 

a partir da posse 

COMISSÃO SETORIAL DE 

AVALIAÇÃO – COSE 

Profa. Érika Maria Fernandes de Medeiros 

Rocha  

Profa. Maura Vanessa Silva Sobreira  

2 anos a partir de 

13/02/2014 

COMISSÃO DE EXTENSÃO Profa. Izabel Calixta de Alcântara (Membro 

Titular) 

(mandato vigente 

até 04/10/2014) 

FÓRUM INTEGRADO DE 

ESTÁGIO NAS 

LICENCIATURAS – FIEL 

Professor membro do NDE -  Regilene Alves 

Portela 

Coordenador de Estágio do Curso: 

Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Supervisor de Estágio: Roberta Kaliny de 

Souza Costa  

–Discente (Titular) - ? 

Discente (Suplente) - ? 

Ata do dia 04 de 

fevereiro de 2015 

2 anos 

NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE – NDE 

Profa. Roberta Kaliny de Souza Costa – 

Coordenadora 

Prof. Ildone Forte de Morais – vice-

coordenador 

Mandato de 

2 anos a partir de 

18/12/2014 
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Prof. Clécio André Alves da Silva Maia – 

Orientador Acadêmico 

Profa. Raquel Mirtes Pereira da Silva – 

Coordenadora do Curso 

Profa. Cristyanne Samara Miranda de 

Holanda - Coordenadora de Estágio 

Profa. Regilene Alves Portela – Membro 

ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

DO CURSO DE 

ENFERMAGEM 

Profº Clécio André Alves da Silva Maia 

 

3 anos 

COMISSÃO PARA ESTUDO 

DA PREVISÃO DE DOCENTES 

EFETIVOS NO CURSO DE 

ENFERMAGEM 

Profa. Cecília Nogueira Valença 

Prof. Diego Bonfada 

Prof. Ildone Forte de Morais 

Profa. Izabel Calixta de Alcântara 

Profa. Linda Kátia Oliveira Sales 

Data da ata: 

21/12/2011 

 

COORDENAÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE 

SEMIOTECNICA 

Profa Raquel Mirtes Pereira da Silva 

 

2 anos 

COORDENAÇÃO DO 

LABORATÓRIO DE 

MICROBIOLOGIA 

Profa. Izabel Calixta de Alcântara 

 

- 

Membros do Fórum Integrado de 

Ensino nos Cursos de 

Bacharelado –FIEB 

Cristyanne Samara Miranda de Holanda - 

Coordenadora de Estágio do Curso; 

Regilene Alves Portela - Supervisora de 

Estágio do Curso. 

Roberta Kaliny de Souza Costa - 

Representante do NDE 

Mandato 2 anos 

Ata do dia 04 de 

fevereiro de 2015 

Comissão de Integração, Ensino e 

Serviço – CIES 

Professor Ildone Forte de Morais data da ata - 

04/02/2015 

Comitê Regional de Mortes 

Maternas e Prevenção de Óbito 

Infantil e Fetal - IV URSAP 

Profª Rosangela Diniz Cavalcante(titular) Ata – 29/02/2012 

Comissão Intersetorial de Saúde 

do Trabalhador do município de 

Caicó 

Profa. Regilene Alves Portela(titular) 

Profa. Maura Vanessa Silva Sobreira 

(suplente) 

Ata de 

20/02/2013 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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10.6.  POLÍTICA DE PESQUISA 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem assume a investigação como um processo 

inerente ao trabalho da enfermagem, articulado aos processos assistir/intervir, gerenciar, 

ensinar/aprender, fomentando a formação de atitudes e a produção de conhecimento novo.  

A Universidade constitui um espaço privilegiado de produção da força de trabalho, do 

conhecimento e da divulgação do saber, com o objetivo de desenvolver a ciência, a sociedade, 

produzir inovação e tecnologias em estreita articulação com a realidade na qual está inserida.  

Nesse contexto, a atividade de pesquisa deve assumir um caráter transversal, de forma 

integrada e complementar ao ensino e à extensão, como princípio orientador de qualidade da 

formação universitária, que prima por um fazer autônomo, competente e ético.  

Logo, torna-se necessário que os cursos de graduação possibilitem, através de seus 

projetos pedagógicos, simultaneamente, o envolvimento dos atores sociais (docentes, discentes 

e comunidade externa) e o apoio institucional à integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

garantindo a sua execução de modo eficaz e eficiente.  

Na graduação em enfermagem, do Campus Caicó/UERN, a pesquisa deve ser aplicada 

tanto para as atividades realizadas em sala de aula quanto para as desenvolvidas fora dela, 

proporcionando a participação do estudante em projetos de iniciação científica, atividades de 

monitoria acadêmica, eventos científicos diversos e práticas extensionistas, voltadas para a 

criação de projetos e a resolução de problemas, sempre influenciadas pelo viés da investigação.  

O curso também contempla a produção do conhecimento através da elaboração de 

monografias pelos estudantes, como exigência da conclusão do curso, dissertações e teses, pelos 

docentes, nos Cursos de Pós-Graduação, publicações científicas, participação em editais 

publicados por instituições de fomento à pesquisa, bem como outras formas de produção.  

Deste modo, a execução e o fortalecimento da atividade de pesquisa no curso constituem 

uma estratégia de formação interdisciplinar, pautada na superação das fragmentações entre 

teoria e prática, o individual e o coletivo, o clínico e o epidemiológico, bem como da tríade 

ensino-pesquisa-extensão.  

No Curso de Enfermagem, a pesquisa é um princípio pedagógico, razão pela qual, vem 

realizando movimentos na perspectiva da criação e consolidação de grupos de pesquisa, 

fomento à produção e à divulgação científica, apoio à iniciação científica, estímulo à 

capacitação docente e à pós-graduação, a partir das seguintes diretrizes e ações: 

 Construir e implementar um projeto pedagógico que defende e investe na realização das 

atividades de pesquisa integradas às atividades de ensino e extensão; 
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 Propiciar o desenvolvimento da pesquisa em todos os períodos do curso, nas atividades 

de investigação vinculadas aos componentes curriculares obrigatórios e optativos, além 

de outras atividades como: organização, elaboração e apresentação de trabalhos em 

eventos, produção de vídeos e apresentações científico-culturais, realizadas sob a 

orientação docente; 

 Capacitar todos os docentes, no sentido de transformá-los em professores 

pesquisadores; 

 Apoiar a criação e consolidação de grupos de pesquisa e desenvolver as linhas de 

pesquisa dos grupos de forma integrada com o projeto pedagógico dos cursos e com as 

atividades de extensão; 

 Incentivar a participação de docentes e discentes em eventos científicos, para a 

divulgação dos resultados de trabalhos de pesquisa; 

 Incentivar a publicação de trabalhos de pesquisa em periódicos indexados no sistema 

Qualis CAPES, livros e capítulos de livros, e-books, etc; 

 Promover eventos técnicos-científico-cultural proporcionando a organização e 

divulgação das atividades de pesquisa; 

 Propiciar a elaboração e a apresentação do trabalho de conclusão de curso pelo discente, 

sob a orientação docente.  

Entende-se a necessidade de definir bases e linhas de pesquisa que orientem a produção 

de conhecimento no âmbito do curso, a fim de abrigar toda a produção de conhecimentos: teses, 

dissertações, monografias, artigos, comunicações em eventos científicos, entre outros. Para 

tanto, o curso de enfermagem atualmente conta com dois grupos de pesquisa 

institucionalizados, são eles: 

 A enfermagem no processo saúde/doença individual/coletiva, na educação em saúde e na 

assistência/gerência de serviços de saúde; 

 Educação, Saúde e Pensamento Complexo (GESCOM); 

 

Grupo: A enfermagem no processo saúde/doença individual/coletiva, na educação em 

saúde e na assistência/gerência de serviços de saúde 

 

O Grupo de Pesquisa foi criado em 2010, na perspectiva de oferecer atividades de 

pesquisa aos alunos do curso recém-criado. Atualmente, está em situação de formação, por não 

ter professor doutor em sua primeira avaliação, há dois atrás. Até o fim de 2014, passará por 
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uma nova avaliação (bienal), que o coloque na situação de consolidado, pois possui todos os 

critérios requeridos na Resolução CONSEPE que avalia Grupos de Pesquisa. 

Possui três linhas de pesquisa (Enfermagem Clínica, Formação e Educação em 

Saúde/Enfermagem e Enfermagem em Saúde Coletiva), sendo liderado pelos Professores 

Doutores Dulcian Medeiros de Azevedo e Roberta Kaliny de Souza Costa. Conta oito 

professores pesquisadores (quatro doutores, três mestres e um especialista), 25 alunos de 

graduação e um técnico. As linhas de pesquisa pretendem dar suporte ao processo ensino-

aprendizagem do curso de Enfermagem do Campus Caicó, em toda extensão de sua matriz 

curricular, de maneira que qualquer fenômeno ou objeto de estudo idealizado por alunos ou 

professores durante a formação de graduação, encontre respaldo nas linhas. 

Nestes quatro anos de formação, os trabalhos do Grupo têm se mostrado relevantes na 

formação dos egressos, destacando-se mais de 20 projetos de pesquisa institucionalizados ou 

aprovados nos editais do PIBIC/UERN. Do ponto de vista da produção científica, são mais de 

25 artigos publicados em revistas científicas com qualis em enfermagem, de coautoria entre 

professores e alunos, e mais de sessenta resumos científicos apresentados em Congressos. 

Dentre os egressos que integraram o Grupo, alguns são alunos de mestrado em universidades 

públicas, ou de residência em saúde. 

 

Grupo: Educação, Saúde e Pensamento Complexo (GESCOM) 

 

O Grupo de Pesquisa Educação Saúde e Pensamento Complexo (GESCOM) foi criado 

em 2011, pela Professora Ms. Shirlene Mafra, do curso de Filosofia do Campus Caicó, para 

fomentar as discussões do pensamento do sociólogo, antropólogo e filosofo francês Edgar 

Morin no referido Campus. Com a saída para Capacitação Docente, em 2012, da referida 

docente o GESCOM passou a ser amparado por um grande número de docentes do curso de 

Enfermagem. Diante deste quando, não pode-se afirmar que o grupo esteja atrelado a um curso 

especifico do Campus Caicó pois o mesmo possui uma natureza transdisciplinar e dedica-se à 

prática de pesquisa cientifica, de ações de extensão universitária e de atividades formativas 

tendo como temática central a reflexão e a intervenção nos campos da saúde e da educação 

sempre pelo viés da não departamentalização ou da fragmentação dos saberes e conhecimentos. 

Desde a sua gênese, o GESCOM mantém parceria com o GRECOM (UFRN) e com o GECOM 

(UERN) para o intercâmbio de troca de vivencias e experiências entre os pesquisadores. No 

que se refere à sua institucionalização, ele encontra-se com o status em formação (2012), e 
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deverá até o final de 2015 passar pela sua segunda avaliação (bienal) que poderá implicar na 

alteração do seu status de em formação para consolidado. 

O GESCOM possui duas linhas de pesquisa (Educação, Saúde e 

Diversidade e Educação, Promoção de Saúde, Enfermagem), é liderado, atualmente, pelo 

Professor Doutor Alcides Leão Santos Júnior e pelo Prof. Mestre Ildone Forte de Morais. Conta, 

atualmente, com onze professores pesquisadores (dois doutores, seis mestres e três 

especialistas) e 5 estudantes de graduação. Nestes três anos de formação os trabalhos do Grupo 

têm se mostrado relevantes para a formação dos estudantes, destacando-se as pesquisas 

institucionalizadas nas áreas de Enfermagem e Filosofia e a institucionalização de pesquisas e 

ações formativas seguindo editais de agências de fomento nacional (CAPES e CNPQ). No que 

se refere à produção cientifica o grupo tem intensificado sua produção na área das ciências 

humanas e na enfermagem e estimulado a participação dos membros em eventos científicos de 

acordo com a linha em que os pesquisadores estão inseridos. Em suma, pode-se computar a 

publicação de mais de 30 artigos em periódicos nacionais e internacionais; mais de 5 capítulos 

de livros e um número expressivo de mais de 20 projetos de pesquisas institucionalizados na 

UERN aos membros do GESCOM. 

 

Desde o início do seu funcionamento, o curso, com seu corpo docente e discente, vem 

desenvolvendo atividades de pesquisa, cadastradas/registradas na Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UERN, através de editais anuais de institucionalização de pesquisas. O 

quadro abaixo apresenta as pesquisas institucionalizadas, no período de 2010 a 2013, e as 

pesquisas em andamento no ano de 2014. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 46. Pesquisas institucionalizadas desenvolvidas no Curso de Enfermagem no período 

de 2010 – 2014 

 

Concepções e Práticas dos Profissionais de Saúde no Atendimento ao Usuário em Crise Psiquiátrica 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 
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Coordenador(a) Diego Bonfada  

Colaborador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Estudantes membros Francisco Assis de Lima Segundo (enfermagem) 

Objetivos Geral: Analisar as concepções e práticas dos profissionais de saúde do CAPS 

III de Caicó-RN sobre o atendimento às crises psiquiátricas. 

Específicos: Investigar a concepção de crise psiquiátrica dos profissionais do 

CAPS III de Caicó-RN; discutir o atendimento prestado nas crises 

psiquiátricas pelos profissionais do CAPS III de Caicó-RN; Identificar a 

articulação do saber-fazer dos profissionais do CAPS III de Caicó-RN com 

os princípios e diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira. 

Repercussão social Colaboração na compreensão do momento de crise de um paciente 

psiquiátrico não como uma ameaça à vida, mas sim como um intervalo de 

tempo onde se manifesta a subjetividade por tanto tempo negada ao paciente 

portador de problemas mentais. Além disso, o trabalho vem somar com o 

incipiente acervo literário acerca do tema em estudo. 

Resultados A urgência psiquiátrica foi classificada como um momento de sofrimento 

psíquico intenso, onde o paciente não consegue raciocinar coerentemente. 

Também ressalta-se a subjetividade das manifestações de crise psiquiátrica, 

que junto aos demais fatores citados, atribui uma imprevisibilidade ao 

paciente, utilizada pelos entrevistados para fundamentar a relação crise-

agressividade. A segunda categoria trabalhada mostrou que um programa de 

capacitação traria avanços para o atendimento deste serviço aproximando a 

equipe multiprofissional dos preceitos da reforma psiquiátrica, através do 

conhecimento de técnicas apropriadas para intervenção na crise. Foi citada a 

importância de um atendimento humanizado, priorizando o diálogo nas 

intervenções, postura essa que se contrapõe à atividade dos participantes que 

citaram o uso das contenções físico-químicas no atendimento à urgência. 

Houve a constatação de que a equipe de profissionais em Caicó/RN tem 

atuado incompleta. As situações encontradas corroboram com a discussão 

sobre a desconfiança que muitos profissionais tem sobre a eficácia dos CAPS. 

A maioria dos entrevistados declarou perceber evolução nas mudanças 

trazidas pela reforma psiquiátrica, principalmente pela colaboração que o 

meio social tem para oferecer, embora haja uma parcela profissional que 

desacredita que a rede de CAPS possa gerar resultados positivos. 

 

O Controle Social enquanto intervenção para a qualidade da assistência das equipes de saúde da família em 

Ouro Branco – RN 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Luciana Silva de Azevedo Lucena (enfermagem) 

Objetivos Identificar a compreensão dos profissionais da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) sobre o controle social e apreender as contribuições do controle social 

na ESF local. 

Repercussão social Contribuição aos estudos voltados a avaliação de conceitos e atitudes de 

diferentes atores sociais no que diz respeito à participação da população na 

gestão dos serviços de saúde local, bem como na aplicação do controle social 

na Estratégia Saúde da Família. Instrumento de conhecimento para todos que 

se interessam e participam ativamente da consolidação do SUS. 

Resultados O entendimento do controle social se aproximou da garantia do direito à 

saúde e também à um conjunto de ações básicas, que quando desenvolvidas 

resultam no bem estar da população. Numa outra ótica, o controle social 

intersetorial foi identificado como uma forma eficaz de se resolver os 

problemas que desencadeiam o processo saúde-doença. Já o conselho de 

saúde foi entendido enquanto articulador do controle social e facilitador das 

ações, melhorando a qualidade de vida da população e as condições de 
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trabalho dos profissionais. A educação em saúde foi destacada como 

facilitadora de espaços comunicativos na ESF que permitem a definição de 

conceitos e objetivos comuns entre população e trabalhadores de saúde. 

 

Assistência de Enfermagem a criança com dor em um hospital público de Santa Cruz – RN 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Valmir Medeiros do Nascimento (enfermagem) 

Objetivos Avaliar a assistência de enfermagem à criança hospitalizada com dor. 

Repercussão social Subsídio para a prática dos profissionais envolvidos no cuidado com a 

criança, objetivando a melhoria da qualidade da assistência. 

Resultados Os resultados sugerem que embora a valorização da dor na criança seja 

considerada importante, o seu cuidado tem na aplicação dos métodos 

farmacológicos a sua mais importante ação. Fazem-se necessárias 

intervenções que venham transformar o cuidado à dor na criança 

hospitalizada. Como estratégia, em nível institucional. A educação 

permanente em saúde é a recomendação para se alcançar melhores resultados 

na qualidade da assistência de enfermagem. 

 

Avaliação de ação extensionista realizada para gestantes e acompanhantes de uma Unidade de Saúde da 

Família de Caicó-RN com enfoque no período puerperal 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Colaborador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Estudantes membros Alexandra do Nascimento Cassiano 

 (enfermagem) 

Objetivos avaliar o impacto de uma ação extensionista desenvolvida com gestantes e 

acompanhantes de uma Unidade Básica de Saúde da Família do município de 

Caicó-RN 

Repercussão social Identificar a importância da extensão e da educação em saúde para a vivência 

do período puerperal, refletindo sobre a relevância de atividades 

extensionistas para a comunidade. 

Resultados Cerca de 99% dos entrevistados avaliaram a atividade em valor qualitativo 

reconhecido em “muito bom” (89%) e “bom” (11%). Para os participantes, o 

projeto de extensão contribuiu para a vivência do pós-parto com mais 

autonomia (95%) e colaborou no sentido de evitar os problemas que surgem 

nesse período (89%). Foram destacados como pontos positivos, a 

metodologia adotada (95%) e os temas abordados (95%). Os temas citados 

como mais relevantes foram, os cuidados com a mama durante a 

amamentação (95%); o retorno a rotina do dia-a-dia no pós-parto (89%); o 

leite materno, amamentação e a alimentação da mulher no pós-parto (89%). 

Para os entrevistados os momentos de educação em saúde proporcionam o 

esclarecimento de dúvidas (95%) e configuram-se como um ambiente para 

troca de experiência (74%). 

 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos: saberes e práticas profissionais na estratégia saúde da família (ESF) de 

Caicó-RN 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 
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Colaborador(a)  

Estudantes membros Danielle Souza Silva (enfermagem) 

Objetivos investigar o conhecimento e aplicabilidade das plantas medicinais e 

fitoterápicos pelos Médicos e Enfermeiros na Estratégia Saúde Família (ESF) 

do Município de Caicó/RN 

Repercussão social Discussão e fortalecimento do emprego desta terapêutica nos serviços de 

saúde, principalmente na ESF, a fim de ampliar as opções de tratamento 

ofertadas à comunidade. Em relação ao ensino/extensão, despertar na 

universidade o debate desta problemática, envolvendo atividades de educação 

em saúde com a população do município e cursos de capacitação/ atualização 

para os profissionais da ESF. 

Resultado Dos enfermeiros participantes, 90% conheciam plantas medicinais e 50% as 

recomendavam; e 88,8% dos médicos referiram conhecer ambas as 

terapêuticas, onde 77,7% prescreviam fitoterápicos e 11,1% plantas 

medicinais. Dificultaram o emprego das terapêuticas a resistência cultural da 

população, o déficit de conhecimento dos profissionais de saúde, a ausência 

de insumos na Unidade Básica de Saúde da Família e as fragilidades do saber 

popular. As vantagens e facilidades apontadas foram o bom resultado 

terapêutico, a redução de custos e fácil acesso, a união do saber científico à 

prática popular, a fundamentação teórica e a vigilância ao consumo. O 

município de Caicó possui um potencial considerável para implantação de 

projetos na área de fitoterapia e plantas medicinais, mas necessita de 

capacitações para os profissionais de saúde e suporte básico. 

 

Competência teórica de graduandos de enfermagem na assistência a portadores de feridas 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Colaborador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Estudantes membros Isabelle Campos de Azevedo (enfermagem) 

Objetivos identificar a competência teórica dos alunos de graduação em enfermagem do 

Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no que 

se refere à assistência a pessoas com feridas. 

