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APRESENTAÇÃO 
 

 

Pensar o processo de formação em saúde/enfermagem exige dos educadores a 

compreensão da educação como prática social, espaço de lutas e de interesses divergentes 

entre os grupos sociais, num movimento dialético, cujo desdobramento se materializa no 

modo de produzir atores, que reproduzem e/ou recriam as diferentes práticas sociais. Por ser 

social, configura-se como produto e produtora de determinações sociais. Assim, o desafio está 

em compreender essas determinações para nelas intervir. A educação significa, portanto, um 

dos instrumentos que contribuem para a transformação da realidade, capaz de produzir a força 

de trabalho da enfermagem comprometida com as transformações dos serviços de saúde e a 

sociedade em geral (GADOTTI, 19871; MOURA, 19972; PAIM, 19813).  

O setor saúde tem passado historicamente por sucessivos movimentos de 

recomposição das práticas em saúde decorrente das distintas articulações entre Estado e 

sociedade que definem, em cada conjuntura, modelos e políticas de saúde, conforme a 

correlação de forças sociais estabelecidas, que se defrontam em defesa de seus interesses. 

Estes modelos e políticas de saúde têm sido determinantes para a conformação de mudanças 

no processo de formação da força de trabalho em saúde/enfermagem. 

Ressaltamos que, a formação em saúde/enfermagem tem seguido, também, as 

orientações estabelecidas pelos modelos e políticas educacionais, que, em determinados 

contextos históricos, têm provocado mudanças efetivas nessa formação. No entanto, não 

assumem o mesmo caráter dos modelos e políticas de saúde. 

Assim, as décadas de 1970 e 1980 significaram marcos na política brasileira. 

Contexto no qual novas forças políticas se organizam em busca da democratização do país. 

Foi um momento de fortalecimento da sociedade civil que utilizou vários instrumentos e 

estratégias de organização política e representação para expressar suas necessidades e suas 

críticas. 

                                                 

1 GADOTTI, M. Concepção Dialética da Educação. São Paulo: Cortez, 1987. 
2 MOURA, A. A Produção da Força de Trabalho em Enfermagem em Nível de Terceiro Grau. São Paulo, 
1997. 178p. Tese de Doutorado. Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. 
3 PAIM, J. N. A. A Reorganização das Práticas de Saúde em Distritos Sanitários. In: MENDES, E. V. (org.) 
Distrito Sanitário: o processo social de mudanças das práticas sanitárias do Sistema Único de Saúde. São 
Paulo/Rio de Janeiro: HUCITEC/ABRASCO, 1995. P. 187-220. 
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A saúde, enquanto questão social se insere nesses movimentos e mobiliza-se na 

defesa dos direitos da população por melhores condições de saúde e na cobrança do papel do 

Estado, quanto à responsabilidade na garantia da produção de serviços de saúde que atenda às 

necessidades de saúde enquanto necessidades sociais. Assim, à partir de críticas às políticas e 

diretrizes adotadas para o setor, constrói as bases políticas, ideológicas e de produção técnico-

científica do Movimento de Reforma Sanitária. 

O Movimento de Reforma Sanitária se constitui em espaço de expressão das 

reivindicações dos setores comprometidos com a definição de uma nova política de saúde 

para o Brasil. Propõe um modelo de saúde ancorado no conceito ampliado de saúde, 

fundamentado nos princípios da universalidade, equidade, integralidade, descentralização e 

participação popular. Implica em mudanças estruturais para o setor os quais estão vinculados 

às lutas mais gerais por transformações da sociedade brasileira.  

O conceito ampliado de saúde foi incorporado ao texto da Constituição Federal de 

1988 que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado por meio de políticas 

públicas, materializada no Sistema Único de Saúde – SUS e regulamentado pelas Leis 8.080 e 

8.142 de 1990 que definem as condições de organização e funcionamento do sistema citado. 

A consolidação do SUS requer uma nova forma de produzir em saúde na 

perspectiva de (re)direcionar a forma de organização e os conteúdos das ações e serviços de 

saúde de modo a responder às demandas da maioria da população e construir estratégias para 

enfrentamento dos problemas relativos ao processo saúde/doença da população que vive e 

trabalha no espaço de determinado território. 

Essa nova forma de produzir em saúde requer a discussão em torno da formação 

operacionalizada pela universidade brasileira aos trabalhadores da saúde no sentido de refletir 

quanto as possibilidades e limites para qualificá-los com competência para atuar no SUS, com 

compromisso claro com o desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria das 

condições de vida/saúde da maioria da população. 

Significa assumir o desafio de superar a concepção hegemônica que 

historicamente tem orientado o processo de formação em saúde, que tem por base uma visão 

fragmentada e especializada do homem e do seu processo saúde/doença. Essa compreensão 

fragmentada também orienta a intervenção. São práticas direcionadas a grupos previamente 

selecionados em caráter focal, desenvolvidos sob a forma de programas ou campanhas com o 

objetivo de reduzir/eliminar/controlar doenças transmissíveis e/ou grupos de risco. 
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Neste contexto, o papel da universidade brasileira não é somente o de qualificar 

técnica e cientificamente a força de trabalho em saúde, mas ser espaço privilegiado de 

reflexão ética e política, em torno do trabalho em saúde. Não se trata de uma adesão 

mecânica, mas, compromisso político em articular as políticas de ensino, pesquisa e extensão 

com a implantação do novo sistema ancorado no ideário da reforma sanitária, que no Brasil, 

significou a possibilidade de incorporação da saúde coletiva. Cabe, portanto, à universidade, a 

construção de um conhecimento crítico de modo a estimular e disseminar demandas sociais 

que retornem sob a forma de reorientação na formação da força de trabalho em saúde. 

A formação em saúde sob a orientação dos princípios e diretrizes do SUS, de 

modo especial, a integralidade da atenção como eixo estruturante do referido sistema, 

ultrapassa a compreensão individualista/mecanicista da intervenção em saúde/enfermagem e 

supera a concepção da formação centrada no modelo hospitalocêntrico. 

Ao assumir esses princípios e diretrizes como eixos norteadores do processo de 

formação, a universidade amplia a sua responsabilidade social, uma vez que atende a uma 

exigência das lutas nacionais por saúde consolidadas nas Conferências Nacionais de Saúde 

realizadas no contexto da reforma sanitária brasileira (CECCIM; ARMANI; ROCHA, 2002)4. 

Inserida no processo ocorrido na sociedade brasileira, de modo especial no 

movimento de reforma sanitária, a enfermagem também se mobiliza para interferir na 

produção dos serviços de saúde e, consequentemente, na democratização do setor. Assim, 

passa a questionar a sua prática e o seu processo de formação. 

Esses questionamentos assumem uma forma melhor sistematizada no momento 

em que a Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, através do Movimento Participação, 

introduziu uma outra concepção sobre a dinâmica do trabalho da enfermagem, possibilitando 

a construção de um conhecimento crítico na enfermagem em relação à compreensão da 

totalidade da crise pela qual passava a saúde e a enfermagem  

No que se refere à formação, as discussões ocorriam em torno dos marcos teóricos 

e metodológicos implícitos nessa formação a partir dos determinantes históricos; dos modelos 

assistenciais presentes no ensino da enfermagem; da reflexão acerca do compromisso político 

                                                 

4 CECCIM, R. B.; ARMANI, T. B.; ROCHA, C. M. F. O que dizem a legislação e o controle social em saúde 
sobre a formação de recursos humanos e o papel dos gestores públicos no Brasil. Ciência e Saúde Coletiva. 
2002, 7; 373-83. 
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dessa formação, na perspectiva de produzir um enfermeiro comprometido com a mudança 

social. 

Ressaltamos que a ABEn, desde sua criação, em 1926, até o momento atual, tem 

sido a grande protagonizadora da construção das políticas de educação em enfermagem, 

ocupando um papel fundamental no delineamento das diretrizes do processo de formação da 

enfermagem. Desse modo, assumiu a postura de viabilizar espaços de reflexão em torno da 

formação tendo como horizonte a sua (re)orientação, entre os quais, os Seminários Nacionais 

de Diretrizes para a Educação em Enfermagem - SENADENs e os Fóruns de Escolas 

Nacional e Estaduais. 

Esses espaços políticos foram e são considerados, pela categoria, como legítimos 

para construção coletiva de políticas de educação em enfermagem para os diversos níveis de 

formação, ou seja, nível médio, graduação e pós-graduação.   

Assim, a ABEn, de modo especial por meio desses espaços, constituiu um 

verdadeiro movimento em torno de mudanças na educação em enfermagem, buscando 

resgatar as experiências acumuladas pelas escolas/cursos/faculdades, respeitando o ritmo 

próprio dos envolvidos nesse processo, materializadas na Carta de Florianópolis5 considerada 

pela categoria como o Projeto Político Pedagógico para a enfermagem. 

As orientações oriundas da Carta de Florianópolis foram posteriormente, 

incorporadas, em parte, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação em 

Enfermagem – DCNs, culminando com a Resolução CNE/CES nº 3, de 07 de novembro de 

2001. Apesar de não contemplar o desejo do coletivo da enfermagem, as DCNs significaram a 

possibilidade de ruptura ao modelo de currículo mínimo obrigatório. Representaram 

expressivo instrumento da necessidade de produzir mudanças no processo de formação, já que 

indicam um caminho, para a organização dos Projetos Político Pedagógicos dos 

cursos/faculdades/escolas e possibilitam maiores compromissos da universidade com o SUS. 

As DCNs atendem a imperativos da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional-LDB, Lei nº 9394/96, respeitando as atribuições dos órgãos próprios do sistema de 

regulação do ensino superior. Essas diretrizes possibilitam a definição de Projetos Políticos 

                                                 

5 Documento construído pela categoria por ocasião da reunião do Fórum Nacional de Escolas de 
Enfermagem realizado durante o 51º Congresso Brasileiro de Enfermagem e 10º Congresso Pan 
Americano de Enfermagem ocorrido em Florianópolis-SC em 1999 
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Pedagógicos – PPP que ultrapassem a concepção de grade curricular e possibilitem a 

explicitação das suas relações com a sociedade, seu papel na produção e consumo de 

conhecimentos e do perfil dos profissionais que as Instituições se propõem a formar.  

As DCNs devem ser compreendidas em sua amplitude, constituindo-se como 

orientadoras dos PPPs, não apresentando, de forma alguma, qualquer tipo de exigência, 

levando em conta a enorme diversidade de contextos e potencialidades existentes no país. As 

diretrizes devem indicar as perspectivas e os caminhos a serem perseguidos pelas IES6. 

Enquanto caminho, apresenta como parâmetros a flexibilidade; o aluno como 

sujeito e o professor como facilitador do processo ensinar-aprender; articulação teoria-prática; 

a investigação incorporada ao ensino e a extensão; metodologias ativas para o processo 

ensinar-aprender; diversificação dos cenários de aprendizagem; avaliação formativa; 

educação orientada aos problemas relevantes da sociedade e terminalidade dos cursos. 

Com esses parâmetros o Projeto Político Pedagógico se constitui num espaço para 

explicitação de um eixo norteador para a formação; incorporação de atividades 

complementares em relação ao eixo norteador; considera a diversidade brasileira; práticas 

interdisciplinares onde predomina a formação sobre a informação e a indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão.    

Assim, as DCN´s dos cursos de graduação em saúde foram aprovadas, em sua 

maioria, entre os anos de 2001 e 2002 com a compreensão de que a formação na área da saúde 

deve contemplar o sistema de saúde no país e a atenção integral à saúde. No caso específico 

da enfermagem as diretrizes afirmam que a formação deve atender às necessidades sociais, 

com ênfase no Sistema Único de Saúde – SUS, assegurado através da integralidade da 

atenção. 

A LDB, por sua vez, em seu artigo 43, diz que a educação superior deve 

contemplar entre suas finalidades o estímulo ao conhecimento dos problemas da sociedade, 

com ênfase para os problemas nacionais e regionais, prestando serviços especializados à 

população e estabelecendo com esta, uma relação de reciprocidade (BRASIL, 1966). 

O movimento em torno da reorientação da formação da força de trabalho em 

enfermagem evidencia a necessidade de articulação entre educação e saúde como condição 

imprescindível para o estabelecimento de um cenário político favorável à reorientação citada, 

                                                 

6DEMO, P. Pobreza Política. Editora: Autores Associados, Campinas, 7a ed. 1998 
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que deve ser construída nas universidades em articulação com o processo de produção de 

serviços de saúde e com os usuários (FEUERWERKER, 20017).  

A articulação entre educação e o trabalho constitui-se em horizonte para o 

processo de formação. Da mesma forma as DCN´s e as diretrizes do SUS constituem-se em 

referência para propor o perfil profissional a ser formado, o projeto político-pedagógico, a 

organização e a orientação do currículo e das práticas de ensino, a produção do conhecimento 

e as relações estabelecidas pela universidade com o sistema de saúde. 

Porém as diretrizes isoladamente não são suficientes para assegurar a reorientação 

necessária na formação. Revisitar concepções, explorar práticas inovadoras são necessárias, 

porém não são suficientes para superar conceitos e práticas hegemônicas cristalizadas e 

solidamente instaladas nos espaços da universidade e da produção dos serviços de saúde. É 

preciso ir além. 

O desafio está na construção de novas relações de compromisso e 

responsabilidade entre universidade e o SUS, de modo a possibilitar a coerência entre os 

perfis profissionais, a produção de conhecimento, a produção de serviços e as necessidades da 

maioria da população. 