Repercussão social Incremento à produção científica relacionadas à avaliação do ensino, no que 

concerne ao processo ensino-aprendizagem de enfermagem na assistência aos 

portadores de feridas, para o alcance na qualidade da atenção nos serviços de 

saúde. 

Resultado Os dados mostram lacunas no conhecimento dos acadêmicos de enfermagem 

no tocante a assistência aos portadores de feridas, englobando não só o 

domínio de conteúdos e técnicas, mas também a capacidade de decisão e a 

ação constante pela atualização dos próprios conhecimentos e aptidões. A 

análise evidenciou deficiências relacionadas ao ensino e prática na disciplina 

de semiologia e semiotécnica de enfermagem, à falta de um perfil de 

continuidade na aplicação do conhecimento e à prática de técnicas básicas em 

outros períodos da graduação. Tais resultados apontam a necessidade de 

criação, aplicação e avaliação de metodologias no processo ensino-

aprendizagem de enfermagem que permitam ao acadêmico melhor 

preparação acerca de conteúdos que envolvam avaliação e tratamento de 

feridas, tendo como referência a complexidade das situações vivenciadas no 

dia-a-dia dos serviços de saúde durante a prestação da assistência aos 

portadores de feridas. 

 

Aleitamento materno exclusivo: percepção de nutrizes acerca da assistência de enfermagem no município de 

Caicó 

 

Período de execução 2010 a 2011 

Forma de institucionalização PIBIC 
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Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Andiara Araújo Cunegundes de Brito (enfermagem) 

Objetivos analisar a assistência do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família no âmbito 

do apoio ao aleitamento materno exclusivo, baseado na percepção de nutrizes 

Repercussão social Identificação de dificuldades e potencialidades encontradas pelas nutrizes 

durante o aleitamento materno, bem como a influência do profissional 

enfermeiro nesse processo durante o acompanhamento pré-natal no 

município de Caicó/RN. 

Resultado Evidenciou-se que o enfermeiro precisa ter consciência e empenho nas ações 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno exclusivo, oferecendo 

orientações adequadas e espaços de diálogos com a mulher. Todavia, 

reconhece-se o protagonismo da nutriz mediante a sua autonomia, 

autocuidado e corresponsabilidade na vivência da lactação exclusiva. 

 

Avaliação do processo de reforma psiquiátrica no município de Caicó-RN 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Andrêza Maria de Oliveira (enfermagem) 

Objetivos avaliar o processo de reforma psiquiátrica no município de Caicó-RN, a partir 

da avaliação da qualidade da assistência prestada no CAPS III 

Repercussão social Conhecimento acerca do processo de reforma psiquiátrica no município de 

Caicó/RN, numa perspectiva de avaliação dos serviços de saúde mental 

existentes. 

Resultado A maioria dos usuários (70%) avaliou como boa a assistência prestada no 

CAPS, a satisfação com o tratamento e a área física. Quanto à socialização, 

80% afirmaram ter melhorado bastante após o tratamento no CAPS, e 70% 

admitiram que as crises diminuíram. Já os familiares, avaliaram a assistência 

como boa (74,4%), além do tratamento ofertado (70%) e a qualidade da 

estrutura física (69,7%). Afirmaram melhor aceitação da doença mental de 

seu familiar (73,9%) e diminuição das crises (73,9%). A maioria dos 

profissionais (61,6%) avaliou a organização do CAPS positivamente, e foram 

unânimes (100%) ao considerar a insuficiência de recursos financeiros e 

materiais disponíveis no serviço. A avaliação foi considerada positiva, com 

melhoria da assistência em saúde mental. Alguns problemas de organização 

e do processo de trabalho são fatores importantes para refletir que tipo de 

assistência tem sido desenvolvida no serviço substitutivo pesquisado. 

 

Feridas oncológicas: avaliação e tratamento por enfermeiros da Estratégia Saúde da Família de Caicó/RN 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Colaborador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Estudantes membros Isabelle Campos de Azevedo (enfermagem) 

Objetivos Investigar a avaliação e o tratamento de feridas oncológicas realizada pelos 

enfermeiros da Estratégia Saúde da Família - ESF de Caicó/RN  

Repercussão social Contribuições à produção científica na área, além de elementos para melhor 

planejamento das ações nos serviços de saúde, elaboração de estratégias de 

qualificação profissional e melhoria da assistência para o atendimento às 

necessidades do usuário e sua família. 

Resultado Os profissionais enfrentam dificuldades na assistência em função de 

problemas na organização do serviço e de limitações na escolha do tipo de 
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curativo, materiais e medicamentos a serem utilizados nessas lesões, atreladas 

à falta de capacitação e às possíveis falhas no processo formativo. Tais dados 

apontam a necessidade iminente de preparação dos enfermeiros que prestam 

cuidados às pessoas com lesões tumorais, bem como a organização do 

serviço, com criação e implantação de protocolos assistenciais para melhoria 

do acesso e da assistência aos lesionados, familiares e cuidadores. 

 

Percepções das Puérperas acerca da vivência no trabalho de parto na Fundação Hospitalar Doutor Carlindo 

Dantas 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Luana Dantas Vale (enfermagem) 

Objetivos Analisar como os fatores pessoais, reprodutivos, culturais e socioeconômicos 

influenciam o tipo de parto 

Repercussão social Reflexões acerca da assistência prestada nas instituições de saúde no que se 

refere aos cuidados pré-parto, parto e pós-parto, a participação, o 

conhecimento e o desejo da mulher e sua família sobre o tipo de parto no 

momento da parturição.  

Resultado O parto de preferência da maioria das mulheres participantes do estudo é o 

parto normal, tendo como principais justificativas a recuperação mais rápida 

e a possibilidade de maior autonomia no período pós-parto. Contudo, algumas 

das puérperas atribuem tal predileção à recuperação pós- cesariana se dar de 

forma mais demorada e, em determinados casos, de certa forma, dolorida. Tal 

circunstância pode, possivelmente, ter influenciado a opinião dessas 

mulheres, uma vez que o sofrimento no puerpério cesariano imediato 

contribui para o surgimento de uma experiência negativa atrelada a essa via 

de parto. 

 

Concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e sua formação 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cecília Nogueira Valença 

Colaborador(a) Ildone Forte de Morais 

Estudantes membros Ana Beatriz Pereira de Araújo (enfermagem) substituída posteriormente por  

Gleyce Anny Freire de Lira (enfermagem) 

Objetivos Conhecer as concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a 

formação em enfermagem 

Repercussão social Descrição das motivações dos estudantes para cursar enfermagem, 

ressaltando os principais aspectos envolvidos na formação do enfermeiro para 

os graduandos, suas dificuldades e fatores contribuintes para as concepções 

da identidade do enfermeiro durante a formação em enfermagem. 

Resultado Foi possível perceber que existe uma necessidade de apresentar as propostas 

dos cursos aos alunos antes que eles entrem nas universidades. A construção 

dessa identidade se faz relevante para que enquanto futuros profissionais de 

saúde possam está atuando com segurança do paciente. A identidade 

profissional do enfermeiro só está reconhecida no decorrer do curso, mediante 

as disciplinas ofertadas e na conduta dos docentes de enfermagem. Conclui-

se que as concepções de graduandos sobre a identidade do enfermeiro e a 

formação em enfermagem são construídas ao longo das disciplinas e das 

experiências práticas. 

 

A formação em enfermagem e o sistema único de saúde: história oral de vida 
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Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cecília Nogueira Valença 

Colaborador(a) Linda Kátia de Oliveira Sales 

Estudantes membros Mayara Dantas de Oliveira (enfermagem) 

Objetivos Compreender as mudanças na formação em enfermagem direcionadas ao 

SUS a partir da história de vida de uma docente de enfermagem que 

acompanhou o processo de implantação do SUS 

Repercussão social Reflexão acerca das mudanças da formação em enfermagem a partir da 

implantação do sistema único de saúde. 

Resultado Foi possível compreender com o estudo que as características do modelo de 

saúde existente antes do SUS, privatista e hospitalocêntrico, como iniciaram 

as discussões para a criação do SUS e os principais programas que 

impulsionaram sua implantação, e finalmente o modelo de formação da 

época, biologista e mecanicista, totalmente despreocupado com o social do 

usuário, e as mudanças necessárias para formar profissionais condizentes com 

esse novo modelo. 

 

Saberes E Fazeres Da Enfermagem Na Atenção A Saúde As Travestis 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Maura Vanessa da Silva Sobreira 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Glauber Weder dos Santos Silva (enfermagem) 

Objetivos investigar a prática de enfermeiros da atenção básica no tocante a assistência 

à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT, 

com ênfase a travestis. 

Repercussão social Reflexão no saber/fazer saúde e na prática de enfermagem na atenção ao 

público LGBT. 

Resultado Evidenciou-se o pouco conhecimento de enfermeiros da atenção básica sobre 

diversidade sexual, pouca ou nenhuma aproximação com essa parcela da 

população usuária dos serviços de saúde. Conclui-se que uma formação 

voltada para a responsabilidade social e que informação, capacitação e 

aproximação com esta população poderão ajudar na efetivação de direitos 

humanos. 

 

O Homem na Estratégia Saúde da Família: Conhecendo a realidade do município de São José 

do Seridó-RN 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Mércio Gabriel de Araújo (enfermagem) 

Objetivos Conhecer as ações de saúde desenvolvidas pelos profissionais da ESF do 

município de São José do Seridó-RN de acordo com a PNAISH. 

Repercussão social Diagnóstico de como está disposta à atenção primária do município de São 

José do Seridó/RN para atender a população masculina. 

Resultado Verificou-se que os profissionais de saúde, não buscam construir estratégias 

que atraiam o homem ao serviço. Os profissionais consideram a PNAISH 

como um subsídio relevante para trabalhar ações voltadas para o homem, no 

entanto, percebe-se que não possuem suporte suficiente para concretizar suas 

ações, e, não conhecem a política em sua totalidade, desenvolvendo apenas 

abordagens assistências não provocando mudanças no processo saúde/doença 

desse grupo. 
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Assistência de enfermagem no puerpério imediato: conhecendo a realidade da Fundação Hospitalar Dr. 

Carlindo Dantas, município de Caicó/RN 

 

Período de execução 2011 a 2012 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Colaborador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Estudantes membros Alexandra do Nascimento Cassiano (enfermagem) 

Objetivos Conhecer as percepções e práticas dos enfermeiros acerca da assistência de 

enfermagem prestada à mulher no puerpério imediato na Fundação Hospitalar 

Dr. Carlindo Dantas (FHCD), município de Caicó 

Repercussão social Avaliação e discussão da assistência de enfermagem prestada à mulher na 

fase puerperal, com identificação das fragilidades, como oportunidade de re-

pensar a prática assistencial. 

Resultado Os resultados evidenciam que, o gerenciar das ações de enfermagem 

permanece embasado nas teorias clássicas de administração; as ações do 

assistir/intervir são fortemente marcadas pelo modelo biologicista; o processo 

de investigação/pesquisa não se faz presente como um elemento da 

assistência de enfermagem à puérpera; e as práticas educativas desenvolvidas 

são realizadas na perspectiva do modelo de educação em saúde tradicional. 

Na percepção das entrevistadas, a humanização na atenção a puérpera 

corresponde à adoção de uma postura diferencia frente ao cuidado, com o 

estabelecimento de relações envoltas a sentimentos de empatia. As mesmas 

ainda consideraram que a humanização é um processo complexo, o qual 

envolve a articulação dos distintos níveis de atenção; a própria gestão dos 

programas e políticas públicas de saúde; bem como as condições de 

infraestruta e recursos humanos. 

 

Atuação do enfermeiro da estratégia saúde da família diante da gravidez na adolescência 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Linda Kátia de Oliveira Sales 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Maria Santina de Araújo (enfermagem) 

Objetivos Analisar as ações estratégicas realizadas por enfermeiros nas unidades 

básicas de saúde da família para a redução da gravidez na adolescência. 

Repercussão social Discussão sobre um problema social relevante. Contribuição ao abordar o 

trabalho do enfermeiro, buscando conhecer as estratégias utilizadas no 

município para enfrentamento da gravidez na adolescência. 

Resultado A análise mostrou que existem muitos obstáculos que dificultam o 

atendimento do adolescente na Estratégia Saúde da Família (ESF), entre eles 

estão a falta de estrutura adequada nas unidades, a sobrecarga de trabalho do 

enfermeiro e a fragilidade do trabalho coletivo. Os enfermeiros consideram 

as ações educativas e o planejamento familiar como as melhores estratégias 

para intervir na gravidez na adolescência, e esse trabalho tem mais êxito 

quando é fortalecido na escola e no contexto familiar. 

 

Percepção dos pais referente ao crescimento e desenvolvimento infantil no município de Caicó/RN 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Linda Kátia de Oliveira Sales 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Kaio Dacson da Silva (enfermagem) 
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Objetivos Analisar a percepção dos pais sobre a assistência à saúde da criança a partir 

da integralidade no acompanhamento do CD infantil no município de 

Caicó/RN 

Repercussão social Contribuição para a formação profissional mais coerente com o modelo de 

saúde contra-hegemônico, envolvendo uma prática assistencial 

emancipatória. Discussão do compromisso do profissional de enfermagem 

com a atenção integral à saúde da criança e com o SUS. 

Resultado Evidenciou-se a relevância do acompanhamento do CD como uma ação 

fortalecedora da assistência à saúde da criança. As mães concebem o CD 

como uma ação de vigilância em saúde dos seus filhos. Atrelado às ações de 

promoção e prevenção da saúde, analisam-se os fatores que interferem no 

processo saúde-doença, pois o CD permite evidenciar, de maneira precoce, 

os transtornos que afetam a saúde e o desenvolvimento infantil. Este 

atendimento permite estabelecer correlações entre as distintas ações 

profissionais para a finalidade maior do cuidado que é atender a criança na 

sua multidimensionalidade e a construção de laços entre 

profissional/criança/família, a partir de uma escuta qualificada, atenta e 

humanizada. 

 

O olhar do docente perante a formação para o sistema único de saúde 

Plano de trabalho 1: A visão de acadêmicos de enfermagem sobre o bom professor: aspectos positivos 

Plano de trabalho 2: Concepções de docentes de Enfermagem sobre a formação 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cecília Nogueira Valença 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Plano  de trabalho 1: Ana Aline Matos Medeiros (enfermagem)  

Plano de trabalho 2: Murielly Priscilly de Medeiros Maia (enfermagem) 

Objetivos Identificar as concepções dos docentes sobre a formação em enfermagem 

Repercussão social Discussão e proposição de sugestões para fortalecer as bases da prática 

docente nas instituições de ensino superior. 

Resultado Os dados evidenciam os fatores que contribuem para a continuidade do 

descompasso entre o que se aprende nos cursos de graduação e o que se 

observa na realidade, ocasionando dificuldades para alcançar o perfil 

pretendido do egresso. Portanto, em um processo de reorientação do ensino, 

de maneira a formar profissionais que atendam as demandas do SUS, as 

mudanças apenas poderão se consolidar se houver uma ligação intrínseca 

entre o processo educativo e o mundo do trabalho e da vida. Assim, deve 

haver uma maior aproximação entre a universidade e os serviços para torná-

los corresponsáveis com a produção em saúde. 

 

Considerações acerca dos nutrientes que contribuem para a reparação tissular em úlceras por pressão 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Aline Pereira da Silva (enfermagem) 

Objetivos Investigar os nutrientes que contribuem com o processo de reparação tissular 

da úlcera por pressão enfocados na literatura. 

Repercussão social Incremento na fonte de estudo sobre os efeitos da nutrição na reparação 

tissular das úlceras por pressão. 

Resultado Identificou-se que os nutrientes que contribuem para o processo de reparação 

tissular são: proteínas, aminoácido arginina, antioxidantes (vitaminas A, C e 

E) e minerais como cobre, selênio, zinco e ferro. A prevenção e/ou reparação 

tissular da úlcera por pressão através de um ótimo aporte nutricional devem 
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fazer parte das finalidades clínicas do tratamento ao paciente, abarcando o 

melhoramento da assistência integral, tendo em vista a busca pela diminuição 

da influência dos determinantes de risco. 

 

Conhecendo o perfil formativo dos profissionais que atuam nas unidades de saúde da família dos bairros 

Paulo VI e João XXIII no que se refere à assistência a pessoa idosa 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Ana Santana dos Santos Oliveira (enfermagem) 

Objetivos Conhecer o perfil formativo dos profissionais que atuam em duas unidades 

de saúde da família que atuam no município de Caicó/RN no que diz respeito 

ao cuidado à pessoa idosa. 

Repercussão social Subsídios para novas fontes de pesquisa no âmbito acadêmico e contribuição 

para uma melhor organização do serviço, no sentido de reforçar a educação 

permanente dos profissionais de saúde e reflexão acerca dos cuidados 

prestados, para que possam atender às necessidades da pessoa idosa. 

Resultado Os  resultados mostraram que a atenção ao idoso na Estratégia Saúde da 

Família (ESF) ainda é um desafio constante, pelo fato dos profissionais não 

saberem identificar as necessidades de saúde destes indivíduos, e ainda, pela 

questão da própria organização do serviço que não direciona ações de caráter 

preventivo a estas pessoas. Ainda foi possível identificar o desconhecimento 

dos profissionais acerca da legislação específica do idoso, bem como a 

ausência de capacitação e competência profissional para atuar junto a pessoa 

idosa. 

 

Conhecendo o acondicionamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde nas unidades básicas de saúde de 

Caicó/RN 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Theônia Raquel dos Santos (enfermagem) 

Objetivos Analisar o acondicionamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Caicó/RN e discutir o 

acondicionamento adequado dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, 

segundo a legislação vigente e literatura científica na área. 

Repercussão social Contribuição com a construção de estratégias que permitam a realização do 

manuseio adequado dos resíduos sólidos por parte dos profissionais das 

unidades básicas de saúde do município. Despertar o interesse de 

trabalhadores de saúde sobre o tema. Redução de impactos ambientais 

causados pelo descarte incorreto dos resíduos sólidos dos serviços de saúde 

com a sensibilização do problema. 

Resultado Constatou-se que as unidades de saúde do município não possuem plano de 

gerenciamento dos seus resíduos, havendo lacunas no acondicionamento e 

em todas as demais etapas do processo, preconizadas pela resolução do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Autismo infantil: concepção e conhecimento dos enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do 

município de Caicó-RN 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 
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Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Maura Vanessa da Silva Sobreira 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Romeika Carla Ferreira de Sena (enfermagem) 

Objetivos Analisar a compreensão dos profissionais enfermeiros das Unidades Básicas 

de Saúde, do município de Caicó/RN, acerca do autismo infantil. 

Repercussão social Suscitar discussões acerca da colaboração da enfermagem na identificação de 

possíveis sinais autistas e na prestação da assistência à criança portadora 

dessa síndrome e aos seus familiares. 

Resultado Pode-se perceber um grande déficit de conhecimento por parte dos 

enfermeiros entrevistados. Vale ressaltar a inexistência de intervenções 

realizadas com pessoas autistas e seus familiares, durante a vida acadêmica e 

profissional. Os resultados também deixam claro que as grades curriculares 

da área de Enfermagem pouco trabalham o tema, ou não o expõem, além da 

inexistência de capacitações que abordem o assunto. A Enfermagem pode 

colaborar na identificação de possíveis sinais autistas e na prestação da 

assistência à criança portadora dessa síndrome e aos seus familiares, devendo, 

portanto, haver capacitações profissionais, a fim de aprimorar os 

conhecimentos, para que isto reflita diretamente na prestação da assistência 

com qualidade. 

 

Potencialidades e Fragilidades da Comissão Intergestores da IV Região de Saúde, Rio Grande do Norte (RN) 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Maura Vanessa da Silva Sobreira 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Elda Medeiros Reinalde (enfermagem) 

Objetivos Identificar as concepções dos gestores sobre a CIR, identificando suas 

potencialidades na IV Região de Saúde 

Repercussão social Identificação das concepções dos gestores sobre a CIR, contribuindo para a 

regionalização em saúde. 

Resultado Pode-se que perceber que os gestores mostram que o papel da CIR na 

regionalização é da ênfase nos problemas de saúde da região, assim 

direcionando o processo de trabalho, para melhoria dos serviços. Para 

qualificar o processo de regionalização, buscando a garantia e o 

aprimoramento dos princípios do SUS, os gestores de saúde da Região 

deverão constituir um espaço permanente de pactuação e co-gestão solidária 

e cooperativa através da comissão intergestores regional. 

 

Práxis do Agente Comunitário de Saúde/ACS na abordagem a Diversidade Sexual 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Maura Vanessa da Silva Sobreira 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Glauber Weder dos Santos Silva (enfermagem) 

Objetivos Investigar a prática de agentes comunitários de saúde – ACS – da atenção 

básica no tocante a assistência a população de LGBT 

Repercussão social Reflexão no saber/fazer saúde e na prática do agente comunitário de saúde na 

assistência ao público LGBT. 