O curso de enfermagem do CAMEAM assume o desafio de construir o processo 

de formação do enfermeiro/a, generalista, crítico e reflexivo, comprometido ético e 

politicamente com o SUS (nacional, estadual e de modo especial com a região de Pau dos 

Ferros - RN), enquanto política pública capaz de responder às demandas da maioria da 

população. Assim, constrói o seu Projeto Político Pedagógico tendo como referência as 

orientações do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, enquanto possibilidade de 

incorporação da saúde coletiva, materializado no SUS; as recomendações dos 

SENADENs/ABEn e das DCNs. A sua construção também tomou como referência o Projeto 

Político Pedagógico da Faculdade de Enfermagem do Campus Central da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, construído a partir de 1986 e implementado em 

1996. 

O Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem do CAMEAM considera 

o conceito ampliado de saúde; a saúde coletiva como campo de saberes e práticas; a 

epidemiologia crítica e a clínica ampliada como estratégias para a indissociabilidade 

                                                 

7 FEUERWERKER, L. C. M. Estratégias para a Mudança da Formação dos Profissionais de Saúde. Caderno de 
Currículo e Ensino. 2001. 2; 11-23. 
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individual/coletivo; a integralidade enquanto eixo estruturante das práticas em saúde e a 

concepção da enfermagem enquanto prática social. 

Assim, o Projeto Político Pedagógico do curso de enfermagem do CAMEAM, é 

construído, não somente como forma de responder a uma demanda das políticas de educação, 

por meio da UERN, mas se constitui em, 

 

uma ousadia que só adquire consistência para aqueles que acreditam que mudar o 
futuro depende de mudar a maneira como se pensa [e se faz] o presente. Para estes, o 
fio do tempo e a trama dos acontecimentos não são elementos nem categorias 
externas a eles: são e estão neles, exigindo-lhes a cada instante que criem, ou 
reformulem, ou afirmem, ou rompam com postulados, princípios e idéias, 
conformando projetos e modos de compreender o passado, mudar o presente na 
direção de um futuro diferente (CHRISTÓFARO, 1996, p.718). 

 

O Curso de Enfermagem do CAMEAM/UERN, teve seu reconhecimento no ano 

de 2010, através de resolução do Conselho Estadual e Educação de número 21.871. Porém 

como necessidade sentida no processo de formação, o Projeto pedagógico do Curso precisou 

ser revisado, como forma de garantir a superação de problemas marcantes na vivência da 

formação, assim como para o fortalecimento de aspectos relevantes e edificadores, frente aos 

desafios atuais para a formação dos trabalhadores em saúde, no contexto brasileiro. 

Neste documento são apresentados os marcos teórico-metodológicos 

reorientadores da educação e do trabalho em saúde/enfermagem; os objetivos, o perfil, as 

competências e habilidades, a matriz curricular e as políticas prioritárias que configuram a 

formação do/a enfermeiro/a do curso de enfermagem do CAMEAM.  

Como fruto da construção coletiva, foram adotadas metodologias capazes de 

possibilitar a captação de experiências das diversas facetas do processo de formação, no 

intuito de fertilizar o debate e a construção de estratégias de enfrentamento das dificuldades 

vivenciadas por todos os atores sociais envolvidos. Assim, a atualização do Projeto 

Pedagógico foi possível pela formação de pequenos grupos, formados por professores e 

técnicos, que se debruçaram na revisão dos Programas dos Componentes Curriculares, 

atentando para ementas, conteúdos programáticos, estratégias de avaliação, necessidade de 

inserção ou atualização da bibliografia e problemas na efetivação dos respectivos 

componentes curriculares. 
                                                 

8 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Faculdade de Enfermagem. Projeto Político 
Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. Mossoró, 2000. 
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Como fase seguinte, os pequenos grupos socializaram o debate para todo o corpo 

docente e técnico-administrativo, como forma de dar visibilidade às diversas contribuições 

dos atores envolvidos, garantindo assim, o caráter de construção, efetivamente, coletiva. 

No entanto outras fases foram necessárias e que seguiram a mesma dinâmica. As 

Políticas Estruturantes foram revisitadas e discutidas, no intuito de aproximar as mesmas às 

especificidades mais recente do contexto, garantindo aderência entre a intenção e a ação no 

processo de formação em saúde/enfermagem.  

Assim, a proposta, aqui sistematizada, representa o produto de um processo 

pactuado entre os atores e atrizes envolvidos. Trata-se de um processo dinâmico e permanente 

de construção coletiva e, portanto, inacabado e permeado por contradições. Expressa a 

construção possível, fruto de profundas reflexões. A atualização que ora se busca é a assunção 

e o reconhecimento de que o processo de formação deve estar atento às demandas de cada 

momento histórico, reiterando o compromisso com a formação de sujeitos inquietos e 

ansiosos pela transformação social. 

 

 



P á g i n a  | 15 

1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

 

INSTITUIÇÃO MANTENEDORA 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – 

FUERN 

Rua Almino Afonso, 478 – Centro. 

CEP: 59.610-210 – Mossoró – RN 

Fone: (84) 3315 – 2148; Fax: (84) 3315- 2108 

E-mail: reitoria@uern.br 

Presidente: Prof. Pedro Fernandes Ribeiro Neto 

Espécie Societária: Não Lucrativa 

INSTITUIÇÃO MANTIDA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

CNPJ: 08258.295/0001 

Campus Universitário 

BR 110, Km 46, Avenida Prof. Antonio Campos s/n, CEP: 59.633-010. 

Bairro: Costa e Silva 

Fone: (84) 315- 2148; Fax: (84)315- 2108 

Home Page: www.uern.br; e-mail: reitoria@uernbr 

Prof. Pedro Fernandes Ribeiro Neto – Reitor  

Prof. Aldo Godim Fernandes – Vice-Reitor 

Ato de Credenciamento: Portaria nº 874/MEC, de 17/06/1993. 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA UERN 
 

 

Algumas datas são marcos na história da UERN. A primeira delas é 1968, ano de 

criação da instituição, quando a cidade não contava ainda cem mil habitantes. Ela nasce como 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN -, criada por uma lei municipal, e, 

como tantas outras universidades brasileiras, resulta da aglutinação de faculdades isoladas já 

existentes, criadas a partir de 1943, no caso quatro: a Faculdade de Ciências Econômicas, a 

mailto:reitoria@uern.br
http://www.uern.br/
mailto:reitoria@uernbr
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Faculdade de Serviço Social, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Escola Superior 

de Enfermagem.  

Profundamente vinculada ao poder local, a UERN surge sem a autonomia que 

caracteriza, como elemento basilar, o modelo ideal de universidade. Por razões financeiras, 

também não conta com um corpo docente profissionalizado, dedicado exclusivamente ao 

ensino, à pesquisa e à extensão. Seus professores são profissionais liberais e clérigos, que 

dedicam parte do seu tempo ao ensino universitário. São professores abnegados que recebem 

por hora-aula ministrada, sem muita certeza quanto à data de quitação, apesar da existência de 

cobrança de mensalidades aos alunos. Nas primeiras décadas de sua história, caracteriza-se 

como universidade de ensino, restrita quase que exclusivamente às Humanidades, e 

praticando também um pouco de extensão, conforme o modelo da época, por intermédio do 

Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária – CRUTAC. 

A ingerência do poder local, bem mais sentida do que as investidas da ditadura 

militar que vigorava à época, atingiu seu ponto máximo em 1973, quando o prefeito Dix-huit 

Rosado segmentou a administração da instituição em dois poderes. Com isso, a Fundação 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte - FURRN - passou a ser gerida por um 

presidente, a quem cabiam as atividades burocráticas e a captação de recursos financeiros, e a 

Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN -, por um reitor, incumbido apenas 

das ações acadêmicas.  Esse modelo administrativo vigorou até o ano de 1983. 

O ano de 1974 marca o início de sua expansão física e da consolidação da 

infraestrutura. Nesse ano, é criado o Campus Central, no bairro Pintos, com três blocos de 

salas de aula e um bloco administrativo. Também em 1974 começa sua expansão geográfica, 

com a criação do Campus Avançado de Assu, ao qual se somariam, nos anos seguintes, o de 

Pau dos Ferros (1976) e o de Patu (1980). Essa expansão dá-se menos como consequência de 

um amadurecimento institucional e mais pela articulação dos poderes políticos desses 

municípios com o de Mossoró.  

Em meados dos anos 1980, contando a instituição 3.900 alunos, 311 professores e 

09 cursos de graduação, configura-se uma crise sem precedentes. A universidade, sem 

condições de conseguir recursos federais e estaduais para sua manutenção, torna-se inviável 

para o município. Tentada, sem sucesso, a federalização, a saída para a crise foi a 

estadualização. 
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A estadualização é um marco forte na história da UERN: ocorreu em 1987 e 

significou, muito rapidamente, uma mudança qualitativa sem precedentes, na instituição. De 

imediato, realizou-se um concurso público para docentes e, um pouco depois, a elaboração de 

planos de carreira para docentes e para o corpo técnico-administrativo e, ainda um pouco mais 

à frente, um plano de capacitação docente. Em síntese, a estadualização permitiu iniciar o 

processo de profissionalização do corpo docente e, conseqüentemente, o de expansão de sua 

autonomia, pré-condições para a construção de uma universidade também produtora de 

conhecimentos.  

Outro momento importante, na história da UERN, foi o reconhecimento como 

universidade pelo Conselho Federal de Educação – CFE –, em 1993. Até então, dependia-se 

da UFRN para a emissão de diplomas, e do CFE para a criação de cursos. Logo após o 

reconhecimento, foram criados novos cursos (Física, Química e Biologia e, mais à frente, 

Ciência da Computação), algumas habilitações se transformaram em licenciatura plena, 

diversificando-se as áreas do conhecimento ofertadas. A UERN continua, porém, como 

universidade majoritariamente de licenciaturas e de Humanidades. 

A partir de 2002, tem início uma segunda fase de expansão geográfica, 22 anos 

depois de encerrada a primeira. A partir desse ano, criam-se dois novos campi (Natal, 2002, e 

Caicó, 2004) e inaugura-se um novo tipo de unidade acadêmica: o Núcleo Avançado de 

Educação Superior, com o fim de estender sua presença a todas as regiões do Estado do Rio 

Grande do Norte. De fato, o ano de 2005 termina com a UERN presente em todas as regiões 

do Estado.  Sua capilaridade é tal que nenhum núcleo urbano está localizado a mais de 60 km 

de um curso da UERN. Desse modo, a UERN é formada por um campus central,  cinco campi 

avançados e doze Núcleos Avançados de Educação Superior (Caraúbas, Apodi, Areia Branca, 

Alexandria, Umarizal, São Miguel, Macau, Touros, João Câmara, Nova Cruz, Santa Cruz e 

Currais Novos). 

Na verdade, essa nova fase de expansão não foi apenas geográfica. Ela se fez 

acompanhar, também, de expansão da oferta de cursos e de novas áreas do conhecimento. A 

área de Ciências da Saúde ganhou novos cursos (Medicina e Odontologia), e os já existentes 

(Enfermagem e Educação Física) foram interiorizados, passando a ser ofertados em alguns 

núcleos. A área de Ciências Sociais Aplicadas foi ampliada com a criação dos cursos de 

Turismo e de Gestão Ambiental; a de Ciências Sociais, com os cursos de Ciências da Religião 

e Comunicação Social; a de Ciências Humanas, com Filosofia, Música e a habilitação em 

Língua Espanhola no curso de Letras. 



P á g i n a  | 18 

Este rápido passeio pela história de nossa instituição mostra que a UERN já 

atravessou diferentes períodos, marcados por diferentes composições de seu corpo docente, 

por diferentes políticas de extensão, pelo número de cursos e de vagas iniciais etc. O que 

importa compreender é que cada um desses momentos, com suas conjunturas interna e 

externa próprias, apresentou seus desafios, exigindo respostas institucionais diferentes. Se, em 

1990, por exemplo, diante da necessidade de qualificar seu corpo docente, a instituição 

garantia bolsa de capacitação em nível de especialização, hoje a prioridade é formar doutores 

produtivos, articulados a redes de pesquisa, e, em consequência, a maior parte dos recursos 

para capacitação docente tem esta destinação.   

Se, em 1996, a UERN oferecia 16 cursos de graduação, com 26 opções e 1.095 vagas, 

e possuía um contingente de 5.025 alunos e um corpo docente com 365 professores, dos quais 

apenas três doutores, os dados do presente revelam uma outra universidade, bem maior e bem 

melhor: com 31 cursos de graduação, com 93 opções de entrada, cerca de 2.500  vagas, cerca 

de 11 mil alunos matriculados, com corpo docente de 146 doutores e 374 mestres, num 

universo de 797 professores efetivos.  Esses dados revelam um crescimento de mais de 50% 

no número de cursos de graduação; de 246% no número de opções de curso; de 99% no 

número de vagas; de 120% no número de alunos matriculados; 70 % no número de 

professores, e de 2.600% no de doutores. Qualitativamente, também há indicadores positivos. 

Alguns cursos de graduação obtiveram conceito A na prova do ENADE e a aprovação de 

egressos em concursos públicos aparece com destaque; o número de artigos científicos 

publicados em revistas indexadas, e de conceito internacional. Oferece atualmente 22 cursos 

de especialização, frequentados por mais de 800 estudantes, e 7 cursos de mestrado (Física, 

Ciência da Computação, Letras, Ciências Naturais, Educação, Ciências Sociais e Humanas e 

Saúde e Sociedade), além da oferta de um curso de Residência Médica em Medicina de 

Família e Comunidade.  Na área de pesquisa, a instituição conta 64 grupos de pesquisa 

cadastrados, envolvendo 430 professores-pesquisadores. A extensão está mais bem articulada 

ao ensino, a ponto de incorporar à formação do aluno a Atividade Curricular em Comunidade 

– ACC. Tudo isso atesta um crescimento invejável em 10 anos, mas não o suficiente. 