Resultado Evidenciou-se o pouco conhecimento dos ACS da atenção básica sobre 

diversidade sexual, pouca ou nenhuma aproximação com essa parcela da 

população usuária dos serviços de saúde. Percebeu-se em maior parte o 

preconceito internalizado e o não reconhecimento social, excluindo-os dos 

princípios do Sistema Único de Saúde, da pessoa integral e equânime. 

Conclui-se que formação voltada para a responsabilidade social e que 
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informação, capacitação e aproximação com esta população poderão ajudar 

na efetivação de direitos humanos. 

 

 

 

Dificuldades encontradas pelas mulheres no tocante à adesão ao aleitamento materno 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Tássia Regine de Morais Alves (enfermagem) 

Objetivos Analisar os fatores mais comuns que interferem na adesão ao aleitamento 

materno exclusivo 

Repercussão social Discussão acerca das dificuldades na adesão ao aleitamento materno 

exclusivo. 

Resultado Os resultados do estudo demonstraram que as dificuldades encontradas pelas 

mulheres durante o aleitamento materno exclusivo são intercorrências 

mamárias, falta de suporte emocional e familiar para a realização da 

amamentação e dificuldades para conciliar a maternidade com as tarefas do 

cotidiano. Conclui-se que a mulher/mãe necessita de mais apoio para a 

consecução da prática do aleitamento materno, não só por parte do serviço de 

saúde como também de outros segmentos da sociedade, dessa forma, aponta-

se a necessidade de programas educativos consistentes e uma assistência mais 

integral a mulher. 

 

O saber profissional na prática da estratégia saúde da família como colaborador para a identificação da 

depressão pós parto 

 

Período de execução 2012 a 2013 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Andrêza Maria de Oliveira (enfermagem) 

Objetivos Investigar o conhecimento dos profissionais de saúde quanto à identificação, 

prevenção e tratamento da Depressão Pós-Parto (DPP) 

Repercussão social Produção de conhecimento acerca das abordagens adotadas pelos 

profissionais quanto à DPP, vislumbrando a humanização e qualificação da 

assistência. 

Resultado Foi possível observar que os profissionais de saúde em Caicó não têm 

conhecimento científico da DPP, no entanto, esse saber é adquirido pela 

experiência do cotidiano do trabalho. A identificação é realizada através da 

visita puerperal tanto pelo ACS, como pelo enfermeiro e médico. No entanto, 

o seguimento e tratamento, muitas vezes, são realizados na própria unidade 

básica devido à falta de profissional especializado. E os mesmos citam que as 

principais medidas de prevenção que deveriam ser tomadas seriam a criação 

de grupos de gestantes, em que poderiam trabalhar temas sobre as mudanças 

fisiológicas e psicológicas da gestação e do puerpério. 

 

O cuidado a pessoas com lesões cutâneas: competência técnica e pedagógica docente na formação acadêmica 

de enfermagem 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Colaborador(a)  
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Estudantes membros Bárbara Cristiane de Almeida e Silva (enfermagem) 

Objetivos Identificar as competências técnica e pedagógica dos docentes e preceptores 

para o ensino sobre o cuidado a pessoas com lesões cutâneas 

Repercussão social Suscitar reflexões acerca da vivência do enfermeiro no ensino superior, em 

torno de questões sobre a competência pedagógica e técnico-científica na 

atenção aos portadores de feridas, identificando dificuldades nas atividades 

assistenciais e de ensino que fundamentem a construção de estratégias 

voltadas à qualificação do processo formativo e do atendimento às 

necessidades de saúde dessa clientela. 

Resultado Os pesquisados apresentaram excelente nível de conhecimento sobre 

avaliação da pessoa e da lesão, um bom nível nas questões sobre o cuidado 

com a ferida e pele perilesional, orientação da pessoa com lesão e registro do 

cuidado, com exceção das perguntas relativas ao curativo e à terapia tópica. 

Quanto à competência pedagógica, verificou-se entre os docentes maior 

fragilidade nas atividades de diagnóstico das necessidades a serem 

trabalhadas com os discentes, diversificação dos recursos didáticos, dos 

ambientes de aprendizagem e das formas de avaliação, bem como de 

articulação de conteúdos com as demais disciplinas do curso. Os preceptores 

apresentaram dificuldades nas ações de planejamento, desenvolvimento e 

avaliação do ensino, com exceção dos itens relacionados à atualização sobre 

o tema e da adoção de abordagem teórico-prática no ensino do cuidado sobre 

feridas. Apesar do bom nível de competência técnica dos docentes e 

preceptores ainda é necessário trabalhar aspectos do cuidado que se 

mostraram deficientes. As lacunas evidenciadas na competência pedagógica 

precisam ser pensadas e trabalhadas, com vistas à qualificação do processo 

formativo do enfermeiro para o cuidado à pessoa com ferida. 

 

A formação acadêmica de enfermagem e o cuidado a pessoas com lesões cutâneas: aspectos relacionados à 

organização dos cenários de aprendizagem 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Jéssica Kelly Ramos Cordeiro (enfermagem) 

Objetivos Identificar aspectos relacionados à estrutura dos ambientes de aprendizagem 

para o ensino do cuidado de enfermagem a pessoas com feridas 

Repercussão social Identificação de dificuldades a serem trabalhadas no espaço da instituição 

formadora e dos serviços de saúde, apontando caminhos para intervenção 

docente/discente e definição de critérios de adequação fundamentais à 

melhoria do ensino e da assistência de enfermagem aos portadores de lesões 

cutâneas. 

Resultado Na observação dos aspectos estruturais foi possível identificar, especialmente 

nas instituições de saúde, a inexistência de protocolos assistenciais; a 

escassez de produtos e materiais, utilizados em curativos e coberturas; 

precárias condições de ventilação e de recursos para higienização das mãos, 

no espaço físico destinado ao atendimento do usuário; carência de impressos 

para registro e documentação, no acompanhamento terapêutico de pacientes 

com ferida. Os resultados evocam a necessidade de adequação e adoção de 

melhorias em relação à estrutura dos ambientes de aprendizagem, como fator 

indispensável à melhoria do ensino e da assistência de enfermagem a pessoas 

com lesões cutâneas.  

 

 

O papel do enfermeiro da estratégia saúde da família na assistência pré-natal: desafios na abordagem ao 

processo parturitivo 

 

Período de execução 2013 a 2014 
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Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Rosangela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Glaucya Raquel Souza  da Fonseca (enfermagem) 

Objetivos Compreender o papel do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família (ESF) na 

abordagem ao processo parturitivo durante a assistência pré-natal. 

Repercussão social Contribuições para a melhoria das ações de saúde e para o desenvolvimento 

de estratégias que qualifiquem a assistência de enfermagem na abordagem do 

processo parturitivo durante a atenção pré-natal, bem como promover uma 

reflexão acerca das ações voltadas à saúde da mulher na realidade estudada. 

Resultado A maioria dos sujeitos da pesquisa eram mulheres (85%), solteiras entre 26-

30 anos (62%), com formação em universidades públicas (54%), possuem 

pós-graduação (92%) e cursos ou capacitações em saúde da mulher (62%). 

Demonstraram saberes em relação ao processo parturitivo abordando este 

assunto em suas práticas, levando-se em consideração principalmente 

aspectos biológicos. Enfrentam alguns desafios na realização da abordagem 

ao processo parturitivo, tais como: desmistificar algumas nuances pertinentes 

aos tipos de parto; na operacionalização das orientações; na indicação do 

hospital de referência do município para o parto. Estratégias utilizadas: 

atividades educativas; grupos de gestantes; roda de conversa e informes 

ilustrativos. 

 

Percepções da Equipe de Enfermagem Perante a dor do neonato 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cecília Nogueira Valença substituída por Rosângela Diniz Cavalcante 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Ana Aline Matos (enfermagem) 

Objetivos Compreender o processo de trabalho da equipe de enfermagem da Unidade 

de Terapia intensiva, trazendo desafios quanto à manutenção de 

comportamentos humanizados. 

Repercussão social Reflexão ante a atuação profissional do enfermeiro em neonatologia. 

Resultado Os resultados demonstram que existem importantes pontos de impedimento 

para a oferta da assistência humanizada, como a falta de recursos materiais e 

humanos, influenciados pela sobrecarga de trabalho, conflitos de 

relacionamento e a falta de infraestrutura, tanto para os trabalhadores como 

para conduzir as iniciativas de humanização. Acarretando os sentimentos de 

impotência e incertezas. Portanto apesar de entender que a falta das condições 

adequadas impõe limites para oferecer ao RN uma assistência humanizada, 

observou-se que os desgastes não obscurecem o prazer que os trabalhadores 

desfrutam de suas atividades, principalmente quando estas se apresentam em 

forma de reconhecimento do trabalho bem-sucedido. 

 

 

 

 

A Identificação de Transtorno Mental na Infância durante a consulta de enfermagem 

Plano de trabalho: Assistência integral prestada pela equipe de enfermagem em saúde da criança 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cecília Nogueira Valença substituída por Maura Vanessa da Silva Sobreira 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Murielly Priscilly de Medeiros Maia (enfermagem)  

Plano de trabalho: Inayara  Marcelly Epifânio de Medeiros (enfermagem) 
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Objetivos Discutir o papel do enfermeiro na identificação do transtorno mental infantil 

na consulta de C&D na atenção básica. 

Plano de trabalho: Analisar a assistência integral em saúde da criança 

segundo os enfermeiros, bem como descrever as concepções destes 

profissionais que realizam a consulta de crescimento e desenvolvimento (C e 

D) sobre a integralidade da assistência à criança, discutir as práticas dos 

enfermeiros que interferem positiva ou negativamente na assistência ao 

processo saúde/doença da criança e identificar quais as estratégias são 

utilizadas por estes para proporcionar uma assistência integral. 

Repercussão social Reflexão no saber/fazer saúde e na prática de enfermagem na assistência 

integral em saúde da criança e na identificação do transtorno mental infantil 

na consulta de C&D na atenção básica. 

Resultado Os resultados apontaram o despreparo acadêmico em relação ao transtorno 

mental infantil. Bem como dificuldade de compreensão dos sinais e sintomas 

da doença mental na criança, ressaltando que o acompanhamento das 

consultas de C&D ocorre apenas de 0 a 2 anos. Quando algum sinal ou 

sintoma relevante é identificado, encaminha-se o caso para o médico da 

atenção básica e, a partir daí, inicia-se os serviços de referência e contra 

referência. O enfermeiro, quanto sujeito atuante no processo de trabalho da 

atenção básica, tem importante papel na identificação do transtorno mental 

infantil através de possíveis sinais e sintomas detectados durante a consulta 

de C&D.  

Plano de trabalho: O estudo revelou que os profissionais enfermeiros 

envolvidos com a atenção à saúde da criança e atuantes na consulta de 

enfermagem de crescimento e desenvolvimento (C e D) reconhecem a 

importância de proporcionar uma assistência integral às crianças atendidas 

nesta consulta, entretanto, estes encontram obstáculos nos serviços de atenção 

especializada, de referência e contra referência, o que dificulta a 

implementação da integralidade de forma efetiva em sua prática profissional, 

da interdisciplinaridade e da estruturação da rede de atenção à saúde da 

criança. 

 

Avaliação da qualidade de vida dos profissionais de saúde que atuam no trabalho noturno 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Linda Kátia de Oliveira Sales 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Raniclécia Caline Matos (enfermagem) 

Objetivos Avaliar a qualidade de vida relacionada às atividades laborais dos 

profissionais de saúde no trabalho noturno. 

Repercussão social Discussão acerca da qualidade de vida de profissionais de saúde com jornada 

de trabalho noturno, da organização do serviço e do conhecimento de fatores 

que interferem na qualidade de vida e no processo saúde-doença dos 

profissionais. 

Resultado Os resultados demonstraram que os profissionais da área da saúde casados 

apresentam uma melhor qualidade de vida em relação aos demais 

apresentados como solteiros, separados, divorciados e viúvos. Já com relação 

às variáveis sexo, atividades de lazer, especialização, escala extra de trabalho, 

outro vínculo empregatício, função profissional exercida, tempo em que 

trabalha no hospital e tempo de formação, não foram encontradas implicações 

significativas quanto à interferência na qualidade de vida dos sujeitos da 

pesquisa. 

 

Perfil dos motociclistas atendidos no hospital regional do Seridó – RN 

 

Período de execução 2013 a 2014 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 
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Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Regilene Alves Portela 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Lawson Silvany Ribeiro Januário (enfermagem) 

Objetivos Analisar a sobrevida média de acidentes por motocicletas na cidade de Caicó 

no ano de 2012; conhecer os tipos de traumas e tratamentos realizados nos 

motociclistas, identificar o perfil demográfico, analisar a sobrevida média 

hospitalar dos internados por acidentes, identificar as partes do corpo mais 

lesadas dos motociclistas, verificar a relação entre álcool/drogas e direção. 

Repercussão social Conhecimento acerca da morbimortalidade em motociclistas na cidade de 

Caicó/RN. 

Resultado O estudo realizado com 62 prontuários com registros de acidentes de trânsito 

em motociclistas permite traçar o seguinte perfil das vítimas atendidas: a 

maioria eram homens, não procedentes de Caicó e sim de outros municípios, 

sem ingestão de bebida alcoólica na maioria dos casos, com evolução para 

alta hospitalar de 0 a 3 dias após admissão, tendo como as regiões do corpo 

mais agredida os membros inferiores,seguido do politraumatismo, tronco, 

membros superiores e cabeça. Recebendo como tratamento para as fraturas o 

medicamentoso/cirúrgico. Entretanto, ocorreu uma associação 

estatisticamente significante entre ingestão alcoólica e politraumatismo, 

como medicamentoso e politraumatismo. Apesar de o estudo ter tido amostra 

significativa (n=62), obteve-se limitações entre associações de variáveis, 

devido a falta de registro nos prontuários por parte dos profissionais 

envolvidos da área de saúde. 

 

Qualidade da Assistência em saúde mental na 6ª região de saúde do RN 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização Comissão Permanente de Pesquisa (CPP) 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Mônica Silva de Bessa  (enfermagem) 

João de Deus de Araújo Filho (enfermagem) 

Objetivos Avaliar a qualidade da assistência em saúde mental nos Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS) da 6ª Região de Saúde do Rio Grande do Norte-RN.  

Repercussão social O CAPS representa a porta de entrada e regulação em saúde mental no 

Sistema Único de Saúde (SUS), criado na intenção de substituir as 

internações nos manicômios pelo atendimento aberto na comunidade. Neste 

contexto, a avaliação em saúde mental emerge de maneira promissora, 

imprescindível no fomento à produção científica da área, à discussão e 

enriquecimento do processo formativo em saúde e melhoria da assistência 

nos serviços. 

Resultados Do ponto de vista da Estrutura, é preocupante o serviço pesquisado não ter 

uma agenda semanal de atividades, projeto terapêutico singular para os 

usuários e supervisão clínica externa. Sobre o Processo, a proposta de 

ressocialização e atendimento psicossocial não se coadunam com a falta de 

atendimento domiciliar de usuários, atendimento familiar individual e grupo 

de família. E ainda, no campo da Gestão do Processo, não há técnico de 

referência, matriciamento, assembleia de usuários, familiares ou técnicos e 

reunião semanal da equipe. Refletindo-se sobre estes achados (Estrutura e 

Processo), com os dados trazidos pela avaliação dos usuários e familiares 

(Resultados), curiosamente, estes sujeitos consideram melhorias 

significativas nos Domínios pesquisados (autonomia, relacionamento, 

volição e diminuição de crises). O que parece explicar estes achados é o fato 

de que por ser um serviço recente no município, com uma proposta inédita de 

tratamento aberto (sem internação), por apresentar uma relação terapêutica 

diferente da antes experimentada (modo manicomial), entre usuários e 

equipe, e, fundamentalmente, por oferecer um serviço diário e ininterrupto de 
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tratamento, tais características conferem melhorias importantes nos aspectos 

de saúde avaliados nos usuários, na perspectiva deles e de seus familiares. 

 

 

Conhecimento e Prática de Acadêmicas de Enfermagem Acerca da Prevenção do Câncer 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Cristyanne Samara Miranda de Holanda 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Danyelle Mayara Gonçalves de Azevêdo (enfermagem) 

Objetivos Investigar o comportamento das acadêmicas do curso de graduação em 

Enfermagem sobre a prevenção do câncer uterino; Conhecer as percepções 

das universitárias em relação ao câncer do colo do útero; Descrever o 

conhecimento adquirido pelas acadêmicas de enfermagem acerca da 

prevenção do câncer de colo do útero; Investigar se o saber adquirido é 

adotado e realizado no cotidiano pessoal; Identificar nas acadêmicas a 

percepção do olhar para si, identificando suas necessidades e enfatizando que 

o ser que cuida necessita ser cuidado. 

Repercussão social Contribuição para o conhecimento técnico/científico da enfermagem acerca 

da prática e periodicidade da prevenção do câncer uterino, além dos 

sentimentos e dificuldades vivenciados pelas acadêmicas na realização do 

exame. 

 

Desafios de Cuidadores Frente Aos Portadores da Doença de Alzheimer 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Suélia Alves da Costa (enfermagem) 

Objetivos Conhecer os desafios enfrentados pelos cuidadores de portadores da Doença 

de Alzheimer; Identificar as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores dos 

portadores da Doença de Alzheimer; Elencar as principais atividades 

desenvolvidas pelos cuidadores dos portadores da Doença de Alzheimer; 

Verificar as principais necessidades dos cuidadores para otimizar o cuidado 

prestados aos portadores da Doença de Alzheimer. 

Repercussão social Compreensão dos desafios enfrentados e as necessidades dos cuidadores de 

pessoas com Alzheimer, ampliando as percepções existentes sobre o ato de 

cuidar, contribuindo para as estratégias de enfrentamento e proteção dos 

desafios existentes, favorecendo um cuidado integral a todos que venham 

necessitar, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida para os portadores 

da Doença de Alzheimer e seus distintos cuidadores, seja ele familiar ou 

profissional de saúde. 

 

 

 

O que dizem os homens acerca da não procura dos mesmos aos serviços de saúde? 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Érika Maria Fernandes de Medeiros Rocha 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Janielma Azevedo Silva (enfermagem) 
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Objetivos Identificar os obstáculos que ocasionam a não adesão dos homens aos 

serviços de saúde; Questionar sobre a visão dos homens acerca da rede de 

atenção à saúde, enfatizando o entendimento dos mesmos sobre a porta de 

entrada, no caso, a atenção básica; Indagar sobre as causas da não procura aos 

serviços de saúde; Sugerir estratégias que aproximem o serviço básico de 

saúde à realidade masculina. 

Repercussão social Aproximação com a visão dos homens acerca das redes de atenção, rompendo 

com o paradigma de que a atenção básica não tem resolutividade. 

 

O cuidado a pessoas com lesões cutâneas: aspectos relacionados ao planejamento curricular de ensino 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização PIBIC 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Roberta Kaliny de Souza Costa 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Ana Clara Bezerra de Melo (enfermagem) 

Objetivos Analisar o planejamento curricular sobre o ensino do cuidado à pessoa com 

lesão cutânea na graduação em enfermagem, a partir dos programas de 

disciplinas e do projeto pedagógico de curso.  

Repercussão social Incremento nas fontes de estudo e pesquisas sobre o tema, fornecendo 

subsídios relevantes ao aprimoramento do projeto pedagógico da instituição 

de ensino, na perspectiva da construção e reconstrução de estratégias 

pedagógicas, que superem os limites antepostos à construção do perfil 

profissional almejado e necessário à melhoria na assistência a pessoas com 

lesões cutâneas. 

 

As Pesquisas Monográficas do Curso de Enfermagem do Campus Caicó/UERN 

 

Período de execução 2014 a 2015 

Forma de institucionalização PIBIC-EM 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Alcides Leão Santos Júnior 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Raquel Teixeira de Araújo Costa (Curso de Enfermagem) 

Carlos Vinicius Araújo da Silva (Escola Estadual Antônio Aladim) 

Objetivos Analisar o itinerário das pesquisas monográficas do curso de enfermagem, do 

Campus Caicó da UERN, no período de 2010 a 2013; Despertar nos 

estudantes o gosto e a familiaridade com a pesquisa acadêmica fomentando a 

apreensão dos conhecimentos específicos da área da enfermagem; Relacionar 

quais temas foi pesquisado nas monográficas dos cursos de enfermagem, do 

Campus Caicó, da UERN, no período de 2010 a 2013; Identificar se as 

monográficas do curso de enfermagem, do Campus Caicó da UERN, 

produzidas no período de 2010 a 2013, se relacionam com os temas 

vinculados na produção dos principais periódicos nacionais da enfermagem. 