Crescemos muito, mas as exigências externas também cresceram. As demandas em relação à 

qualidade do ensino, à ampliação da competência científica para a pesquisa e para a oferta de 

cursos de pós-graduação stricto sensu, ao estreitamento das relações com a sociedade são 
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exemplos de desafios a serem enfrentados pelos próximos anos, o que requer um 

planejamento mais acurado e efetivo, para que haja ações mais eficazes9.  

Dados atualizados de 2014 mostram uma ampliação do quantitativo de cursos 

para 31, ofertados em 93 opções, cerca de 2.500 vagas, com 11 mil alunos matriculados na 

graduação, e 203 doutores de um total de 1254 docentes distribuídos em: 797 efetivos, 225 

provisórios e 240 inativos. Com relação a expansão institucional hoje a UERN se estrutura em 

05 Campi Avançados, 11 núcleos, 10 Faculdades (campo central) e 17 Bibliotecas. Sendo 

notável o crescimento da pós-graduação Stricto Sensu que hoje já conta com 07 cursos de 

Mestrado: Ciências da Computação, Física, Ciências Naturais, Saúde e Sociedade, Educação, 

Ciências Sociais e Humanas, e Letras. Além de dois cursos interinstitucionais em parceria 

com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN: um Mestrado em Direito e um 

Doutorado em Ciências da Saúde. 

 

 

1.2 MISSÃO DA UERN 
 

 

É missão da UERN promover a formação de profissionais competentes, críticos e 

criativos, para o exercício da cidadania, além de produzir e difundir conhecimentos 

científicos, técnicos e culturais que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região 

e do País10. 

                                                 

9 Texto Extraído do Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
– UERN. 
10 Idem. 
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2 CAMPUS AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA 
 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 
 

 

Nome da Unidade: Campus Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia” / 

CAMEAM 

Ato de criação do Campus: Decreto No 15/76 de 28 de Setembro de 1976. 

Início de Funcionamento: 19/12/1976 - Instalação oficial do Campus Avançado de Pau dos 

Ferros com os Cursos de Pedagogia, Economia e Letras 

Diretor: Prof. Dr. Gilton Sampaio de Souza 

Vice-Diretor: Profa. Ma. Vanuza Maria Pontes Sena 

Telefone: (84) 3351-2560 

Fax: (84) 3351 3909 

E-mail: pferros@uern.br 

Endereço: BR. 405, Km 03, Bairro Arizona, SN - Pau dos Ferros – RN - CEP: 59.900-000 

 

 

2.2 O MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS 
 

 

Situada na região do Alto Oeste Potiguar, a 450 km da capital do estado, a cidade 

de Pau dos Ferros, possui uma população de 24.758 habitantes (IBGE, 2000). Com uma área 

de 277,9 Km², uma densidade populacional de 79,49 hab. /km². Seus climas semi-áridos, 

quentes, secos e salubres, contrastam com uma região serrana que circunda o município 

(PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2001-2004). 

Sua criação data do dia 04 de setembro de 1856, pela lei municipal nº. 344, 

sancionada pelo Presidente da Província Antonio Bernardo Passos. Em 1924, é desmembrada 

do município de Portalegre. Seu nome surgiu devido a uma frondosa árvore que os boiadeiros 

“peões e vaqueiros”, de passagem pelo vale do Rio Apodi, que corta a cidade, marcavam 

encontros e deixavam ferrado com Ferros os seus símbolos pessoais, ficando a árvore 

conhecida como “O Pau dos Ferros”, inspirando assim o nome da cidade (PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, 2001-2004). 
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O município de Pau dos Ferros tem uma economia baseada, principalmente, no 

comércio, na pecuária de corte e leiteira, na agricultura de subsistência e nas instituições 

pública de âmbito federal, estadual e municipal, por ser referência da região, a cidade sede 

abriga as principais instituições públicas (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte - UERN, Receita Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banco do Nordeste, Hospital Regional etc.) e um setor de outros serviços em 

expansão (escolas privadas, clínicas especializadas, laboratórios, bancos, etc.).  

 

 

2.3 HISTÓRIA DO CAMPUS 
 

 

No dia 26 de setembro de 1976, através do decreto 15/76, foi criado o Campus 

Avançado “Profª. Maria Elisa de Albuquerque Maia" - CAMEAM. No entanto, suas 

atividades acadêmicas foram iniciadas somente a partir do dia 19 de dezembro do referido 

ano. Neste momento quem estava à frente de sua coordenação era a Professora Maria Elisa de 

Albuquerque Maia (portaria 123/76). 

Em janeiro de 1977, foi realizado o primeiro processo seletivo para alunos, onde 

naquele momento inscreveram-se 235 candidatos para concorrerem a 135 vagas, estando às 

mesmas distribuídas para os Cursos de Letras (45 vagas), Pedagogia (45 vagas) e Ciências 

Econômicas (45 vagas). Somente em Março de 1977 é que foram iniciadas as aulas das 

primeiras turmas dos referidos cursos, tendo como local de funcionamento as dependências da 

Escola Estadual 31 de Março, atualmente denominada Centro Escolar Dr. José Fernandes de 

Melo. 

A criação do CAMEAM representa uma conquista singular para a população de 

Pau dos Ferros e dos municípios circunvizinhos, que a partir de então viabilizavam o sonho de 

ingressar na universidade tornando-se assim profissionais com qualificação de nível superior. 

Assim, compreendemos que “a criação do CAMEAM foi produto da sociedade civil 

organizada (...) e o processo de Interiorização da Universidade Brasileira, veio tornar 

realidade o sonho de todos”. (MAIA, 1990) 

Ao analisarmos a história do CAMEAM é importante destacar que seus primeiros 

anos de funcionamento foram permeados por inúmeros obstáculos, dentre os quais podemos 

destacar: problemas de estrutura e infraestrutura, limitações de recursos humanos capacitados 
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(Técnico-administrativo e professores) e escassez de recursos financeiros, que terminaram por 

dificultar a realização de suas atividades acadêmicas. Dentre estes obstáculos é pertinente 

elucidarmos a ausência de sede própria para as instalações do CAMEAM, que por sete anos 

teve como sede de funcionamento escolas da rede estadual de ensino, cedidas pelo 14º NURE 

(Núcleo Regional de Educação). 

Somente em 1983, o CAMEAM consegue sede própria, sendo construída em 

terreno doado pelo médico Nelson Benício Maia Filho. Neste momento sua estrutura física 

contava com 13 salas de aulas e as dependências administrativas. Em 1986, na gestão do 

Reitor Padre Sátiro Cavalcante, o CAMEAM tem uma grande conquista, que foi a construção 

de sua biblioteca setorial, que terminou por receber o nome do referido reitor. 

Na gestão do Reitor Antônio de Farias Capistrano (1987/1989), a estrutura física 

passa por uma ampliação, onde foram construídos três (03) blocos destinados as 

Coordenações dos Cursos de Letras, Pedagogia e Ciências Econômicas, um (01) para 

Habilitações Pedagógicas e um (01) auditório com capacidade para duzentas (200) pessoas. 

A conquista de uma sede trás à tona o desejo de lutar pela ampliação e 

crescimento tanto da ordem de infraestrutura, capacitações de docentes e técnicos, quanto 

para ampliação e informatização da biblioteca, objetivando assim, a qualidade do Ensino 

Superior na região do alto oeste potiguar, bem como a ampliação da pesquisa e da extensão na 

graduação. 

Em 2003, durante o processo eleitoral para a escolha da diretoria do CAMEAM, 

uma das linhas de propostas foi a criação de novos cursos a serem ofertados no turno diurno. 

Durante a semana universitária do referido ano, criou-se uma comissão interna para discutir a 

criação destes novos cursos.  

Diante deste processo de discussão, no ano de 2004 são criados novos cursos de 

graduação no CAMEAM, onde no concurso de vestibular da UERN/CAMEAM/2004, foram 

ofertadas 26 vagas para o curso de Enfermagem, 46 vagas para o curso de Administração, 46 

vagas para o curso de Educação Física e 46 vagas para o curso de Geografia, todos ofertados 

em horários diurnos. A implantação dos mesmos trouxe um acréscimo de 133,33% na 

graduação do CAMEAM. 
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2.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa Albuquerque Maia 

Diretor: Prof. Dr. Gilton Sampaio de Sousa 
Vice-Diretor: Prof.ª Ms. Vanuza Maria Pontes Sena 
Secretário Administrativo: Arthur Cesar Barbosa Nunes 
 

Departamento Ciências Econômicas 

Chefe: Prof. Flaubert Fernandes Torquato Lopes 
Subchefe: Prof. Miguel Henrique da Cunha Filho 
 

Departamento de Educação 

Chefe: Prof.ª . Francicleide Cesário de O. Fontes 
Subchefe: Prof.ª Keutre Glaucia da Conceição Soares 
 

Departamento de Letras Vernáculas 

Chefe: Profa. Crígina Cibelle Pereira 
Subchefe: Prof. José Gevildo Viana 
 

Departamento de Letras Estrangeiras 

Chefe: Prof.ª Maria do Socorro Maia Fernandes Barbosa 
Subchefe: Maria Eliete de Queiroz 

 

Curso de Administração 

Coordenador: Prof. Sidnéia Maia de Oliveira Rego 
Subcoordenador: Prof. Alexandre Wallace Ramos Pereira 
 

Curso de Enfermagem 

Coordenador: Profa. Andrezza Karine Araújo de Medeiros Pereira 
Subcoordenadora: Profa. Palmyra Sayonara de Góis 
 

Curso de Educação Física 

Coordenador: Prof. Bertulino José de Souza 
Subcoordenador: Prof. Napoleão Diógenes Pessoa Neto 
 

Curso de Geografia 

Coordenador: Profa. Larissa da Silva Ferreira Alves 
Subcoordenador: Prof. Cícero Nilton Moreira da Silva  
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2.5 ESTRUTURA FÍSICA INFRAESTRUTURA 
 

 

O CAMEAM apresenta atualmente uma estrutura física que vem dando suporte 

aos sete cursos, sendo que todos contam com seus respectivos setores administrativos e as 

salas de aula são divididas de acordo com os turnos de aula, onde o curso de enfermagem 

utiliza nos turnos diurnos as mesmas salas utilizadas pelo curso de economia no turno 

noturno. Dispomos ainda de um auditório com capacidade para aproximadamente 300 

pessoas. 

O Campus encontra-se em fase de ampliação, com a construção de um bloco de 

salas de aula, salas de pesquisa e salas de professores, o qual contará com 3 andares. 

O Campus conta com um campo gramado e estão em construção uma quadra 

coberta, uma piscina e uma pista de atletismo. 

Os laboratórios dos cursos apresentam uma boa estrutura física, ficando os 

mesmos com limitações no tocante aos equipamentos.  

O campus possui um laboratório de informática com 30 computadores, 

pertencente ao Curso de Administração, porém todos os demais têm acesso mediante 

agendamento prévio. Todos os cursos dispõem em suas secretarias de computadores para os 

trabalhos administrativos e a acesso a rede mundial de comunicação a Biblioteca do Campus 

dispõe de uma sala equipada com 10 computadores com acesso à internet, podendo estes ser 

utilizados por docentes e discentes em horário integral.  

A Biblioteca Setorial do CAMEAM possui espaço com mesas e cadeira para 

pesquisa, e após reforma em 2013, foi criado um ambiente para realização de estudos em 

cabines individuais. Funciona de Segunda a Sexta, em todos os turnos de aula regulares, 

Manha, Tarde e Noite, de 07h às 22h. Todos os discentes, docentes e técnicos tem acesso ao 

empréstimo do acervo bibliográfico, após cadastro no Sistema de Bibliotecas. Há ainda a 

modalidade Consulta, onde qualquer visitante/cidadão pode consultar e ler o exemplar na 

própria Biblioteca Setorial. Atualmente a renovação do empréstimo pode ser feita através do 

sistema informatizado on line de bibliotecas. 

Em 2008, foi disponibilizada no bloco central a tecnologia Wi-fi, a qual permite 

acesso por parte de toda a comunidade acadêmica mediante cadastro. No ano de 2013 foi 

instalada a wifi fibra ótica através de empresa privada, onde a mesma disponibiliza esse 
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recurso como critério solidário afim de diminuir/insentar-se dos impostos tributários 

municipais.  

Todos os cursos possuem TV, DVD e Vídeo disponibilizadas em seus 

departamentos. 

Diante da especificidade das aulas de enfermagem, as quais requerem 

apresentações de fotos, gráficos e demais imagens ilustrativas, consideramos este recurso 

insuficiente, necessitando da instalação de projetores em cada sala de aula, o que ainda é 

inexistente. 

O setor de transporte dispõe de 03 carros, os quais ficam à serviço de todo o 

Campus, além das atividades dos Núcleos vinculados ao CAMEAM. As viagens são feitas 

mediante agendamento e obedecendo as programações fixas já existentes. 

O transporte de alunos de cidades vizinhas fica à cargo das respectivas prefeituras, 

o que acontece através de Ônibus Escolares. No tocante ao curso de enfermagem, pelo fato de 

ocorrer no período matutinino, vespertino e noturno e, em função da sua especificidade, o 

qual exige uma vivência acadêmica voltada para estudos teóricos e práticos, os alunos não 

tem a oferta deste serviço, passando a maioria a residir em Pau dos ferros. 