Repercussão social Discussão acerca dos elos da multidimensionalidade na formação dos 

estudantes de enfermagem procurando contribuir para res-significar o dito e 

o feito na formação dos estudantes dos cursos de enfermagem, do Campus 

Caicó, da UERN, além de proporcionar ao estudante da educação básica as 

ferramentas necessárias para tornar-se um futuro pesquisador e impulsionar o 

desejo pela continuidade dos estudos, principalmente no curso de 

enfermagem. 

 

Histórias de vida das mulheres benzedeiras da Região do Seridó/RN 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Alcides Leão Santos Júnior 
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Colaborador(a)  

Estudantes membros Jenifer ThaisDantas de Lima (Curso de Enfermagem) 

Pablo Moabe da Silva Almeida (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Geral: Descrever as narrativas, contidas nas histórias de vida, das mulheres 

benzedeiras, de Caicó/RN, a fim de evidenciar como vem sendo desenvolvida 

está prática na região do Seridó/RN. 

Específicos: Identificar como a prática de benzer vem sendo transmitida às 

gerações em Caicó/RN; Compreender, através das narrativas das mulheres 

benzedeiras, cidade de Caicó/RN, como as mesmas aprenderam e 

apreenderam a prática de benzer;  Discutir a cosmovisão da prática de benzer 

e sua contribuição para os Sistemas de Saúde, na cidade de Caicó/RN 

Repercussão social Reconhecimento do trabalho desenvolvido por mulheres benzedeiras que 

utilizam seus momentos para ajudar e colaborar com o próximo, deixando 

evidente que mesmo em um espaço urbano esta pratica culturalmente aceita 

ainda é contra hegemônica. 

 

Tuberculose Pulmonar: incidência e atuação dos enfermeiros no controle da doença na Região do Seridó-RN 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Izabel Calixta de Alcântara 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Rafael Alves Tavares (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Geral: investigar a incidência da tuberculose, bem como identificar o 

contributo do enfermeiro do serviço no controle da infecção. 

Específicos: Identificar o perfil socioeconômico e demográfico das pessoas 

com tuberculose; Identificar a adesão ao tratamento dos portadores de TB; 

Investigar a presença ou não de doenças associadas; Analisar o papel do 

profissional da enfermagem no controle da tuberculose. 

Repercussão social Elucidação da magnitude da tuberculose pulmonar nos serviços de saúde e 

análise do papel do profissional de enfermagem como educador no controle 

da tuberculose da Região do Seridó, no estado do Rio Grande do Norte. 

 

Qualidade de vida de pessoas com esquizofrenia 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Ully Nayane Epifânio Carneiro (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Investigar a qualidade de vida de pessoas com esquizofrenia 

Repercussão social Identificação dos fatores que contribuem e os que prejudicam a QV das 

pessoas com esquizofrenia, contribuindo através de intervenções para que a 

QV seja o mais próximo do “ideal”. 

 

 

 

 

Risco de depressão em puérperas do município de Caicó-RN: aplicação da escala de depressão pós-parto de 

Edimburgo (EPDS) 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Huanna Raissa de Medeiros Fernandes (Curso de Enfermagem) 
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Objetivos Investigar o risco de desenvolvimento de depressão pós-parto (DPP) em 

puérperas do município de Caicó/ RN; e Descrever o perfil social e clínico de 

puérperas do município de Caicó/ RN com risco de desenvolver DPP. 

Repercussão social Identificação de fatores de risco de puérperas em desenvolver a DPP no 

município de Caicó/ RN, feito inédito no cenário investigativo. 

 

Sobrecarga familiar de pessoas com transtornos de humor 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Dulcian Medeiros de Azevedo 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Celiane Kessia de Araújo (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Investigar a sobrecarga familiar da pessoa com transtorno de humor, a partir 

do cuidado e convivência 

Repercussão social Reflexão sobre como a família deve lidar com a doença, interferindo 

diretamente em suas vidas, no tratamento e na vida do usuário. O serviço de 

saúde onde serão recrutados os sujeitos também será beneficiado, pois não 

existem dados fidedignos sobre a quantidade de usuários em tratamento e o 

perfil dos mesmos. 

 

Percepção da equipe de enfermagem acerca dos desafios e entraves na atuação do SAMU 192 no município 

de Caicó-RN 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Raquel Mirtes Pereira da Silva 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Jessica Santos Oliveira Targino (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Avaliar os principais desafios e entraves vivenciados pela equipe de 

enfermagem na atuação do SAMU 192, bem como caracterizar a situação dos 

profissionais da equipe de enfermagem do pré-hospitalar em relação a sexo, 

idade, estado civil, tempo de formação e tempo de atuação; Identificar os 

desafios e entraves vivenciados pela equipe de enfermagem na atuação do 

samu192 e categorizar as estratégias utilizadas pela equipe de enfermagem 

para enfrentamento dos desafios encontrados. Será realizada no Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgências- SAMU do Município de Caicó 

Repercussão social Contribuição com os profissionais de enfermagem e equipe de assistência do 

SAMU, no município de Caicó-RN, afim, de serem desenvolvidas estratégias 

com o objetivo de superar desafios e entraves vivenciado pela equipe.    

 

Processo de trabalho dos enfermeiros no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança no 

município de Caicó-RN 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Regilene Alves Portela 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Aline Pereira de Medeiros (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Geral: Investigar o processo de trabalho dos enfermeiros no acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança no município de Caicó/RN. 

Específicos: Identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre o 

acompanhamento e desenvolvimento da criança; Descrever o processo de 

trabalho do enfermeiro no acompanhamento e desenvolvimento da criança; 

Relatar os desafios encontrados pelos enfermeiros para que o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança seja efetivo. 
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Repercussão social Proporciona reflexões acerca do processo de trabalho do enfermeiro no 

acompanhamento de C e D, contribuindo para o enfrentamento e superação 

dos desafios, buscando sua otimização.  

 
Consulta puerperal de enfermagem: uma realidade nas UBS de Caicó-RN 

 
Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Clécio André Alves da Silva Maia 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Rafaela Nobrega (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Geral: -Identificar como ocorre o desenvolvimento da consulta puerperal de 

enfermagem nas UBS de Caicó/RN. 

Específicos: Conhecer a percepção das ações realizadas pelo enfermeiro na 

consulta puerperal; Apresentar as dificuldades e enfrentadas pelo enfermeiro 

na realização da consulta puerperal. 

Repercussão social Identificar das dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro(a) durante a 

realização da consulta puerperal, sugerindo aos gestores da saúde local 

métodos e procedimentos que visem à correta assistência puerperal.    

 

Do caos ao kaos: reflexões sobre os modelos explicativos em bioética 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Ildone Forte de Morais 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Ivone Marinho dos Santos Vale (Curso de Enfermagem) 

Vanuza Maria Silva de Vasconcelos (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Geral: Discutir os principais modelos explicativos em bioética.   

Específicos: Debater a construção histórica da bioética; Sistematizar as 

similaridades e divergências dos principais modelos explicativos em bioética. 

Repercussão social Reflexão epistemológica dos modelos explicativos em bioética, a partir das 

ideias de Jorge Mautner em a “Mitologia do kaos” (2002), pois o mesmo 

afirma que esta palavra significa a visão atual, científica, caótica, matemática 

do caos determinante e presente em todas as áreas. 

 

A importância da equipe multiprofissional no serviço de terapia renal substitutiva 

 

Período de execução 2015-2016 

Forma de institucionalização CPP 

Forma de financiamento interno 

Coordenador(a) Clécio André Alves da Silva Maia 

Colaborador(a)  

Estudantes membros Maiara Silva Rodrigues (Curso de Enfermagem) 

Objetivos Analisar o trabalho da equipe multiprofissional na assistência aos portadores 

de doença renal crônica. 

Repercussão social Compreensão do processo de trabalho do serviço de terapia renal substitutiva, 

contribuindo para a avaliação do trabalho em equipe, como também, 

possibilitando o reconhecimento das práticas educativas neste serviço de 

saúde. 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 
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10.7 POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Uma das preocupações do Curso de Enfermagem diz respeito ao ensino de Pós-

Graduação. Esse nível de ensino ainda não vem sendo desenvolvido, mas, além da intenção de 

criar e conduzir cursos de pós-graduação extensivos a trabalhadores de enfermagem do estado 

do Rio Grande do Norte, o curso de enfermagem do Campus Caicó também objetiva a 

qualificação de seus docentes através de programas de Pós-Graduação em nível de Mestrado e 

Doutorado, bem como enfermeiros das instituições de saúde, que se constituem campos de 

prática, na perspectiva de construir uma nova forma de pensar/fazer em saúde/enfermagem, 

articulada com o projeto pedagógico do Curso de Enfermagem. 

Essa necessidade de capacitação de professores coaduna com a proposta da Pró-reitoria 

de pesquisa e pós-graduação da UERN, que tem como objetivo fomentar atividades científicas 

voltadas para o desenvolvimento social e regional. Esse órgão executivo viabiliza uma política 

de capacitação docente, atendendo aos anseios da contemporaneidade, qual seja: dotar a 

Universidade de mestres e doutores capazes de efetivar uma pesquisa científica de qualidade 

(UERN,2013). 

O desafio atual é consolidar as mudanças no saber/fazer/ensinar Enfermagem e 

compreender o papel da Pós-Graduação stricto e latu sensu nessa mudança. A pós-graduação 

stricto sensu em Enfermagem no Brasil vem crescendo nos últimos trinta anos e tem contribuído 

para melhorar a qualificação dos enfermeiros. A experiência de pós-graduandos, na formação 

para a docência, ao mesmo tempo em que desenvolvem pesquisas, produz e divulga 

conhecimentos da sua área, proporciona um contingente de mestres e doutores melhor 

preparados para o enfrentamento dos inúmeros desafios para uma educação de nível superior 

mais qualificada. (PIMENTEL et al, 2007) 

A pós-graduação tem que considerar que as questões estruturantes do trabalho em saúde 

conformam, assim, o trabalho da enfermagem, determinando, inclusive, as relações de 

dominação e subordinação nas relações entre os trabalhadores. Por isso, é, também, 

determinante o modo como a pós-graduação estabelece a relação com a sociedade, ocupando 

espaços políticos representativos, no cenário local, regional e nacional, exercendo influência no 

estabelecimento de políticas públicas, bem como o modo como estabelece as relações internas 

entre os demais níveis de formação em saúde/enfermagem.  

A Pós-Graduação no Curso de enfermagem busca desenvolver na/o enfermeira/o:  
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 Capacidade de apreensão crítica do conhecimento em saúde numa abertura ao diálogo entre 

os diversos saberes que contribuem para a compreensão e intervenção na realidade, bem 

como para a construção de projetos interdisciplinares; 

 Capacidade de crítica, análise e elaboração teórica, através do estudo dos problemas 

inerentes aos diferentes campos de atuação de enfermagem, 

 Capacidade de articular e desenvolver programas de educação na área de enfermagem/saúde, 

educação permanente, programas de extensão e projetos de intervenção.   

A Pós-Graduação articulada ao Curso de Graduação em Enfermagem necessita 

urgentemente ser redimensionada na perspectiva de criação de cursos que venham a atender à 

demanda dos serviço, e contribuam para a transformação da produção dos serviços de saúde.  

Nesta perspectiva, também existe o desejo do curso de enfermagem do campus Caicó 

em criar um programa de pós-graduação, voltado à capacitação dos profissionais de saúde nos 

níveis técnico e superior. Para tanto, é necessário consolidar o plano de capacitação docente 

com saídas sistemáticas de professores para Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, como 

espaço de qualificação do processo ensinar-aprender e atendimento às exigências da LDB no 

que concerne à qualificação docente.  

Desta forma, a partir do II Seminário de Integração Ensino-Serviço-Comunidade-

SIESC, realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2014, e promovido pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, com a participação da UERN - Campus Caicó, da Secretaria Municipal 

de Saúde de Caicó, da IV URSAP, da CIR e do CMS, foi construído o documento denominado 

“Carta de Caicó”. Neste, as instituições supracitadas têm como intenção a implantação e 

desenvolvimento de dois cursos de pós-graduação, quais sejam: 

a) Oferecer curso de especialização latu-sensu em Saúde da Família e Saúde Coletiva 

para os trabalhadores das ESF de Caicó/RN; 

b) Implantar o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e o 

Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade no 

município de Caicó/RN; 
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10.7.1 Qualificação e Carreira do Corpo Docente 

 

A política de qualificação docente do Curso de Graduação em Enfermagem, ministrado 

no Campus Caicó será pautada, obedecendo aos Estatutos, Regimentos e Normas vigentes na 

UERN, tais como as Resoluções do CONSEPE nº. 02/2012 e 045/2012, além da aprovação do 

colegiado do curso. 

Os docentes serão estimulados à produção e ao aperfeiçoamento acadêmico, mediante 

condições diretas e indiretas proporcionadas pela Instituição, a saber: 

1) Realização de Cursos de capacitação, seminários, palestras e conclaves promovidos pela 

própria Instituição; 

2) Apoio à pesquisa e publicação de relatórios e artigos dela advindos, incentivo à iniciação 

científica por meio de concessão de ajuda de custo ou bolsa de estudos a estudantes 

interessados em desenvolver projetos de pesquisa com orientação docente; 

3) Garantia, mediante critérios e normas estabelecidas pelo Curso de Enfermagem e pela 

UERN, de ajuda de custo, para participação em eventos científicos a docentes com produção 

a ser divulgada; 

4) Concessão, mediante critérios e normas estabelecidas pelo Curso de Enfermagem e pela 

UERN, de ajuda de custo, para realização de programa de pós-graduação stricto sensu, a 

professores com dois ou mais anos de efetivo trabalho docente. 

A capacitação docente é um importante instrumento de melhorias das práticas acadêmicas, 

considerando a necessidade de atualização constante dos professores vinculados a esse curso, 

apresentada na melhoria da formação em enfermagem, frente aos desafios contemporâneos.  

Nesse sentido, a previsão de saída atende às diretrizes da Resolução nº. 045/2012 do 

CONSEPE, que dispõe sobre a capacitação docente, conforme deliberação do colegiado de 

curso: 

 

Quadro 47.  Previsão para capacitação Docente 

NOME TITULAÇÃO INÍCIO RETORNO 

Alcides Leão Santos Junior Pós-doutorado 2020 2020 

Roberta Luna da Costa Freire Doutorado 2016 2019 

Cristyanne Samara Miranda de Holanda Pós-Doutorado 2021 2021 

Roberta Kaliny Souza Costa Pós-Doutorado 2021 2022 

Diego Bonfada Em capacitação Doutorado 
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(retorno 2015.2) 

Ildone Forte de Morais Doutorado 2018 2021 

Rosângela Diniz Cavalcante Em capacitação Doutorado 

(retorno 2018.1) 

Dulcian Medeiros de Azevedo Pós-Doutorado 2022 2022 

Regilene Alves Portela Doutorado 2018 2021 

Dácio Michel da Cruz Souza Doutorado 2016 2019 

Ana Lúcia de França Medeiros Doutorado 2022 2025 

Maura Vanessa Silva Sobreira Em capacitação Doutorado 

(Sem liberação) 

Cecília Nogueira Valença  Vacância 

Linda Katia Oliveira Sales Doutorado 2021 2024 

Erika Maria Fernandes de Medeiros Rocha Doutorado 2015 2018 

Izabel Calixta de Alcântara  Pós-doutorado 2020 2021 

Raquel Mirtes Pereira da Silva  Mestrado 2019 2021 

Clécio André Alves da Silva Maia Mestrado 2019 2021 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015. 

 

 

11. METODOLOGIA A SER ADOTADA PARA A CONSECUÇÃO DO PROJETO 

 

A efetivação do PPC é operacionalizada através da metodologia prática-teoria-prática, 

bem como a partir da aproximação dos discentes com a realidade dos serviços de saúde, tendo 

como estratégia a captação da realidade. 

Além disso, os pressupostos que embasam esta operacionalização têm como base a 

interdisciplinaridade, a flexibilização curricular, a contextualização e a articulação ensino, 

pesquisa e extensão.  

Outro destaque que merece ser abordado na consecução do PPC é a realização de 

eventos, como Ciclo de Estudos do NDE e Seminários Interdisciplinares.  

O Ciclo de Estudos do NDE é um evento realizado no primeiro semestre letivo de cada 

ano letivo. O principal objetivo socializar os trabalhos desenvolvidos pelo NDE e identificar 

coletivamente as potencialidades e fragilidades do PPC. 
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Já os Seminários Interdisciplinares são eventos que ocorrem anualmente, no segundo 

semestre do ano letivo da UERN, tendo como objetivos acolher os discentes ingressantes no 

Curso de Graduação em Enfermagem e debater a o processo de formação. 

Do ponto de vista histórico já foram realizadas oito edições do Seminário 

Interdisciplinar, cujas as discussões, temáticas e datas e foram as seguintes:  

1º Seminário Interdisciplinar: realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2007, onde 

foram abordadas as seguintes temáticas: ensino/aprendizagem na Universidade: estudar para a 

prova ou estuda para a vida? Enfermagem: sua história, suas conquistas, seus desafios.  

2º Seminário Interdisciplinar: temática principal “A pesquisa na enfermagem: 

importância para o ensino e para a prática profissional”. Este evento foi realizado nos dias 12, 

13 e 14 de novembro de 2008. Além da temática principal, foram realizadas oficinas e cursos, 

como “Utilização de bases de indexação em enfermagem e pesquisa de artigos on-line”, 

“Instrumentos metodológicos para a pesquisa em enfermagem” e “Elaboração de projetos de 

pesquisa”. 

3º Seminário Interdisciplinar: realizado nos dias 06, 07 e 08 de outubro de 2009, abordou 

como temática a “Formação em saúde e enfermagem”. Neste evento foram realizadas oficinas 

com a participação de docentes e discentes, sendo as mesmas em Grupos de Trabalhos – GT, 

com a seguinte configuração: “Teoria e prática: reflexões sobre a formação em 

saúde/enfermagem”.  

4º Seminário Interdisciplinar: apresentou como tema principal “Avaliação do processo 

ensino/aprendizagem: compartilhando experiências, construindo desafios”. Ademais ocorreu a 

exposição, por cada período, das disciplinas e componentes curriculares que seriam ministrados 

no referido semestre. Este evento ocorreu nos dias 08, 09 e 10 de setembro de 2010. 

5º Seminário Interdisciplinar: realizado no dia 23 de Novembro de 2011, abordou em 

suas discussões o tema “Expansão e desenvolvimento da enfermagem e sua interface com a 

formação política e o movimento estudantil”. Neste momento, além deste tema principal, foi a 

abordado a “Formação Política e o Movimento Estudantil: importância para a formação em 

enfermagem”, bem como a realização de um painel onde foram debatidas as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo curso. 

6º Seminário Interdisciplinar: ocorreu no dia 27 de novembro de 2012, tendo como 

estratégia a realização de uma oficina de estágio denominada de “Vivências, conquistas e 

desafios: a experiência do Estágio Curricular Supervisionado”. Além disso, apresentou-se o 

Projeto Pedagógico do Curso – PPC –, analisando sua interface com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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7º Seminário Interdisciplinar: apresentou como temática “Formação em 

enfermagem/saúde e as lições do vivo”. Tal evento ocorreu no dia 15 de outubro de 2013, com 

apresentação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID 

(Interdisciplinar), sendo o lançamento oficial de suas atividades envolvendo os discentes dos 

cursos de enfermagem e filosofia. 

8º Seminário Interdisciplinar: realizado nos dias 15 e 16 de Setembro de 2014, abordou 

a temática “Formação em enfermagem: desafios e perspectivas”. Além desta discussão foi 

realizada a II Mostra de Estágio, onde foram socializados os projetos de intervenção realizados 

pelo curso em parceria com os serviços de saúde do município de Caicó-RN. 

Diante do exposto, percebe-se tratar-se de um evento fundamental para a consecução do 

PPC, uma vez que são explanadas as atividades de ensino, pesquisa e extensão promovidas pelo 

curso. Em especial é dado destaque as ações desenvolvidas pela Gestão do Curso, Organização 

do PPC, avaliação dos estágios, grupos de pesquisa, Programa Institucional de Monitoria – 

PIM, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID e dinâmica de funcionamento da Orientação 

Acadêmica. 

 

 

12. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

O acompanhamento dos egressos é uma atividade que visa a aproximação entre IES e 

ex-discentes, tendo como considerações as oportunidades de formação permanente, inserção no 

mundo do trabalho e participação nas atividades promovidas pelo Curso de Graduação em 

Enfermagem e/ou do Campus Caicó. 