É importante registrarmos a necessidade de climatização dos setores 

administrativos e laboratórios dos últimos cursos criados (Administracção, Enfermagem, 

Educação Física e Geografia), cabendo ainda mencionar que os demais já dispõem de tal 

recurso. 

A política de aquisição dos equipamentos ocorre mediante solicitação dos cursos 

diante de suas necessidades. Essa solicitação é feita junto à Direção do Campus, pactuadas no 

colegiado e remetidas à Pró-reitoria de Administração. Essa última é responsável por 

compras, licitações e envio destes equipamentos ou realização de obras. 

O curso de enfermagem realizou ainda entre seus alunos um trabalho de aquisição 

de insumos para o laboratório de Semiologia e Semiotécnica, a partir dos quais algumas 

prefeituras das cidades destes alunos contribuíram com doações de materiais como gazes, 

ataduras, luvas, seringas, lâminas, sondas, medicamentos, dentre outros. 

Outro aspecto relacionado à estrutura física diz respeito à acessibilidade. Foram 

construídas rampas de acesso e sinalização horizontal para deficientes visuais, assim 

distribuídas: 
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 Uma rampa de acesso interligando o Bloco E (Setor administrativo dos Cursos 

de Enfermagem, Geografia, Administração e Educação Física) à parte térrea do 

Bloco vertical; 

 Uma rampa de acesso interligando o Bloco Vertical aos Blocos A (Cantina e 

departamento de Economia), B (Letras e Xerox) e C (Bloco Administrativo de 

Educação); 

 Uma rampa de acesso ao Bloco E; 

 Uma rampa de acesso ao Campus que segue até aos demais Blocos A, B e C. 

 

  



P á g i n a  | 27 

2.5.1 Demonstrativo da infraestrutura, equipamentos e outros – CAMEAM/UERN 
 

 

EQUIPAMENTOS QUANTIDADE – CAMEAM 
Aparelho de DVD 6 
Computador 44 
Filmadora 1 
Impressora 18 
Máquina de Datilografia  1 
Microsystems 8 
Mimeografo - 
Retroprojetor 13 
Tela de Projeção 7 
Televisão 9 
Veículos 4 
Vídeo Cassete 8 
 

 

2.5.2 Demonstrativo do Espaço Físico – CAMEAM / UERN 
 

 

ESPAÇO FÍSICO QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 
Auditório 1 Reformado recentemente 
Banheiros 17 - 
Biblioteca 1 Ampliada recentemente 
Campo de Futebol 1 Projeto de melhoria 
Cantina 1 Ampliada recentemente 
Laboratórios 8 Em fase de organização 
Lavabos 25 - 
Livraria / Estande 1 Reformado recentemente 
Pista de atletismo 1 Em construção 
Quadra coberta 1 - 
Sala de Vídeo / Multimídia 1 Reformada recentemente 
Salas / Setor Administrativo 20 Ampliadas recentemente 
Salas de Aula 21 - 
Salas de Pesquisa 4 Ampliadas recentemente 
Setor de Reprografia 1 Ampliado recentemente 
Fonte: CAMEAM – UERN / 2008 
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2.5.3 Demonstrativo de Necessidades de Infraestrutura, equipamentos e outros – 
CAMEAM/UERN 

 

 

EQUIPAMENTO/ESTRUTURA QUANTIDADE OBJETIVO 

Climatização das Salas de Aula 04 salas 
Melhorar a qualidade da 
estrutura de ensino e 
aprendizagem. 

Mini-auditório 1 mini-auditório 

Realizar atividades de ensino, 
pesquisa e extensão com o 
envolvimentos de todos os 
atores envolvidos do processo de 
formação: docentes, discentes, 
gestores, profissionais de saúde, 
usuários e outros. 

Sala para grupos de pesquisas 2 salas 

Viabilizar estrutura física, com 
equipamentos para as atividades 
dos grupo de pesquisa do 
CEN/CAMEAM 

Sala para professores 
5 salas com 
capacidade para 4 
professores 

Viabilizar estrutura física e 
equipamentos para a realização 
do trabalho docentes – 
planejamento, orientações, 
leituras, pesquisas, entre outras. 

Rede de internet 1 Rede de internet 

Assegurar acesso rápido e de 
qualidade à Rede Mundial de 
Computadores para todas as 
estruturas do CEN/CAMEAM. 

Sala de Videoconferência 
1 sala de 
Videoconferência 

Garantir uma infra-estrutura de 
vídeo conferência para a 
realização de atividades de EAD 
para professores, alunos, 
profissionais de saúde, bem 
como para atividades de 
pesquisa e extensão. 

Cadeiras para a estrutura 
administrativa do Curso de 
Enfermagem 

25 cadeiras 
acolchoadas 

Viabilizar ambiente adequado 
para todas as atividades 
desenvolvidas por professores e 
técnicos de curso de 
enfermagem. 
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3 O CURSO DE ENFERMAGEM E SUA INSERÇÃO EM PAU DOS FERROS 
 

 

3.1 A REALIDADE DA SAÚDE E DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM 
PAU DOS FERROS 

 

 

O município de Pau dos Ferros permaneceu durante muitos anos com as ações em 

saúde limitadas à atenção básica e alguns procedimentos de média complexidade. Em janeiro 

de 2003, habilitou-se em Gestão Plena do Sistema Municipal respeitando os princípios da 

Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS-SUS), ampliando as responsabilidades 

dos municípios na atenção básica e criando mecanismos para o fortalecimento da capacidade 

de gestão do Sistema Único de Saúde – SUS.  

O Plano Diretor de Regionalização – PDR/RN fundamenta-se na conformação de 

sistemas funcionais e resolutivos de assistência à saúde, por meio da organização dos 

territórios estaduais em macrorregiões/microrregiões e módulos assistenciais. O processo de 

regionalização nos Estados baseia-se nos objetivos de definição de prioridades de intervenção 

coerentes com as necessidades de saúde da população e garantia de acesso dos cidadãos a 

todos os níveis de assistência. De acordo com o PDR/RN o município de Pau dos Ferros é 

sede de módulo assistencial da microrregião do Alto Oeste Potiguar, sendo referência para 21 

municípios e polo da microrregião do Alto Oeste Potiguar, referência para 37 municípios. 

Porém esse processo de regionalização passa por um processo de revisão em todo estado, 

conduzido pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN – SESAP-RN. 

No que se refere às condições de vida e saúde do município de Pau dos Ferros 

podemos destacar a frequência de mortalidade de mulheres em idade fértil, que em 2013 

foram registrados 13 casos. No que se refere aos óbitos maternos, não houve nenhum caso 

registrado nos dados mais recentes do Ministério da Saúde, que são do ano de 2013.  