Diante disso, o acompanhamento dos egressos tem como estratégias planejadas pelo 

Curso de Graduação em Enfermagem uma atuação a partir de dois eixos norteadores, quais 

sejam: 

a) Realização de Eventos: através do Núcleo Docente Estruturante – NDE pretende-se 

realizar anualmente um encontro denominado “Seminário de acompanhamento dos 

egressos”. Este evento tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas no 

mundo do trabalho a partir da percepção de ex-discentes do curso. Este evento pretende 

debater o processo de formação em enfermagem. Além disso, tem-se como pretensão a 

inserção de egressos em eventos que já são realizados pelo Curso e/ou Campus, como 
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por exemplo, Semana Universitária, Semana de Enfermagem, Seminário 

Interdisciplinar  etc. 

 

b) Criação de um Banco de Dados: através da parceria com o Conselho Regional de 

Enfermagem, bem como outras entidades como Governo do Estado e Secretaria 

Municipal de Saúde, pretende-se construir um Banco de Dados dos egressos do Curso 

de Graduação em Enfermagem. Este Banco de Dados possibilitará a busca e 

identificação dos ex-discentes, além de informações relevantes como telefone celular e 

residencial, situação de empregabilidade, endereço eletrônico, caracterização do tempo 

médio para ingressar no mercado de trabalho, caracterização salarial, cursos de pós-

graduação realizados, entre outras informações relevantes. 

 

O quadro a seguir sintetiza os dados referentes ao quantitativo de egressos do curso e de 

discentes ingressantes por turma em cada ano, entre outras características relevantes: 

 

Quadro 48. Demonstrativo do número de egressos do curso e de discentes ingressantes por 

turma em cada ano. 
 

Turma Total de 

alunos na 

turma 

Movimentação 

Interna/ 

Transferências 

Desnivelados* Trancamento 

voluntário 

Trancamento 

compulsório 

Desligamento 

 

Concluintes Evasão 

Total 

2006.2 25 - - 1 6 7 18 7 

2007.2 27 - - 2 6 8 19 8 

2008.2 30 1 - 2 4 6 24 7 

2009.2 27 1 2 7 1 8 16 9 

2010.2 35 3 5 4 3 7 20 10 

2011.2 26 2 3 5 3 7 - 9 

2012.2 27 1 4 4 - 2 - 3 

2013.2 26 - 4 2 1 3 - 3 

2014.2 26 - 1 2 - 1 - 1 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015.  

* Os alunos desnivelados que ainda estão realizando atividades inerentes a formação acadêmica. 

 

O curso de enfermagem do Campus Caicó apresenta ainda diferentes realidades na 

concorrência de vagas iniciais nos processos seletivos vocacionados realizados a cada ano, 

conforme apresentado no quadro 49. 
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Quadro 49. Concorrência nos processos seletivos vocacionados, realizados no período de 

2006 a 2013 

ANO Nº DE INSCRITOS 

 

TOTAL DE 

INSCRITOS 

Nº DE VAGAS  CONCORRÊNCIA 

(%) 

COTISTA NÃO 

COTISTA 

COTISTA GERAL COTISTA GERAL 

2006 624 201 825 13 13 48,00 15,46 

2007 449 176 625 13 13 34,54 13,54 

2008 374 226 700 13 13 28,77 17,39 

2009 342 136 478 13 13 26,31 10,47 

2010 433 115 548 13 13 33,31 8,85 

2011 378 111 489 13 13 29,08 8,54 

2012 302 88 390 13 13 23,23 6,77 

2013 182 78 260 13 13 14,00 6,00 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015.  

 

 

A partir do ano de 2014 ocorreu a previsão de vagas para candidatos deficientes. Dessa 

forma, houve uma modificação no demonstrativo do número de inscritos e na concorrência por 

vagas, como mostra o quadro a seguir. 

 

Quadro 50. Demonstrativo do número de inscritos e concorrência por vaga nos anos de 2014 

e 2015 

ANO NÚMERO DE INSCRITOS TOTAL DE 

INSCRITOS 

CONCORRÊNCIA POR VAGA 

NÃO 

COTISTA 

COTA 

DEFICIENTE 

COTA 

SOCIAL 

GERAL COTA 

DEFICIENTE 

COTISTA 

SOCIAL 

2014 95 2 213 310 11 2 13 

2015 

(PSV) 

144 0 89 233 4 1 5 

2015 

(SISU) 

- - - - 7 1 8 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2015.  

 

 

O curso também contempla a entrada de estudantes por meio das vagas não iniciais e 

transferências ex-offício, como apresentado no quadro 51. 
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Quadro 51. Demonstrativo do número de estudantes que ingressaram no curso por 

transferência ex-offício e vagas não iniciais no período de 2006 a 2014 

TURMA EX-

OFFÍCIO 

TRANSFERÊNCIA 

INTERNA 

TRANSFERÊNCIA 

EXTERNA 

RETORNO 

(PARA 

OBTENÇÃO 

DE NOVO 

TÍTULO) 

RETORNO 

(PARA 

OBTENÇÃO DE 

NOVA 

HABILITAÇÃO) 

2006 - - - - - 

2007 1 - - - - 

2008 4 - - - - 

2009 2 - - - - 

2010 - 1 2 2 - 

2011 - - - - - 

2012 2 - - - - 

2013 - - - - - 

2014 1 - - - - 

 

 

 

 

13. RESULTADOS ESPERADOS 

 

O processo de formação no Curso de Graduação em Enfermagem, do Campus Caicó – 

UERN, pretende contribuir na efetivação do direito à saúde como premissa fundamental para o 

exercício da cidadania no contexto do processo de produção dos serviços de saúde. Para tanto, 

a perspectiva desta formação é fomentar o exercício da enfermagem enquanto prática social. 

A partir desta compreensão da enfermagem como prática social, potencializa-se a 

construção de bases teórico-metodológicas em interface com a determinação social do processo 

saúde/doença. Em outras palavras, a meta é realizar a aproximação desta perspectiva de 

formação com o conceito ampliado de saúde, uma vez que a mesma  não deve ser entendida 

como a  mera ausência de doenças, mas significa a necessidade de políticas públicas realizadas 

de forma intersetorial. 

Neste sentido, a formação crítica e reflexiva aparece como destaque para as ações que 

o curso desenvolve seja através do ensino, pesquisa e extensão. Ademais, o processo de 

formação tem como pretensão contribuir no enfrentamento das questões provocadas pela 

extrema desigualdade social. 

Em suma, intenta-se formar o enfermeiro (a) não somente com competência técnica, 

mas também competência política para atuar como sujeito ativo no meio social exercendo seu 

papel de cidadão. 
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11. REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 

DE BACHARELADO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO 1 

DA DENOMINAÇÃO E DA DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Art. 1º O Curso de Enfermagem, modalidade Bacharelado e licenciatura, vinculado ao Campus 

Caicó, é oferecido pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, sendo um 

curso superior de graduação plena voltado para a formação de profissionais com competências 

e habilidades para atuarem no exercício da enfermagem. 

 

CAPÍTULO 2 

DA CRIAÇÃO, FUNCIONAMENTO E BASES LEGAIS 

Art. 2º Curso de Enfermagem, modalidade bacharelado e licenciatura, teve seu funcionamento 

por ato de criação aprovado pela Resolução No. 035/2005/CONSEPE publicada no dia de 21 

de setembro de 2005, com início de funcionamento no dia 19 de outubro de 2006, sendo 

reconhecido pelo Decreto nº 21.869 de 02 de setembro de 2010.  

 

 Art. 3º. A graduação em enfermagem é regida pelas: Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) Nº 9.394/96; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação do 

Enfermeiro; Resolução CNE/CES Nº 03, de 7 de novembro de 2001, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem; pela Resolução nº 04, de 6 de 

abril de 2009, que dispõe obre a carga horária mínima e procedimentos relativos à 

integralização e duração dos cursos de graduação em enfermagem; Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena - Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) Nº 

01, de 18 de fevereiro de 2002 e Nº 02, de 19 de fevereiro de 2002, que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior; Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

em cumprimento a Resolução nº 02/2004-CNE, de 27 de agosto de 2004 e em conformidade 
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com o indicado no Parecer CNE/CES Nº 15/2005, de 2 de fevereiro de 2005, publicado no DOU 

em 13 de maio de 2005; Resolução Nº 09/97-CONSUNI, de 09 de dezembro de 1997, com 

alterações introduzidas pela Resolução n.º 005/2002-CONSUNI, de 05 de julho de 2002 

(Estatuto da UERN); Resolução Nº 005/2014 – CONSEPE, de 05 de fevereiro de 2014, que 

aprova o Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN; Resolução N° 36/2010-CONSEPE, 

que Regulamenta o Estágio Curricular Supervisionado nos Cursos de Licenciatura da UERN; 

Recomendações dos Seminários Nacionais de Diretrizes para a Educação em Enfermagem no 

Brasil. 

 

CAPÍTULO 3 

DO ACESSO 

Art. 4º O acesso ao Curso de Enfermagem do Campus Caicó/UERN, modalidade Bacharelado 

e Licenciatura, será realizada anualmente, de forma conjunta com os demais cursos de 

graduação da Instituição, oferecendo 26 vagas INICIAIS, através de processo seletivo de caráter 

classificatório tais como: Processo Seletivo para Vagas Iniciais (PSVI), Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) determinado pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU); Processo 

Seletivo de Vagas Não Iniciais (PSVNI) e Transferência Ex-officio.  

 

Parágrafo único – O Curso tem sua oferta em turno diurno e apresenta regime de matrícula 

único para ingresso no 2º semestre, com inscrição em disciplinas semestralmente, exceto o 

ingresso por retorno e/ou transferência. 

 

CAPITULO 4 

DOS OBJETIVOS DO CURSO 

 

Art. 5º Os objetivos do Curso de Enfermagem são: 

 

I- Formar o Enfermeiro, bacharel e licenciado, crítico e reflexivo com competência 

técnico científica, ético-política, para participar efetivamente da consecução do 

direito universal à saúde, partindo da realidade dos serviços de saúde e totalidade 

social, com vistas a transformação dessa realidade, respeitando os princípios éticos 

e legais da profissão, valorizando o ser humano em sua totalidade e no exercício da 

cidadania; 
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II- Construir coletivamente a competência técnico-científica, ético-política para que o 

enfermeiro possa assumir a coordenação do trabalho de Enfermagem, 

materializado nos processos de trabalho assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender 

e investigar, parcela do trabalho coletivo em saúde; 

 

III- Instrumentalizar o estudante para o desenvolvimento dos processos de trabalho em 

enfermagem, assistir/intervir indissociável do processo gerenciar, interfacetado 

pelos processos ensinar/aprender e investigar; 

 

IV- Construir instrumentos para a produção de novos conhecimentos, enquanto eixo 

norteador do trabalho em saúde/enfermagem, comprometidos com a transformação 

dos perfis epidemiológicos do País, Região e do Estado do Rio Grande do Norte; 

 

V- Formar o/a enfermeiro/a, através da licenciatura, parcela do processo 

ensinar/aprender, para a produção e qualificação dos demais trabalhadores da 

enfermagem e para a educação básica, tendo a investigação como princípio 

educativo. 

 

VI- Capacitar o estudante para o desenvolvimento de práticas de educação em saúde, 

nos espaços de educação básica e profissional, na perspectiva da Vigilância à Saúde, 

tendo como eixo estruturante a integralidade da atenção. 

 

VII- Estimular o estudante para processos de educação permanente em saúde, 

comprometendo-se com seu próprio processo de formação, bem como com os 

demais trabalhadores de enfermagem, na perspectiva da articulação ensino/trabalho. 

 

 

TITULO II 

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Art. 6º O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM, nas modalidades de Bacharelado 

e Licenciatura, tem como objetivo primordial formar o Enfermeiro, bacharel e licenciado, 

crítico e reflexivo com competência técnico-científica, ético-política, para participar 

efetivamente da consecução do direito universal à saúde, partindo da realidade dos serviços de 
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saúde e totalidade social, com vistas a transformação dessa realidade, respeitando os princípios 

éticos e legais da profissão, valorizando o ser humano em sua totalidade e no exercício da 

cidadania. 

 

Art. 7º O Currículo do Curso de Enfermagem dispõe de uma carga horária mínima de 4.775 

(quatro mil setecentos e setenta e cinco) horas/aulas de atividades acadêmicas distribuídas entre 

disciplinas obrigatórias e optativas, estágios supervisionados e atividades complementares, com 

integralização mínima de 4.5 (quatro anos e meio) e máxima de 07 (sete) anos letivos, 

equivalentes a 09(nove) e 14(quatorze) semestres letivos respectivamente.  

 

Art. 8º A matriz curricular do Curso de Graduação em Enfermagem encontra-se organizado 

em seis áreas temáticas de formação: 

 

I – Bases biológicas e sociais da enfermagem: Destinada à fundamentação básica das 

ciências biológicas, humanas e sociais, de modo a garantir a compreensão das concepções de 

enfermagem, seu processo de trabalho, mediações, intervenções e compromissos com a 

transformação das práticas de saúde e da educação profissional em enfermagem na sociedade, 

fazendo articulação com as mudanças sociais, teóricos e fundamentos importantes para 

formação acadêmica do bacharel e licenciado em enfermagem: 

 

Quadro 12. Carga horária da área temática de Bases Biológicas e Sociais da Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS   CH    CR 

0702037-1 Fundamentos de Filosofia 60 04 

0701016-1 Fundamentos da Sociologia 60 04 

0501025-1 Antropologia e Saúde 45 03 

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 60 04 

0501026-1 Morfologia 105 07 

0501031-1 Biologia 75 05 

0501027-1 Processos Fisiológicos 135 09 

0501045-1 Patologia geral 45 03 

0501047-1 Bioagentes patogênicos 90 06 

0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135 09 

0501030-1 Saúde ambiental 45 03 

1002053-1 Memória e sociedade 45 03 
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0501053-1 Atualização em imunologia e imunização 45 03 

0501054-1 Desenvolvimento humano e constituição do sujeito 45 03 

0501057-1 A psicose e o tratamento diferencial 45 03 

0301013-1 Psicologia da adolescência 60 04 

Total 1095 73 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

II – Bases do Trabalho da Enfermagem: Abrange os conteúdos técnicos, metodológicos, 

os meios e instrumentos inerentes ao processo de trabalho do enfermeiro e da enfermagem nos 

modelos de assistência coletiva e individual, na educação básica e profissional em enfermagem 

visando qualificar o estudante para a compreensão das formas de organização dos trabalhadores 

e dos processos de trabalho da enfermagem. 

 

Quadro 13. Carga horária da área temática Bases do Trabalho da Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501001-1 A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em 

Enfermagem 

45 03 

0501003-1 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 60 04 

0501017-1 Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de 

Enfermagem 

30 02 

0501049-1 Bases da Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 225 15 

0501009-1 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no Processo 

Saúde/Doença da Criança 

75 05 

0501002-1 Concepções sobre o Ato de Estudar 45 03 

0501048-1 Ética, Saúde e Sociedade 45 03 

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60 04 

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem  60 04 

0501065-1 Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico I 30 02 

0501066-1 Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico II 45 03 

0501046-1 Gênero, saúde e Enfermagem 30 02 

0501059-1 Fundamentos de bioética 60 04 

Total 810 54 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014 
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III – Assistência de Enfermagem: Abrange os conteúdos teóricos e práticos que 

compõem os processos de trabalho assistir/intervir e gerenciar da enfermagem, de forma 

indissociável, em nível coletivo e individual, no processo saúde/doença da criança, do 

adolescente, do adulto e da 3ª idade, na promoção, proteção e recuperação da saúde. Deve ser 

desenvolvida sob a forma de ensino teórico-prático nos diversos cenários da produção dos 

serviços de saúde, contemplando os aspectos epidemiológicos, clínicos, cirúrgicos, 

psiquiátricos, pediátricos, geriátricos e gineco-obstétricos, na saúde coletiva e individual. 

Possibilita a construção de competência técnica, científica e política para atingir as finalidades 

do trabalho da enfermagem. Constrói instrumentos para a educação profissional e educação em 

saúde. 

 

Quadro 14. Carga horária da área temática Assistência de Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 120 08 

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 90 06 

0501011-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do 

Adolescente 

150 10 

0501019-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 270 18 

0501015-1 Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 210 14 

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 60 04 

0501018-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 3ª Idade 90 06 

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 60 04 

0501056-1 Epidemias e endemias regionais 45 03 

0501058-1 Atendimento pré-hospitalar 60 04 

0501060-1 Políticas públicas de saúde mental 45 03 

Total 1200 80 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

 IV – Gestão e Gerenciamento em Enfermagem: Constrói conhecimentos sobre o 

processo de trabalho gerenciar, de forma indissociável do processo assistir/intervir 

interfacetado pelos processos de trabalho ensinar/aprender e investigar, que qualifica o 

estudante para exercer a coordenação do trabalho da enfermagem nos diversos cenários de 

produção de serviços de saúde/enfermagem e na educação básica e profissional cujos 

instrumentos são construídos nas áreas temática I, II e III, consubstanciada nas disciplinas.  
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Quadro 15. Carga horária da área temática Gestão e Gerenciamento em Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501012-1 O Processo Gerenciar em Enfermagem 90 06 

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45 03 

Total 135 09 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

V – Educação, Saúde e Enfermagem: Espaço privilegiado para conformar a formação 

do enfermeiro enquanto educador e contempla as teorias, os métodos e as técnicas apropriadas 

ao ensino de enfermagem em nível básico e profissional, bem como a intervenção do mesmo 

no processo de educação em saúde e educação permanente em saúde, cujos instrumentos são 

construídos nas áreas I, II, III e IV, compreendendo as disciplinas. 

 

Quadro 16. Carga horária da área temática Educação, Saúde e Enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0301008-1 Sociologia da Educação 60 04 

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 60 04 

0301009-1 Didática 60 04 

0702032-1 Filosofia da Educação 60 04 

0301014-1 Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 60 04 

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 60 04 

0301021-1 Educação especial 60 04 

0501055-1 Currículo: teoria e prática 45 03 

0501043-1 Educação popular em saúde 60 04 

Total 525 35 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

VI - Articulação Teoria e Prática no Processo de Trabalho em Enfermagem: Espaço de 

consolidação da autonomia do enfermeiro enquanto coordenador do trabalho de enfermagem, 

conformando a articulação e indissociabilidade dos processos de trabalho de enfermagem 

(assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) nos diversos cenários de produção de 

serviços de saúde/enfermagem e na educação básica e profissional, supervisionado por 

enfermeiros docentes, em parceria com enfermeiros dos serviços de saúde, professores da 
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educação básica e profissional, de caráter obrigatório. O estágio é desenvolvido a partir do sexto 

período. 

 

Quadro 17. Carga horária da área temática Articulação teoria e prática no processo de trabalho 

em enfermagem 

CÓDIGO DISCIPLINAS CH CR 

0501061-1 Estágio curricular supervisionado I 105 07 

0501062-1 Estágio curricular supervisionado II 105 07 

0501063-1 Estágio curricular supervisionado III 525 35 

0501064-1 Estágio curricular supervisionado IV 540 36 

- Prática como Componente Curricular 420 28 

- Atividades Complementares 200 - 

Total 1895 113 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

Art. 9º Para integralização curricular esse curso dispõe das disciplinas obrigatórias que 

correspondem a 294 (duzentos e noventa e quatro) créditos ou 4.425 (quatro mil quatrocentos 

e vinte e cinco) horas/aulas e limite mínimo de 4.5 (quatro anos e meio) e máximo de 07 (sete) 

anos, equivalentes a 09 (nove) e 14 (quatorze) semestres letivos, respectivamente.  Além disso, 

a prática como componente curricular: 420 horas, Estagio Curricular Supervisionado: 1275 (um 

mil duzentas e setenta e cinco) horas, sendo 420 (quatrocentas e vinte) horas de prática de ensino 

(atividades de educação em saúde nos serviços de saúde, na rede de ensino básico e educação 

profissionalizante). 

 

Quadro 18. Resumo da carga horária total do curso 

MODALIDADE DE 

DISCIPLINAS 

QUANTIDADE CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 

TOTAL DE 

CRÉDITOS 

Disciplinas obrigatórias 37 2.625 175 

Disciplinas optativas - 90 06 

Prática como Componente 

Curricular 

- 420 28 

Trabalho de Conclusão de  

Curso (TCC) 

02 105 07 

Estágio  04 1.275 85 
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Atividades complementares - 200 - 

TOTAL 43 4.715 301 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

TITULO III 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 10° As atividades complementares constituem um conjunto de estratégias didático- 

pedagógicas que visam à complementação na formação de habilidades e saberes necessários ao 

estudante e devem fazer interface com os objetivos do curso, devendo ser cumpridas ou não no 

âmbito institucional da UERN. Apresentam a carga horária de 200 horas obrigatórias na 

integralização do Curso de Enfermagem e devem ser desenvolvidas, contabilizadas e 

cadastradas no currículo discente durante seu percurso acadêmico. 

 

Art. 11° A aferição das 200 horas de atividades complementares do curso de enfermagem será 

computada com as atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas concomitantes a 

permanência do estudante no curso de graduação em enfermagem, obedecendo a critérios de 

pontuação logo mais apresentados nos quadros abaixo. 

 

1) Atividades de ensino: 

 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

PIBID 60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PIBID será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor 

ou declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

 

Monitoria em 

disciplinas do curso 

de  

Graduação 

60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PIM será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor 

ou declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

 

Programa de 

Treinamento 

Especial (PET) 

60 horas por 

semestre letivo 

A participação no PET será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor 

ou declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

Palestras e cursos 

proferidos 

4 horas por 

ocasião 

As palestras e os cursos proferidos serão comprovados 

mediante a apresentação de declaração ou certificado 
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emitido, respectivamente, pela instituição promotora da 

palestra, curso ou estágio 

Realização de 

estágios não 

obrigatórios 

60 horas por 

semestre 

A realização de estágios não curriculares serão 

comprovados mediante a apresentação de declaração ou 

certificado emitido, respectivamente, pela instituição 

promotora da palestra, curso ou estágio 

Participação em 

cursos, oficinas, 

minicursos 

A carga horária do 

curso, oficinas e  

minicurso, que 

não exceda 80 

horas. 

A participação de eventos científicos, cursos, oficinas e/ou 

minicursos deverá ser comprovada mediante declaração ou 

certificado emitido pela organização do evento. 

Curso de língua 

estrangeira 

10 horas por 

semestre 

A participação de curso de língua estrangeira deverá ser 

comprovada mediante declaração ou certificado emitido 

pela organização do evento. 

Produção de material 

educativo 

 (livro, vídeo, disco, 

cartilha, texto, etc) 

30 horas por 

material educativo 

A produção de material educativo será comprovada 

através da apresentação da cópia do material juntamente 

com declaração expedida pela agência de fomento. 

 

2) Atividades de pesquisa: 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Projetos de iniciação 

científica 

60 horas por 

semestre 

A participação no PIBIC será comprovada mediante 

apresentação de declaração assinada pelo professor-tutor 

ou declaração emitida pela PROEG e/ou PROPEG. 

Artigos científicos 

publicados 

20 horas por 

publicação 

A comprovação da publicação de artigos em periódicos 

será mediante apresentação da cópia do artigo 

juntamente com capa de identificação do meio de 

divulgação (periódico). 

Artigos publicados em 

jornais 

10 horas por 

publicação 

A comprovação da publicação de artigos em jornais será 

mediante apresentação da cópia do artigo juntamente 

com capa de identificação do meio de divulgação 

(jornal). 

Apresentação de 

trabalhos em eventos  

Científicos 

30 horas por 

apresentação 

A apresentação de trabalhos em eventos científicos 

deverá ser comprovada mediante declaração ou 

certificado emitido pela organização do evento. 
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Publicação de resumos 

em anais de eventos 

10 horas por 

resumo 

A comprovação da publicação de resumos em anais será 

mediante apresentação da cópia do resumo juntamente 

com capa de identificação do meio de divulgação 

(anais). 

Publicação de resumos 

expandidos 

15 horas por 

resumo 

A comprovação da publicação de resumos expandidos 

em anais de eventos será mediante apresentação da cópia 

do resumo expandido juntamente com capa de 

identificação do meio de divulgação (anais). 

Publicação de trabalhos 

completos  

publicados em anais de 

congressos 

21 horas por 

trabalho 

A comprovação da publicação de trabalhos completos 

em anais de eventos será mediante apresentação da cópia 

do artigo juntamente com capa de identificação do meio 

de divulgação (anais). 

Monografia premiada 

em concurso  

Público 

60 horas por 

monografia 

A premiação de trabalhos em eventos serão 

comprovadas mediante declaração ou certificado emitido 

pela organização do evento. 

 

3) Atividades de extensão: 

 

ATIVIDADES 

 

PONTUAÇÃO 

 

CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO E 

COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Participação em projetos de 

extensão 

30 horas por 

projeto de até 40 

horas 

A participação em projetos de extensão será 

comprovada com a apresentação de declaração ou 

certificado emitido pela Pró-Reitoria de Extensão. 

 

Participação em eventos, 

congressos, mostras, 

exposições, simpósios, 

campanhas,  

conferências 

15 horas por 

evento 

A participação em eventos científicos e a 

premiação de trabalhos em eventos serão 

comprovadas mediante declaração ou certificado 

emitido pela organização do evento. 

 

Projetos sociais e de 

voluntariado 

10 horas por 

projeto 

A participação em eventos científicos e a 

premiação de trabalhos em eventos serão 

comprovadas mediante declaração ou certificado 

emitido pela organização do evento. 

Representação estudantil em 

centro e  

diretório acadêmicos 

45 horas por 

semestre 

A representação estudantil em centros ou diretórios 

acadêmicos será comprovada mediante a 

apresentação de declaração assinada pelo 

presidente do diretório específico, anexada ao 

relatório das atividades desenvolvidas e sua 

articulação com o Projeto Pedagógico do Curso 
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Organização de eventos 

científicos 

20 horas por 

evento 

A organização de eventos científicos deverá ser 

comprovada mediante declaração ou certificado 

emitido pela organização do evento. 

Participação no seminário 

interdisciplinar 

10 horas por 

seminário 

A participação nos Seminários Interdisciplinares 

será comprovada mediante declaração ou 

certificado emitido pelo Departamento 

responsável. 

Participação em apresentações 

artísticas  

vinculadas a projetos 

acadêmicos ou sociais 

(espetáculo de teatro, música, 

poesia, dança exposição de 

pinturas ou fotografias) 

20 horas por 

montagem. 

A participação em apresentações artísticas 

vinculadas a projetos acadêmicos será comprovada 

mediante declaração ou certificado emitido pela 

instituição promotora ou organizadora do projeto e 

da apresentação artística. 

 

Art. 12º Para registro das atividades complementares será realizado após a participação em 

atividades de caráter complementar o estudante deverá requerer à coordenação do curso o 

aproveitamento das horas, mediante a apresentação de cópia autenticada do certificado do 

evento, declaração ou outro instrumento comprobatório da atividade a ser aproveitada.  

 

Art. 13º O requerimento deverá ser encaminhado ao orientador acadêmico para que o mesmo 

possa computar e efetuar o registro de horas aproveitadas na ficha de acompanhamento 

individual do estudante junto à Coordenação do Curso de Enfermagem do Campus Caicó 

semestralmente a partir de calendário divulgado; 

 

Art. 14º O orientador acadêmico do curso também se encarregará de lançar as atividades 

complementares acumuladas pelos estudantes no subsistema de unidade acadêmica 

regulamente. 

 

Art. 15º Somente serão contabilizadas as atividades realizadas durante o período em que o 

estudante estiver vinculado ao curso de graduação em enfermagem. 

 

Art. 16º A contabilização de atividades complementares de natureza acadêmico-científico-

culturais não mencionadas no caput deste artigo, assim como o estabelecimento das respectivas 

cargas horárias, far-se-á mediante apreciação e aprovação do colegiado do curso ou para 

instância competente da instituição; 
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TITULO IV 

DA ATIVIDADE DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

Art. 17º De acordo com o Art. 27 do RCG/UERN 2014 as atividades da prática como 

componente curricular visam a formação de habilidades voltadas para a atividade profissional, 

e devem fazer interface com as áreas ou disciplinas da matriz curricular, desde o início do 

percurso acadêmico. 

 

§ 1ºA prática de ensino, refere-se aos momentos preparatórios para atuação profissional, 

envolvendo o contato direto com a realidade de ensino a partir dos elementos de análise 

oferecidos nas disciplinas do curso. O contato direto com a realidade de ensino pressupõe a 

presença física do licenciado no campo de trabalho ou a realização da análise de materiais e 

elementos de realidades específicas de ensino. 

 

§ 2º Os professores das disciplinas, deverão desenvolver atividades voltadas para a comunidade 

e/ou escola local onde a instituição de ensino se insere, registrando-as no diário de classe. 

 

Art. 18º No Curso de Enfermagem, a carga horária total destinada à prática de ensino 

corresponde a 420 (quatrocentas e vinte) horas aula, distribuídas no decorrer de todo o curso, 

através das disciplinas conforme relação abaixo:  

 

Quadro 21. Carga horária total destinada à atividade de prática como componente curricular: 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA PRÁTICA TOTAL 

Fundamentos de Filosofia 45 15 60 

Fundamentos da Sociologia 45 15 60 

Fundamentos da Psicologia 45 15 60 

Sociologia da Educação 45 15 60 

Filosofia da Educação 45 15 60 

Psicologia da Aprendizagem 45 15 60 

Didática 45 15 60 

Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico 45 15 60 

Antropologia e Saúde 30 15 45 
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História e Processo de Trabalho em Enfermagem 45 15 60 

Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 

Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 

Saúde Ambiental 30 15 45 

Ética, Saúde e Sociedade 30 15 45 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença da Criança  

e do Adolescente 

 

120 

 

30 150 

O Processo Gerenciar em Enfermagem 75 15 90 

Enfermagem no Processo Produtivo 45 15 60 

Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 180 30 210 

Temas Avançados em Saúde Coletiva 45 15 60 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença da 3ª Idade 60 30 90 

Gestão do Processo Ensinar/Aprender 30 15 45 

Enfermagem no Processo Saúde-Doença do Adulto 240 30         270 

TOTAL 1440 420 1860 

Fonte: Campus Caicó/UERN, 2014. 

 

TITULO V 

DA MATRIZ CURRICULAR  

 

Art. 19º O fluxo curricular do curso de enfermagem do CaC, base para a oferta dos 

componentes curriculares,  encontra-se identificado a seguir:   

 

I – Primeiro Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301003-1 Fundamentos da 

Psicologia 

- 04 04  45 - 15  60 

0501001-1 A Universidade e a 

Produção da Força de 

Trabalho em 

Enfermagem 

- 03 03 30 15 -  45 

0501002-1 Concepções sobre o 

Ato de Estudar 

- 03 03 30 15 -  45 

0501031-1 Biologia - 05 05 60 15 -  75 

0701016-1 Fundamentos da 

Sociologia 

- 04 04 45 - 15  60 

0702037-1 Fundamentos de 

Filosofia 

- 04 04 45 - 15  60 

TOTAL - - 23 23 300 45 45 - 345 
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II – Segundo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301008-1 Sociologia da 

Educação 

Fundamentos da 

Sociologia 

(0701016-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501003-1 História e Processo de 

Trabalho em 

Enfermagem 

- 04 04 45 - 15  60 

0501025-1 Antropologia e Saúde - 03 03 30 - 15  45 

0501026-1 Morfologia Biologia 

(0501031-1) 

07 07 75 30 -  105 

05001027-

1 

Processos 

Fisiológicos 

Biologia 

(0501031-1) 

09 09 105 30 -  135 

TOTAL - - 27 27 360 60 45 - 405 

 

III – Terceiro Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501004-1 Epidemiologia e 

Enfermagem 

- 08 08 90 - 30  120 

0501005-1 Processo de 

Investigação em 

Enfermagem 

Concepções 

sobre o Ato de 

Estudar 

(0501002-1) 

04 04 45 15 -  60 

0501045-1 Patologia Geral Processos 

Fisiológicos 

(0501027-1) 

03 03 45 - -  45 

0501046-1 Gênero, Saúde e 

Enfermagem 

- 02 02 30 - -  30 

0501047-1 Bioagentes 

Patogênicos 

Processos 

Fisiológicos 

(0501027-1) 

06 06 90 - -  90 

0501048-1 Ética, Saúde e 

Sociedade 

- 03 03 30 - 15  45 

0702032-1 Filosofia da 

Educação 

- 04 04 45 - 15  60 

TOTAL - - 30 30 390 15 60 - 450 

 

 

 

IV – Quarto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301018-1 Psicologia da 

Aprendizagem 

Fundamentos da 

Psicologia 

(0301003-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501008-1 Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

Epidemiologia e 

Enfermagem 

(0501004-1) 

08 08 90 - 30  120 

0501049-1 Bases da Semiologia 

e  Semiotécnica da 

Enfermagem 

Morfologia 

(0501026-1) 

Processos 

Fisiológicos  

(0501027-1) 

15 15 225 - -  225 

0501052-1 Gestão do Processo 

Ensinar/Aprender 

- 03 03 30 - 15  45 
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0501067-1 Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

Patologia Geral 

(0501045-1) 

Biogentes 

Patogênicos 

(0501047-1) 

09 09 135 - -  135 

TOTAL - - 37 37 495 - 60 - 555 

 

V – Quinto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301014-1 Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino Básico 

- 04 04 45 - 15  60 

0401089-1 Língua Brasileira de 

Sinais 

- 04 04 60 - -  60 

0501009-1 Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

05 05 60 15 -  75 

0501011-1 Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança e do 

Adolescente 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

(0501008-1) 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

 

10 10 120 - 30  150 

0501012-1 O Processo Gerenciar 

da Enfermagem 

História e 

Processo de 

Trabalho em 

Enfermagem 

(0501003-1) 

06 06 75 - 15  90 

0501030-1 Saúde Ambiental - 03 03 30 - 15  45 

TOTAL - - 32 32 405 15 75 - 480 

 

 

VI – Sexto Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0301009-1 Didática - 04 04 45 - 15  60 

0501015-1 Enfermagem no 

Processo de 

Reprodução Humana 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

Semiologia e 

Semiotécnica de 

Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença da 

Criança 

(0501009-1) 

Enfermagem no 

processo 

14 14 165 15 30  210 
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Saúde/Doença da 

Criança e do 

Adolescente 

(0501011-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

 

0501016-1 Temas Avançados 

em Saúde Coletiva 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

(0501008-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501050-1 Processo Pesquisar e 

Enfermagem 

Processo de 

Investigação em 

Enfermagem 

(0501005-1) 

Pesquisa e 

Enfermagem 

(0501013-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501051-1 Enfermagem no 

Processo Produtivo 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

(0501008-1) 

04 04 45 - 15  60 

0501061-1 Estágio Curricular 

Supervisionado I 

Sociologia da 

Educação 

(0301008-1) 

Estrutura e 

Funcionamento 

do Ensino 

Básico 

(0301014-1) 

Psicologia da 

Aprendizagem 

(0301018-1) 

Filosofia da 

Educação 

(0702032-1) 

07 07 - - - 105 105 

TOTAL - - 37 37 375 15 75 105 555 

 

VII – Sétimo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501017-1 Seminário sobre a 

Problemática do 

Ensino e da Prática 

de Enfermagem 

Didática 

(0301009-1) 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 

(0501061-1) 

02 02 30 - -  30 

0501018-1 Enfermagem do 

Processo 

Saúde/Doença da 3ª 

Idade 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

(0501008-1) 

Bases da 

Semiologia e 

Semiotécnica da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

06 06 60 - 30  90 

0501019-1 Enfermagem no 

Processo 

Saúde/Doença do 

Adulto 

Enfermagem em 

Saúde Coletiva 

(0501008-1) 

Enfermagem e 

Processos 

Terapêuticos 

(0501067-1) 

Bases da 

Semiologia e 

18 18 240 - 30  270 
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Semiotécnica da 

Enfermagem 

(0501049-1) 

0501062-1 Estágio Curricular 

Supervisionado II 

Didática 

(0301009-1) 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 

(0501061-1) 

07 07 - - - 105 105 

TOTAL - - 33 33 330 - 60 105 495 

 

 

VIII – Oitavo Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-REQUISITOS CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501064-1 Estágio Curricular 

Supervisionado III 

 

2 35 35 - - - 525 525 

0501065-1 Estudos para 

elaboração de 

Trabalho 

Monográfico I 

Processo Pesquisar e 

Enfermagem 

0501050-1 

02 02 30 - - - 30 

TOTAL - - 37 37 30 - - 525 555 

 

 

IX – Nono Período 

CÓDIGO COMPONENTES 

CURRICULARES 

PRÉ-

REQUISITOS 

CR CH 

SEMANAL 

CH CH 

TOTAL TEÓRICA PRÁTICA PCC PE 

0501064-1 Estágio Curricular 

Supervisionado IV 

Estágio Curricular 

Supervisionado III 

0501063-1 

36 36 - - - 540 540 

0501066-1 Estudos para 

Elaboração de 

Trabalho 

Monográfico II 

Estudos para 

Elaboração de 

Trabalho 

Monográfico I 

03 03 45 - - - 45 

TOTAL - - 39 39 45 - - 540 585 

 

 

                                                 
2 Fundamentos da Psicologia (0301003-1); A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem 

(05010001-1); Concepções sobre o Ato de Estudar (0501002-1); Biologia (0501031-1); Fundamentos da 

Sociologia (0701016-1); Fundamentos de Filosofia (0702037-1); Sociologia da Educação (0301008-1); História e 

Processo de Trabalho em Enfermagem (0501003-1); Antropologia e Saúde (0501025-1); Morfologia (0501026-

1); Processos Fisiológicos (0501027-1); Epidemiologia e Enfermagem (0501004-1); Processo de Investigação em 

Enfermagem (0501005-1); Patologia Geral (0501045-1); Gênero, Saúde e Enfermagem (0501046-1); Bioagentes 

Patogênicos (0501047-1); Ética, Saúde e Sociedade (0501048-1); Filosofia da Educação (0702032-1); Psicologia 

da Aprendizagem (0301018-1); Enfermagem em Saúde Coletiva (0501008-1); Bases da Semiologia e  

Semiotécnica da Enfermagem (0501009-1); Gestão do Processo Ensinar/Aprender (0501052-1); Enfermagem e 

Processos Terapêuticos (0501067-1); Estrutura e Funcionamento do Ensino Básico (0301014-1); Língua Brasileira 

de Sinais (0401089-1); Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança 

(0501009-1); Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do Adolescente (0501011-1); O Processo 

Gerenciar da Enfermagem (0501012-1); Saúde Ambiental (0501030-1); Enfermagem no Processo de Reprodução 

Humana (0501015-1); Temas Avançados em Saúde Coletiva (0501016-1); Processo Pesquisar e Enfermagem 

(0501050-1); Enfermagem no Processo Produtivo (0501051-1); Estágio Curricular Supervisionado I (0501061-1); 

Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de Enfermagem (0501017-1); Enfermagem do Processo 

Saúde/Doença da 3ª Idade (0501018-1); Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto (0501019-1); Estágio 

Curricular Supervisionado II (0501062-1). 
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TÍTULO VI 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

CAPÍTULO 1 

DA CONCEPÇÃO E OBJETIVOS 

 

Art. 20º O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um dos componentes curriculares 

obrigatórios e autônomo do curso de graduação em enfermagem do Campus Caicó/UERN. Tem 

como objetivo expressar as competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos, bem como 

os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação como citado na Resolução 

nº005/2014 do CONSEPE/UERN.  

 

Art. 21º Esse trabalho acadêmico é construído ao longo do curso desde o primeiro período. 

Existem diferentes disciplinas na matriz curricular que estão diretamente articuladas com o 

TCC. São elas: Concepções sobre o Ato de Estudar no primeiro período; Processo de 

Investigação em Enfermagem no terceiro; Processo Pesquisar e Enfermagem no sexto; Estudos 

para Elaboração do Trabalho Monográfico I no oitavo; e Estudos para Elaboração do Trabalho 

Monográfico II no nono período. 

 

Art. 22º O TCC será representado por um trabalho de pesquisa ou revisão de literatura, 

conforme direcionamento e concordância do professor orientador. 

 

CAPÍTULO 2 

DO PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 23º As atividades de elaboração do Projeto de TCC são iniciadas e finalizadas na 

Disciplina Processo Pesquisar e Enfermagem, considerando ainda o aprendizado base das 

Disciplinas Concepções Sobre o Ato de Estudar e Processo de Investigação em Enfermagem. 

 

Art. 24º O Projeto de TCC, estabelecido pelo Curso de Enfermagem, pode conter as seguintes 

partes: 

I - Introdução; 

 - Considerações sobre o Objeto de Estudo; 
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 - Problematização e Questão de Pesquisa; 

 - Justificativa; 

 - Hipótese(s) ou pressuposto(s)(quando cabível); 

II - Objetivo(s) de Pesquisa; 

III - Metodologia; 

IV - Cronograma de Execução; 

V - Orçamento; 

VI- Referências; 

VII - Apêndices (quando existir); 

VIII - Anexos (quando existir). 

 

Art. 25º A entrega do projeto de pesquisa à Coordenação de Monografia ocorrerá no final da 

Disciplina Processo Pesquisar e Enfermagem, após anuência do professor orientador. 

 

CAPÍTULO 3 

DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 26º O processo de avaliação da TCC obedece aos seguintes procedimentos: 

 

I - ser iniciado com a entrega da versão escrita (três cópias impressas em espiral) à Coordenação 

de Monografia, 45 (quarenta e cinco) dias antes da data do término do semestre letivo da UERN, 

conforme anuência do professor orientador, informando ainda os nomes dos demais membros 

da Banca Examinadora; 

 

II - a Coordenação de Monografia marcará dentro do calendário universitário as datas para 

apresentação oral (defesa pública), estas relacionadas às atividades da Disciplina Estudos para 

Elaboração do Trabalho Monográfico II; 

 

III - É de responsabilidade do orientador autorizar a defesa pública da monografia pelo 

estudante; 

 

IV - A Banca Examinadora será composta por três membros, sendo o orientador o presidente, 

e os demais membros escolhidos pelo orientador e orientando, ligados ou não à UERN, desde 

que tenham domínio sobre o objeto de estudo escolhido. A banca terá um prazo mínimo de sete 
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dias para avaliar o trabalho, contados entre o recebimento do material impresso pela 

Coordenação de Monografia e a data da defesa pública; 

 

V - Caberá à Coordenação de Monografia organizar o calendário de defesas, conforme consulta 

e sugestão dos membros de bancas envolvidos, preferencialmente, nos dias de aula da 

Disciplina Estudos para Elaboração do Trabalho Monográfico II; 

 

VI - A nota final desta Disciplina será constituída pela média aritmética da avaliação da 

apresentação pública (defesa), do material escrito (monografia) e das atividades de orientação. 

 

VII - As notas das avaliações do material escrito, da defesa pública e das atividades de 

orientação serão atribuídas através de instrumentos, criados pela Disciplina, com variação de 0 

(zero) a 10 (dez); 

 

VIII – Na defesa pública, o orientando terá no máximo 20 (vinte) minutos para fazer sua defesa. 

Em seguida, cada Membro da Banca Examinadora terá 10 (dez) minutos para fazer suas 

arguições, e o estudante mais 10 (dez) minutos para responder as arguições da Banca; 

 

IX - Após parecer favorável e final da banca examinadora, o estudante terá o prazo de 10 dias 

para catalogar o TCC junto à Biblioteca Central da UERN e providenciar (um) exemplar 

padronizado pela instituição e uma cópia em CD, como depósito final junto à Coordenação do 

Curso; 

 

X - Será considerado aprovado o estudante que obtiver a média final igual ou superior a 7,0 

(sete), na Disciplina Estudos para Elaboração do Trabalho Monográfico II. 

 

XI - Será reprovado o estudante: 

a) que deixar de comparecer, sem justificativa por escrito, à Banca Examinadora, no prazo 

fixado para defesa da monografia; 

b) que deixar de cumprir, sem justificativa por escrito, o prazo fixado para depósito final do 

TCC; 

c) que apresentar média inferior a 7,0 (sete); 

d) que realizar plágio do trabalho de conclusão de curso, considerando a Resolução nº 58/2013 

do CONSEPE. 
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CAPÍTULO 4 

DO ORIENTANDO 

Art. 27º Constituem deveres do estudante do Curso de Graduação em Enfermagem em relação 

à elaboração do TCC: 

 

I – Desenvolver atividades relativas à elaboração do TCC por ocasião das Disciplinas: Processo 

Pesquisar e Enfermagem; Estudos para Elaboração de Trabalho Monográfico I e II, sob a 

concordância do professor orientador; 

 

II - Elaborar o Projeto de TCC no semestre em que está matriculado na Disciplina Processo 

Pesquisar e Enfermagem, cumprindo com os prazos previstos no calendário letivo do Curso de 

Enfermagem; 

 

III - Cumprir o cronograma de trabalho previsto no Projeto de TCC, definido conjuntamente 

com o professor orientador; 

 

IV - Finalizar a versão para defesa do TCC, com anuência e autorização do professor orientador, 

50 dias antes da data do término semestre letivo, fixado no calendário universitário da UERN; 

 

V - Providenciar um exemplar, conforme padronização da UERN, como depósito final junto à 

Coordenação do Curso, em até dez após a defesa pública. 

 

Art. 28º No caso de publicação do trabalho de conclusão de curso, em parte ou no todo, seja 

em revista científica, congresso/encontro científico, ou outro órgão de divulgação, o orientador 

obrigatoriamente será considerado co-autor do referido trabalho. 

 

CAPÍTULO 5 

DO ORIENTADOR 

Art. 29º Caberá ao orientador acompanhar a elaboração do projeto de pesquisa e os 

procedimentos necessários à execução do TCC no Curso de Enfermagem. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Por solicitação escrita do estudante ou de seu orientador junto à 

Coordenação de Monografia, e em caso de não conformidade, poderá haver mudança de 

orientador de TCC com apreciação do Colegiado do Curso. 
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Art. 30º É garantida a todos os estudantes de graduação em Enfermagem a orientação para o 

desenvolvimento de trabalho monográfico, por um professor do Curso de Graduação em 

Enfermagem ou da UERN; 

 

§ 1º - Ficará a cargo do professor orientador da UERN estipular o número máximo de 

orientandos em acompanhamento, considerando a resolução de distribuição de carga horária 

docente; 

 

§ 2º - O Orientador não poderá abandonar o processo de orientação do trabalho de conclusão 

de curso junto ao estudante, sem justificativa à Coordenação de Monografia, e se necessário 

for, tal conduta será apreciada pelo Colegiado de Enfermagem. 

 

Art. 31º Compete ao Orientador de TCC: 

 

I - Avaliar a relevância do objeto de estudo proposto pelo estudante; 

 

II - Orientar o estudante nas diferentes etapas do trabalho de conclusão de curso, a partir da 

Disciplina Processo Pesquisar e Enfermagem, até a finalização da Disciplina Estudos para 

Elaboração do Trabalho Monográfico II; 

 

III - Manter atividades de orientação semanal junto ao estudante, com cronograma semestral 

definido (local, dia e horário) entre as partes; 

 

IV - Comunicar à Coordenação de Monografia, de comum acordo com o orientando, os dois 

componentes da Banca Examinadora que avaliarão o TCC, levando em consideração as áreas 

de conhecimento dos mesmos; 

 

V - Presidir e coordenar os trabalhos da Banca Examinadora, encaminhando o resultado final e 

a ata de aprovação à Coordenação de Monografia, nos prazos fixados em calendário e nestas 

normas. 
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CAPÍTULO 6 

DA BANCA EXAMINADORA 

Art. 32º A Banca Examinadora será constituída por três componentes: 1 (um) orientador e 2 

(dois) membros, estes com formação condizente na área do objeto de estudo do TCC, podendo 

ser vinculado ou não à UERN. 

 

Parágrafo Único - O professor orientador é o Presidente da Banca Examinadora. 

 

Art. 33º Compete à Banca Examinadora e seus membros: 

I - efetivar o processo de avaliação do TCC de acordo com os requisitos definidos nestas 

normas; 

 

II - entregar as cópias e os respectivos pareceres à Coordenação de Monografia nos prazos 

estabelecidos pelo calendário letivo do Curso de Enfermagem; 

 

III - comparecer na data e local determinados para defesa pública do TCC e entregar ao 

professor orientador, presidente da Banca, o resultado final de sua avaliação. 

 

CAPÍTULO 7 

DO COORDENADOR DE MONOGRAFIA 

 

Art. 34º Ocupará a função de Coordenador de Monografia o professor responsável/coordenador 

da Disciplina Estudos para Elaboração do Trabalho Monográfico II. 

 

Art. 35º Compete ao Coordenador de Monografia: 

I - Acompanhar e mediar o processo de orientação entre orientador e orientando; 

 

II - Levar para o Colegiado de Enfermagem as demandas de apreciação grupal levantadas por 

estudantes ou orientadores, conforme apontadas nestes capítulos, entendidas como de discussão 

e decisão coletiva; 

 

III - Publicar edital de defesas públicas de Monografia, 40 dias antes do Calendário semestral 

ser finalizado, com estudantes aptos para defesa e membros das bancas examinadoras; 

 



241 

 

IV - Organizar a logística para a execução das defesas, sejam elas realizadas no espaço da 

UERN ou em outra instituição parceira; 

 

V - Mediar e ser co-responsável pelo processo de finalização do processo de defesa a partir do 

depósito da cópia de monografia, junto à Secretaria do Curso de acordo com a norma da 

instituição. 

 

TÍTULO VII 

 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CAPÍTULO 1 

DA CONCEITUAÇÃO, OBJETIVOS E OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 36º O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem da habilitação de bacharel e 

licenciado constitui-se de atividades desenvolvidas nos componentes curriculares: Estágio 

Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular Supervisionado II, Estágio Curricular 

Supervisionado III, Estágio Curricular Supervisionado IV, que  possibilitam ao estudante 

aplicação de conhecimentos , habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso, nos processos 

de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar), nos 

modelos epidemiológico  e clínico de atenção à saúde  realizados em serviços de saúde públicos 

e privados, instituições de ensino básico e demais instituições da sociedade civil nas quais o 

enfermeiro é incorporado na qualidade de profissional  para assumir a coordenação do trabalho 

de enfermagem. 

 

Art. 37º O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem, enquanto componente 

curricular obrigatório do Curso de Graduação em Enfermagem, tem como objetivos: 

 

I. Possibilitar ao estudante a conformação da autonomia, através dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso, nos processos de trabalho de 

enfermagem para assumir a coordenação do trabalho da enfermagem dentro de uma 

programação em parceria com serviços de saúde e da educação profissional. 
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II. Proporcionar experiências de articulação ensino / trabalho através de participação efetiva 

na produção de serviços (saúde e educação), organismos institucionais públicos e privados 

e demais setores da sociedade civil nas quais o enfermeiro é inserido como trabalhador. 

III. Promover a articulação entre a formação e a prática pedagógica com vistas ao 

desenvolvimento do trabalho docente.  

IV. Possibilitar a produção de conhecimentos e tecnologias que contribuam para a 

transformação dos serviços de saúde e da educação profissional do Município de Caicó, 

Região do Seridó e Estado do Rio Grande do Norte.  

Art. 38º O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem realizar-se-á nos quatro últimos 

períodos do curso de graduação, integralizando um total de 1.275 (um mil duzentos e sessenta 

e cinco) horas e 85 créditos, distribuídas em quatro componentes curriculares:  

 

I – Estágio Curricular Supervisionado I ministrada no 6º período, com carga horária de 105 

horas, teórico-prática de Educação em Saúde na rede de atenção básica e hospitalar de saúde, 

inclui 30 horas de orientação de sala de aula, 20 horas de observação (captação da realidade), 

20 horas de planejamento (construção da proposta de intervenção), 25 horas para execução e 

10 horas para avaliação do processo pedagógico (incluindo socialização das experiências, 

elaboração do relatório final). Constrói instrumentos para o estágio curricular supervisionado 

II. 

 

II – Estágio Curricular Supervisionado II, ministrado no 7º período, com carga horária de 105 

horas, teórico-prática de educação em saúde na rede de ensino básico, inclui 30 horas de 

orientação de sala de aula, 15 horas de observação (captação da realidade), 10 horas de 

planejamento (construção da proposta de intervenção), 40 horas de regência de classe (execução 

da proposta de intervenção), 10 horas avaliação do processo pedagógico. Envolve as diversas 

dimensões da dinâmica escolar: gestão, interação de professores, relacionamento 

escola/comunidade, relações com a família. Constrói instrumentos para o estágio curricular 

supervisionado III. 

 

III - Estágio Curricular Supervisionado III, ministrada no 8º período, com carga horária 525 

horas, teórico-prática de educação em saúde nos serviços de saúde (105 horas) e intervenção 

nos serviços de saúde (420 horas), realizada em Serviços Básicos de Saúde e Hospitais. A carga 
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horária prática de educação em saúde inclui 30 horas de orientação de sala de aula, 15 horas de 

observação (captação da realidade), 10 horas de planejamento (construção da proposta de 

intervenção), 40 horas para execução e 10 horas para avaliação da proposta de intervenção, 

pautadas nas necessidades dos serviços de saúde, campos de estágio. Constrói instrumentos 

para o estágio curricular supervisionado IV, desenvolvido no final do curso. 

 

IV - Estágio Curricular Supervisionado IV, ministrada no 9º período, com carga horária de 540 

hora, teórico-prática na educação profissionalizante (105 horas) e intervenção nos serviços de 

saúde (435 horas), realizado em Serviços Básicos de Saúde e Hospitais.  A carga horária prática 

na educação profissional está distribuída em 30 horas de orientação de sala de aula, 20 horas de 

observação, 15 horas de planejamento, 30 horas de regência supervisionada e 10 horas para 

avaliação do processo pedagógico. Deverá ser cursada após a integralização do estágio 

curricular III. 

 

CAPÍTULO 2 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 39º Os componentes curriculares de estágio curricular supervisionado I, II, III e IV deverão 

ser cumpridas pelos estudantes nos campos de estágio (instituições de ensino básico e nos 

serviços de saúde) devidamente cadastrados, adequados ao desenvolvimento do estágio 

supervisionado e que atendam a critérios estabelecidos através de convênios firmados pela 

Universidadee localizados na cidade de funcionamento do curso.  

 

§ 1º - Quando a sede de funcionamento do curso não dispor de campo ou não comportar a 

demanda para realização do estágio, conforme diagnosticado em estudo prévio realizado pela 

coordenação de estágio e em conjunto com os professores supervisores de cada unidade 

acadêmica, o estágio poderá ocorrer em outros municípios, os quais deverão ser agrupados em 

pólos respeitando a Resolução da Universidade que dispões sobre esses casos. 

 

§ 2º - A escolha dos pólos aglutinadores será definida previamente pelo colegiado do curso, 

com base em estudo de mapeamento de campo considerando as necessidades de alocação dos 

estudantes em processo de estágio e condições favoráveis para sua efetivação. Estes pólos 

aglutinadores deverão se localizar em municípios circunvizinhos ao município sede do curso, 

na jurisdição do estado do Rio Grande do Norte. 
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§ 3º - As atividades em campo de estágio serão realizadas em horários compatíveis com a 

organização do trabalho docente e da enfermagem nas instituições conveniadas. 

 

Art. 40º É obrigatório o rodízio do estagiário nas diferentes unidades de saúde: unidades básicas 

de saúde e Hospitais. Nas instituições escolares e não escolares não é obrigatório a realização 

de rodízio.  

 

 Art. 41º As competências das instituições campo de estágio e do Curso de Enfermagem são 

definidas nos termos dos respectivos convênios. 

 

CAPÍTULO 3 

DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 42º O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem contará 

com uma Coordenação Geral de Estágio e Professores Supervisores dos componentes 

curriculares: Estágio Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular Supervisionado II, 

Estágio Curricular Supervisionado III, Estágio Curricular Supervisionado IV, vinculadas ao 

Curso de Enfermagem. 

Parágrafo Único - O coordenador e os Supervisores de Estágio deverão, preferencialmente, 

ter formação inicial em licenciatura no curso, formação em enfermagem e/ou área afim ou 

desenvolver estudos no campo.  

 

Art. 43º São competências da Coordenação Geral de Estágio Curricular Supervisionado 

 

I - Promover a articulação entre as unidades acadêmicas para orientação e elaboração das 

propostas semestrais de estágios supervisionados de seus cursos; 

 

II - Discutir com as unidades acadêmicas mecanismos de operacionalização do Estágio 

Curricular Supervisionado; 

 

III - Fomentar a socialização das experiências e avaliação das atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado no âmbito da UERN; 
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IV - Acompanhar e avaliar as atividades de Estágio Curricular Supervisionado nas unidades 

acadêmicas; 

 

V - Realizar, periodicamente, reuniões dentre outras atividades com os coordenadores de 

Estágio Curricular Supervisionado nas unidades; 

 

Art. 44º  São competências da Coordenação de Estágio nas unidades acadêmicas 

 

I - Encaminhar dados necessários para que o setor competente, Pró-Reitoria de Planejamento -

PROPLAN da UERN, proceda ao estabelecimento do Termo de convênio entre a Universidade 

e as instituições campo de estágio; 

 

II - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado; 

 

III - Promover atividades de reflexão sobre o Estágio Curricular Supervisionado que envolvam 

os estagiários, os professores - supervisores de estágio, demais alunos do curso, gestores e 

demais profissionais das instituições campo de estágio; 

 

IV - Realizar reuniões periódicas com os coordenadores de Estágio Curricular Supervisionado 

nos cursos vinculados à Unidade Acadêmica; 

 

V - Apresentar ao Fórum Integrado de Estágio e Licenciatura - FIEL e ao Fórum Integrado de 

Estágio e Bacharelado - FIEB às unidades acadêmicas, relatórios semestrais de suas atividades. 

 

VI - Disponibilizar fichas e demais documentos para o aluno estagiário. 

 

VII - Encaminhar, junto com o diretor da unidade, os alunos estagiários à instituição campo de 

estágio. 

 

Art 45º São competências da Coordenação de Estágio Curricular Supervisionado do Curso: 

 

I - Elaborar semestralmente, um Plano de Ação fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Lei Nacional de Estágio, bem como as resoluções da instituição de ensino superior 
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do Curso de Graduação em Enfermagem, com a participação da equipe de Docentes 

Supervisores de Estágio; 

 

II - Participar do planejamento e execução do Projeto Pedagógico do Curso de     Enfermagem;  

 

III - Atentar para que o estágio se desenvolva de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso; 

 

IV - Participar ativamente das atividades do Fórum de Estágio Curricular Supervisionado; 

 

V - Proceder prévio cadastramento e avaliação periódica dos campos de estágio, com a 

finalidade de celebração de convênios entre a Universidade e/ou Curso de Enfermagem e 

instituições públicas e  privadas  de atenção à saúde (hospitais, maternidades, unidades básicas 

de saúde, creches, serviços geriátricos e ambulatórios de referência, organizações  de bairros ),  

instituições de ensino básico, obedecendo aos seguintes requisitos: existência de infraestrutura, 

recursos humanos e materiais necessários ao pleno desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado; garantia de acompanhamento e avaliação por parte da coordenação do Curso 

de Enfermagem; existência de profissional qualificado para participar da orientação, 

acompanhamento e avaliação do estagiário; 

 

VI - Selecionar, distribuir e encaminhar os estudantes aos campos de estágio; 

 

VII - Promover uma ampla articulação entre os diversos campos da prática profissional e o 

Curso de Enfermagem, tendo em vista o desencadeamento de processos reflexivos sobre a 

formação e exercício profissional, na perspectiva da construção coletiva de atividades de 

articulação ensino / trabalho;  

 

VIII - Acompanhar, avaliar e analisar o direcionamento do estágio com base nas diretrizes 

curriculares nacionais norteadoras do curso de enfermagem; 

 

IX - Assessorar a elaboração e efetivação dos programas dos componentes curriculares de 

estágio curricular supervisionado a partir dos marcos teórico-metodológicos norteadores do 

curso de graduação em enfermagem; 
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X - Fornecer à Instituição, ao campo de estágio e, especialmente, ao professor colaborador 

as informações sobre o estágio, suas normas e documentação (formulários, fichas e outros); 

 

XI - Receber semestralmente dos supervisores de estágio, relatório de atividades dos 

estudantes estagiários para controle e cômputo das horas de estágio cumpridas nos diversos 

campos; 

 

XII - Elaborar e encaminhar semestralmente à coordenação do Curso de Enfermagem 

relatório de atividades da coordenação geral de estágio referentes a cada período letivo. 

 

XIII- Realizar reuniões periódicas com a participação de supervisores acadêmicos, 

enfermeiros supervisores dos campos de estágio e de estagiários para avaliar as atividades 

do Estágio Supervisionado. 

 

Art. 46º São competências do Supervisor Acadêmico de Estágio 

 

I - Participar de eventos e reuniões promovidas pela coordenação de estágio; 

 

II - Orientar e acompanhar o estagiário no processo de ensino-aprendizagem, possibilitando 

o exercício e o aprofundamento dos processos de trabalho em enfermagem e para assumir 

a coordenação do trabalho da enfermagem; 

 

III - Indicar referências teórico – metodológicas a serem estudadas pelos estagiários; 

 

IV - Solicitar ao estagiário o registro da experiência de estágio por meio de instrumentos 

como: relatórios, sínteses parciais, diários de impressão, dentre outros; 

 

V - Manter a coordenação de estágio informada sobre o desenvolvimento do estágio; 

 

VI – Efetuar os registros das atividades de todas as fases do estágio no diário de classe, 

conforme sua execução, inclusive presenças, faltas e notas dos estudantes; 
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VII - Avaliar, juntamente com o enfermeiro supervisor dos campos de estágio, o 

desempenho dos estagiários sob sua responsabilidade, conforme as normas vigentes na 

Universidade e no Curso de Enfermagem, atribuindo-lhes os respectivos conceitos e notas; 

 

VIII - Apresentar à Coordenação de Estágio um relatório avaliativo do estágio, no final de 

cada semestre letivo, no qual deverá registrar as dificuldades e problemas por ventura 

surgidos, as providências adotadas e sugestões; 

 

IX - Indicar a coordenação do Curso de Enfermagem serviços que venham a se constituir 

em campos de prática; 

 

X - Articular junto com a coordenação de estágio estratégias de qualificar os enfermeiros 

do serviço nos referenciais teóricos metodológicos do ensino de graduação (promovendo 

cursos e/outros eventos, motivando os enfermeiros a participarem de atividades do Curso 

de Enfermagem); 

 

 XI - Estabelecer cooperação técnica no sentido de organizar os serviços para criar e/ou 

manter condições favoráveis ao estágio e interferir na produção dos serviços de saúde; 

  

XII - Mediar negociações institucionais; 

 

 XIV - Planejar e definir juntamente com enfermeiros supervisores de campo, o programa 

específico do estágio: objetivos específicos, conteúdos, estratégias pedagógicas e avaliação; 

 

 XV - Desenvolver atividades de reflexões sobre o estágio e orientações práticas (estudos 

de caso, produção de artigos, conferências entre outros) para complementação e 

aprofundamento do estudante;  

 

 XVI - Desenvolver atitudes críticas e éticas no trato com colegas professores, enfermeiros 

de serviço, demais trabalhadores; 

 

XVII -Incentivar a produção de novos conhecimentos e tecnologias necessários à 

qualificação dos enfermeiros e da produção dos serviços; 
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XVIII - Identificar, selecionar, propor soluções e/ou resolver problemas ou situações 

relativas ao processo de produção dos serviços de saúde e da educação profissional, 

modelos de atenção e processos ensinar/aprender desenvolvidos durante a programação; 

Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

 

 XIX - Negociar o projeto de intervenção, dentro dos limites de sua competência. 

 

Art. 47º  São competências dos Supervisores de Campo de Estágio: 

 

I - Introduzir o estudante na dinâmica do processo de trabalho de enfermagem que ocorre no 

espaço institucional, como forma de desencadear a apreensão da realidade, dos processos de 

trabalho em enfermagem e a coordenação do trabalho de enfermagem; 

 

II - Realizar supervisão sistemática para acompanhar, esclarecer dúvidas avaliar o 

desempenho e o envolvimento do estagiário na dinâmica do processo de trabalho em 

enfermagem; 

 

III - Oportunizar ao estudante o acompanhamento dos processos de trabalho de enfermagem 

na instituição; 

 

IV – Solicitar do estagiário o cumprimento das normas de estágio e a documentação referente 

ao registro das atividades desenvolvidas; 

 

V - Participar de reuniões, treinamentos, cursos, seminários e outras atividades promovidas 

pelo Curso de Enfermagem; 

 

VI - Avaliar o desempenho do estagiário sob sua responsabilidade, conforme as normas 

vigentes na Universidade e no Curso de Enfermagem; 

 

VII - Manter a coordenação de estágio do curso informada do desenvolvimento do estágio e 

comunicar-lhe qualquer ocorrência que possa afetar as atividades ou que não esteja prevista 

no plano da respectiva disciplina; 

 

VIII - Organizar o campo de estágio; 
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IX - Socializar com os demais trabalhadores (médicos, bioquímicos, assistentes sociais, 

auxiliares, técnicos, pessoal de apoio etc.) a proposta de estágio; 

 

X - Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e particularmente os marcos 

teóricos e metodológicos que embasam o ensino; 

 

XI - Planejar juntamente com o supervisor acadêmico e estagiários todas as atividades a serem 

desenvolvidas; 

 

XII - Receber, supervisionar/orientar o estudante em todas as fases do estágio; 

 

XIII - Resolver problemas imediatos, relativos ao estágio e à produção dos serviços de saúde 

e educação e encaminhar a outras instâncias quando impossíveis de serem solucionados no 

âmbito de sua competência; 

 

XIV - Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

 

XV - Socializar o projeto de intervenção com os demais trabalhadores do serviço; 

 

XVI - Negociar o projeto de intervenção dentro dos limites de sua competência. 

 

CAPÍTULO 5 

DA DOCUMENTAÇÃO E DO REGISTRO 

 

Art. 48º O registro em documentos é uma exigência para o estudante estagiário do Curso de 

Graduação em Enfermagem, que corresponde às atividades executadas em função do Estágio. 

Parágrafo Único - Constituem-se documentos a serem apresentados semestralmente para 

registro de atividades de estagiários: relatórios, diários de impressão, planos de aula, propostas 

de intervenção. 
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CAPÍTULO 6 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 49º A avaliação de Estágio Supervisionado constitui-se um processo pedagógico de 

acompanhamento e julgamento do desempenho dos estudantes em relação à aprendizagem, 

habilidades e competências adquiridas, nos sentidos ético, técnico e científico. 

 

§ 1º - As avaliações dos componentes curriculares de Estágio Supervisionado serão realizadas 

por todos os atores envolvidos: docentes, discentes, supervisores de campo, usuários e gestores 

dos serviços. 

 

§ 2º - O estagiário é avaliado nos aspectos de assiduidade e aproveitamento de acordo com os 

instrumentos e critérios instituídos pelo Curso de Enfermagem.  

 

Art. 50º São considerados como instrumentos de avaliação da aprendizagem nos componentes 

de Estágio Supervisionado: 

  I – relatórios; 

  II – provas individuais e trabalhos em grupo; 

  III – propostas de intervenção; 

  IV - desempenho prático, de habilidades e competências; 

  V – instrumento de auto-avaliação. 

 

 

CAPÍTULO 7 

DO ESTAGIÁRIO 

Art. 51º É dever do estagiário: 

 

I - Matricular-se nas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, obedecendo os pré-

requisitos; 

 

II- Assinar e cumprir critérios definidos pelo Termo de Compromisso de Estágio-TCE, de 

acordo com as Resoluções de Estágio em vigor e aprovadas pelo CONSEPE/UERN; 
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III - Freqüentar e participar ativamente das aulas de fase de orientação específica em classe e 

realizar as atividades e tarefas planejadas para o estágio; 

 

IV - Frequentar assiduamente ao estágio em condições compatíveis e requeridas pela 

circunstância do estágio e do ambiente da atividade profissional; 

 

V - Frequentar 100% da carga horária destinada para as atividades no campo de estágio. 

 

VI - Conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio; 

 

VII - Executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento de normas e procedimentos metodológicos adotados pelo Curso de Enfermagem; 

 

VIII - Cumprir os prazos e horários estabelecidos pelo Curso de Enfermagem; 

 

IX - Manter o supervisor acadêmico de estágio informado do desenvolvimento do estágio e 

comunicar-lhe com brevidade qualquer ocorrência que possa afetar as atividades ou que não 

esteja prevista no plano; 

 

X - Proceder a avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade de 

aperfeiçoá-las sempre que necessário. 

 

Art. 52º É direito do estagiário: 

 

 I - Receber do Curso de Enfermagem formulários e demais documentos necessários ao estágio; 

 

II - Ser encaminhado oficialmente pelo Curso de enfermagem à instituição campo de estágio; 

 

III - Receber assistência e orientação dos supervisores acadêmicos e de campo de estágio; 

 

IV - Requerer à Coordenação de Estágio, em casos especiais devidamente justificados e 

comprovados, a mudança de Instituição campo de estágio; 
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V- Recorrer à Coordenação de Estágio contra decisão do supervisor, mediante justificativa 

escrita e documentos comprobatórios; 

 

VI- Estar segurado contra acidentes pessoais. 

 

§ 1- No estágio curricular supervisionado desenvolvido nos serviços de saúde o estudante não 

poderá aproveitar horas correspondentes ao tempo de experiência profissional e à carga horária 

de trabalho cumprida em instituições de saúde. 

 

§ 2- É vedado ao estagiário realizar o estágio sob a supervisão de outro estagiário ou executar 

os Estágios Supervisionados I, II, III e IV em sala de aula cujo docente seja um outro estagiário 

do Curso de Enfermagem.  

 

Art. 53º Os casos omissos nestas normas que não impliquem em prejuízo aos seus princípios 

serão resolvidos pela Coordenação Geral de Estágio do Curso de Enfermagem ou quando 

necessário, pelo Colegiado do Curso de Enfermagem ou instância superior da UERN. 

 

Parágrafo Único - Das decisões da Coordenação geral de Estágio cabe recurso à plenária do 

Curso de Enfermagem e deste ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão -CONSEPE. 

 

 

TÍTULO VIII 

DOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

CAPÍTULO 1 

 OBJETIVO 

 

Art. 54° Atender professores e estudantes, incentivando a pesquisa, extensão e a produção de 

material prático que possa auxiliar no processo ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2 

DAS PRIORIDADES 

 

Art. 55° A prioridade do acesso aos laboratórios será dada na seguinte ordem: estudantes 

matriculados em disciplina que necessite do espaço, estudantes vinculados a projetos de 

pesquisa e extensão que façam uso dessa ferramenta. 

 

TÍTULO IX 

CAPÍTULO 1 

DA CONCLUSÃO DO CURSO 

Art. 56° Para que o estudante se torne apto a receber o diploma de bacharel e licenciado em 

enfermagem pela UERN, o mesmo deverá ter integralizado com aprovação os seguintes 

componentes curriculares neste projeto pedagógico de curso: 

I – Disciplinas obrigatórias; 

II – Disciplinas optativas; 

III – Atividades Complementares; 

IV – Trabalho de Conclusão de Curso; 

V- Estágio Curricular Supervisionado.  

 

 

TÍTULO X 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 57° O presente regulamento entra em vigor na data de publicação da Resolução do Projeto 

Pedagógico do Curso de Enfermagem da UERN sendo admitidas as adaptações curriculares na 

forma do regimento da UERN e da legislação pertinente. 

  

Art. 58° Os casos omissos nestas Normas devem ser tratados pelo Colegiado do Curso, em 

primeira instância; em segunda instância, pelo CONSAD; em terceira e última instância, pelo 

CONSEPE.  
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APÊNDICE 1 

 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA REALIDADE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

 

 

Local do estágio:_______________________________________________________ 

Grupo de Estagiários (as): ______________________________________________ 

 

 

 

ATIVIDADE NOTA (0,0 - 2,0) 

 

Assiduidade nas atividades da captação e planejamento 

 

 

Articulação do grupo na captação da realidade e planejamento  

 

 

 

O grupo executa as atividades propostas pela disciplina e 

supervisores de estágio 

 

 

Consegue cumprir os prazos das atividades planejadas em grupo 

 

 

Relacionamento do grupo com equipe de saúde  

 

TOTAL (10,0) 

 

 

 

 

Sugestões e recomendações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                        

VISTO DA SUPERVISORA DE ESTÁGIO: 

_____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 

 

INSTRUMENTO AVALIATIVO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO  - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

 

  

Enfermeiro:_______________________________________________________ 

 

Estagiário (s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

CRITÉRIOS NOTA (0,0 - 2,0) 

Relevância e viabilidade da proposta de intervenção em 

Educação em Saúde. 

 

Articulação do grupo de estagiários com a equipe da estratégia 

saúde da família. 

 

Articulação do grupo de estagiários com a comunidade.  

Assiduidade e pontualidade dos alunos durante a execução das 

atividades. 

 

Apresentação da proposta de intervenção a equipe de saúde 

antes de sua execução. 

 

 

 

 

Sugestões e recomendações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA CAPTAÇÃO DA REALIDADE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

 

Local do estágio:_______________________________________________________ 

Grupo de Estagiários (as): ______________________________________________ 

 

 

 

ATIVIDADE NOTA (0,0 - 2,0) 

 

Assiduidade nas atividades da captação e planejamento 

 

 

Articulação do grupo na captação da realidade e planejamento  

 

 

 

O grupo executa as atividades propostas pela disciplina e 

supervisores de estágio 

 

 

Consegue cumprir os prazos das atividades planejadas em grupo 

 

 

Relacionamento do grupo com equipe pedagógica da escola  

 

TOTAL (10,0) 

 

 

 

 

Sugestões e recomendações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
ASSINATURA DA COORDENADORA COLABORADORA DE ESTÁGIO: 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        

VISTO DA SUPERVISORA DE ESTÁGIO: 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 4 

 

INSTRUMENTO AVALIATIVO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

  

Enfermeiro:_______________________________________________________ 

 

Estagiário (s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

CRITÉRIOS NOTA (0,0 - 2,0) 

Relevância e viabilidade da proposta de intervenção em 

Educação em Saúde. 

 

Articulação do grupo de estagiários com a equipe pedagógica 

da escola. 

 

Articulação do grupo de estagiários com a comunidade escolar.  

Assiduidade e pontualidade dos alunos durante a execução das 

atividades. 

 

Apresentação da proposta de intervenção a equipe pedagógica 

antes de sua execução. 

 

 

 

 

Sugestões e recomendações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 5 

 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO II 

 

 

Local do estágio:_______________________________________________________ 

Professor (a) Colaborador (a): ___________________________________________ 

Aluno (a) Estagiário (a): ______________________________________________ 

 

 

 

ATIVIDADE NOTA (0,0 - 2,0) 

 

Assiduidade e envolvimento nas Atividades 

Programadas 

 

 

 

Domínio teórico das Temáticas propostas 

 

 

 

Maturidade/ Segurança/ Equilíbrio Emocional 

 

 

 

Domínio na utilização das Metodologias e recursos 

didático-pedagógicos 

 

 

 

Interesse e Participação na atividade 

 

 

 

TOTAL (10,0) 

 

 

 

 

Sugestões e recomendações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
ASSINATURA DA SUPERVISORA DE ESTÁGIO: 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 6 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III E IV 

 

Aluno:  Nota: 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

Valor Avaliação 

1- Adequação do conhecimento teórico à prática  2,0  

Fundamenta cientificamente as condutas clínicas 1,0  

Utiliza terminologia adequada nas discussões 1,0  

 

2- Iniciativa e Interesse 

 

1,0 

 

Prontidão e capacidade para tomada de decisões e atitudes em relação às 

necessidades requeridas 
0,5  

Demonstra interesse e atenção nas supervisões 0,5  

 

3- Ética Profissional 

 

1,0 

 

Refere ao supervisor à prestação de assistência de Enfermagem o usuário com 

justiça, competência, responsabilidade e honestidade, sem discriminação 

0,5  

Mantem segredo sobre fato sigiloso 0,5  

 

4- Relações Interpessoais 

 

1,0 

 

Relação adequada com a equipe de saúde, usuários e supervisor 1,0  

 

5- Apresentação Pessoal: 

 

1,0 

 

Higiene corporal e aparência (uniforme limpo) satisfatórias 0,5  

Unhas curtas, cabelos presos, maquiagem e uso de jóias discretas; 0,5  

 

6- Supervisão 

 

2,0 

 

Realiza os encaminhamentos das solicitações do professor no prazo estipulado 1,0  

Passagem de Plantão para supervisor e colegas 

 

1,0  

7- Registros de Enfermagem  2,0  
Informações pertinentes à condição clínica do usuário em linguagem científica, 

concisa, sem duplicidade de registro. 
1,0  

Grafia compreensível, legível, sem falhas ortográficas, sem rasuras e abreviaturas. 1,0  

TOTAL 10,0  

Caicó, ___/___  de 20___. 

 

___________________                                                             __________________________ 
Assinatura da supervisora de Campo                                                                       Assinatura da Supervisora Acadêmica 
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APÊNDICE 7 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III E IV 

 

Aluno:  Nota: 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

1º MOMENTO ( CAPTAÇÃO DA REALIDADE E CONSTRUÇÃO 

DO PROJETO DE INTERVENÇÃO) 

 

Valor Avaliação 

1. Relações Interpessoais 0.5  

Relação adequada com a equipe de saúde, usuários e supervisor. 

 

  

 

2.Iniciativa e Interesse 

 

0.5 

 

Prontidão e capacidade para tomada de decisões e atitudes em relação às 

necessidades requeridas 
  

   

3. Captação da realidade 0.5  

Consegue identificar as necessidades de saúde da população e as fragilidades 

do serviço 

  

   

4. Compreensão das políticas públicas 0.5  

Conhece e compreende as políticas de saúde e modelos de assistência   

   

5. Conhecimento das barreiras de acesso ao serviço 0.5  

Identifica as barreiras para o acesso da população ao serviço   

   

6. Planejamento do projeto de Intervenção 1.3  

Planeja o projeto de intervenção de acordo com a demanda do serviço (0.8)   

Realiza o planejamento articulado com a equipe de saúde (0.5)   

   

7. Criatividade 0.5  

Demonstra Criatividade em apontar estratégias    

   

 

2º MOMENTO (PROCESSO DE TRABALHO DO ENFERMEIRO/ 

EXECUÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO) 

 

 

 

 

 8. Implementação do projeto de Intervenção 1.0  

Implementa o projeto de Intervenção com êxito atingindo os objetivos 

esperados 
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9. Adequação do conhecimento teórico à prática 1,0 

Apresenta domínio teórico-prático na consulta de enfermagem 

 

  

   

10. Assistência acolhedora 0.8  

Acolhe o usuário em consonância com sua necessidade de saúde, executando 

uma assistência individual e acolhedora.  

  

   

11. Domínio técnico dos procedimentos de Enfermagem 1.0  

Realiza a técnica correta dos procedimentos: curativo, vacina, nebulização, 

Administração de medicamentos, sondagens etc 

  

   

12. Registros de Enfermagem  0.5  

Informações pertinentes à condição clínica do usuário em linguagem 

científica, concisa, sem duplicidade de registro/ Grafia compreensível, legível, 

sem falhas ortográficas, sem rasuras e abreviaturas. 

  

   

13. Pontualidade (0.5)   

   

14. Assiduidade (0.5)   

 

12. Apresentação Pessoal: 

 

0.4 

 

 Aparência/(uniforme limpo) satisfatórias   

   

TOTAL 10,0  

Caicó, ___/___  de 20____. 

 

___________________                                                           __________________________ 
Assinatura da supervisora de Campo                                                                       Assinatura da Supervisora Acadêmica 
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APÊNDICE 8 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

TEXTO 

 

 

ALUNO  

 

TÍTULO DA MONOGRAFIA  

 

 

 

PROFESSOR ORIENTADOR  

 

PROFESSOR EXAMINADOR  

 

 

 

 

ASPECTOS FORMAIS E DE CONTEÚDO 

 

Pontuação 

 

Valor aferido 

Introdução: 

- contextualização do objeto de estudo (referencial teórico pertinente); 

- problematização (problema e questão de pesquisa); 

- justificativa. 

 

 

1,5 

 

Objetivo(s)  

 

1,0  

Referencial teórico  

1,0 

 

Metodologia: 

- tipo e local de estudo; 

- população e amostra; 

- critérios de inclusão; 

- instrumento e procedimento de coletas de dados; 

- implicações éticas (CEP e TCLE – quando for o caso); 

- tratamento e análise dos dados. 

 

 

1,5  

Análise, discussão e considerações finais 

 

 

2,0  

Referências 

- referencial pertinente e atualizado conforme o objeto de estudo, e 

as normas da ABNT. 

 

0,5  

Apêndices e Anexos 

- Aprovação do comitê de ética (quando for o caso); instrumento de 

pesquisa. 

 

0,5  
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Formatação do Trabalho  

- capa, contracapa, sumário, paginação, margens, etc. 

- citações e referências conforme Normas da ABNT. 

 

1,0  

Coerência e coesão textual; uso coerente da língua.  1,0  

 

TOTAL 

 

 

10,0 

 

 
 

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 9 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 

DEFESA 

 

 

ALUNO  

TÍTULO DA MONOGRAFIA  

PROFESSOR ORIENTADOR  

PROFESSOR EXAMINADOR  

 

 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

Pontuação 

 

Valor aferido 

 

Domínio do Conteúdo Temático 
 

4,0  

Coerência entre trabalho escrito e apresentação 
 

 

2,5 

 

Utilização de linguagem acadêmica adequada 
 

2,0  

Controle do tempo de apresentação  

0,5 

 

Clareza e coerência do material didático utilizado para 

apresentação 

1,0  

 

TOTAL 

 

 

10,0 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Caicó-RN________/________/2014. 

 

Assinatura do Professor Examinador:_________________________________________ 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 