No ano de 2013 foram registrados 389 nascimentos, sendo 29 de baixo peso. Os 

dados mais recentes, de 2013 registram que ocorreram 11 óbitos infantis. No que se refere à 

mortalidade geral, foram registrados em 2013 um total de 349 óbitos. As principais causas de 

morte foram: doenças do aparelho circulatório, do aparelho respiratório, doenças do parelho 

digestivo, doenças do aparelho hematológico e imunológico e neoplasias.  

Em relação à morbidade identificada no âmbito ambulatorial e hospitalar, dados 

de julho de 2015, apontam que as principais causas de adoecimento são problemas 
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decorrentes da gestação e puerpério, doenças do aparelho respiratório, doenças infecciosas e 

parasitárias, doenças do aparelho digestivo, neoplasias e doenças do aparelho geniturinário.  

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento através das ações de promoção da 

saúde e consciente da necessidade de redirecionar suas práticas baseada nos princípios de 

reorganização dos serviços, objetivando um sistema justo, mais resolutivo, com mais 

equidade, hierárquico e descentralizado elenca como ações importantes o empenho no sentido 

de fortalecer as estratégias de incentivo a imunização, ao aleitamento materno, a cobertura 

pré-natal. 

No referido ano o município contabilizou um total de 100% das gestantes com 

acompanhamento de pré-natal e 100% da população coberta pela estratégia saúde da família. 

No tocante as condições sócio-sanitárias o município apresenta alguns dados 

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

lixo. 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. 

A rede geral de abastecimento vem passando nos últimos anos por importantes 

mudanças em decorrência da forte estiagem. O reservatório que abastecia o município entrou 

em colapso e no ano de 2015 o Governo do Estado viabilizou uma adutora de engate rápido 

que permite o abastecimento de agua a partir da Barragem de Santa Cruz, no município de 

Apodi. O sistema de abastecimento funciona por meio de rodízio e a falta de agua tem sido 

uma constante realidade do município. De forma complementar muitas famílias compram 

água de poços para suprir a falta de água do sistema de abastecimento da CAERN e 

acondicionam a mesma nos mais diversos tipos de reservatórios, como baldes, caixas de 

polietileno, tambores de vários volumes, caixas de fibra, entre outros. 

Aproximadamente 72,96% da população possuem fossa como destino dos dejetos 

e um total de 8,93% da população destinam os dejetos em céu aberto. No que se refere ao lixo 

77,37% da população do município tem seu lixo coletado pelo serviço público, 4,07% 

queimam ou enterram o lixo e 18,56% depositam o mesmo em céu aberto. 

No aspecto habitação a realidade do município é marcada por residências de 

alvenaria, perfazendo um total de 95,68% com esse direito garantido11. 

                                                 

11 Dados retirados do Sistema de Informação da Atenção Básica do Ministério da Saúde, 2011 
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Após a implantação do Curso de enfermagem em Pau dos Ferros, vêem-se 

algumas mudanças no panorama de saúde do município. Hoje, Pau dos Ferros conta com 13 

equipes de saúde da Família, assim, houve o aumento de duas equipes o que melhorou a 

assistência oferecida à rede básica. No ano de 2011 o município realizou a adesão e pactuação 

de seis Equipes de Saúde da Família ao Programa Nacional de Melhoria ao Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ). O município também conta atualmente com 02 

equipes de Núcleo de apoio a Saúde da Família-NASF.. 

No que se refere ao lixo 92% da população tem acesso a coleta de lixo pública 

periódica e 3,1% depositam a céu aberto. Assim, percebe-se uma mudança significativa na 

situação de vida e saúde da população de Pau dos Ferros quando comparada há anos 

anteriores. Nota-se que o município conseguiu ampliar a assistência a Saúde aos usuários e 

melhorou a situação de saneamento oferecida a população. 

 

 

3.2 HISTÓRICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

A criação do curso de Enfermagem do CAMEAM se constitui em possibilidade 

para a UERN, intervir na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem do 

município de Pau dos Ferros e região, com o compromisso claro de contribuir com o processo 

de transformação da prática em saúde e, consequentemente com a inversão do modelo 

assistencial que, hegemonicamente tem orientado a educação e o trabalho em 

saúde/enfermagem.  

Modelo assistencial marcado por uma visão individualizada, hospitalocêntrica e 

curativa da assistência de saúde. Esse modelo, de abordagem cartesiana, determinou uma 

formação particularizada, fracionada, sofisticada e mecânica, o que inviabilizou a 

compreensão de que as relações existentes entre o modo de viver e produzir da população 

interferem no processo vital de reprodução e desgaste biológico manifestado no homem e, 

consequentemente, em sua qualidade de vida e saúde.   

Romper com o pensar/fazer fragmentado, substituindo-o pelo pensamento 

integrado, inter-relacionado, contextualizado e global, se constituiu em grande desafio a ser 

enfrentado na perspectiva de formar profissionais comprometidos com a reorientação do 

modelo assistencial, materializada no SUS, enquanto política pública. 
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Essa reorientação tem se constituído em movimento que acontece em nível 

nacional. Assim, o município de Pau dos Ferros não tem ficado à margem desse movimento e 

tem mobilizado recursos para o processo de mudança no setor saúde, decorrente do 

Movimento de Reforma Sanitária brasileira, o que repercutiu na organização dos serviços, no 

mercado de trabalho e na formação em saúde/enfermagem. 

Essa reorientação do modelo assistencial vem ocorrendo, de modo especial, por 

meio da implantação do Programa de Saúde da Família, que atualmente perfaz um total de 10 

equipes já efetivadas no município de Pau dos Ferros, o que representa uma cobertura de 97 

% da população. Segundo o parâmetro do Ministério da Saúde, deve haver para cada grupo de 

3.000 habitantes uma equipe de saúde da família e em cada equipe um enfermeiro.  

Assim, considerando a política adotada pela gestão municipal, percebemos que a 

realidade de saúde e a estrutura de serviços existentes, exigem a inserção, na rede, de novos 

profissionais da área, com um perfil diferenciado em consonância com os princípios 

preconizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

Porém, a inexistência de um curso de graduação de enfermagem, no município de 

Pau dos Ferros e região evidencia a existência de uma demanda reprimida, para essa área de 

formação, aspecto que pode ser observado através do número elevado de inscritos para o 

curso de enfermagem durante o processo seletivo que ocorre por ocasião do vestibular para 

preenchimento de vagas para o curso de enfermagem no Campus Central da UERN.  

Por outro lado, a desigualdade de acesso ao ensino superior em todo o país 

constitui-se numa realidade no estado do Rio Grande do Norte e especificamente em Pau dos 

Ferros e região, tendo como alvo principal os alunos que concluem o ensino médio na rede 

pública, os quais não conseguem ingressar nas universidades públicas, em virtude do 

desequilíbrio no nível de concorrência, decorrente das possibilidades de preparação adicional 

que os candidatos de classe social diferenciada possuem em relação aos alunos oriundos das 

escolas municipais e estaduais do ensino fundamental e médio.  

Aliado a esses aspectos vale ressaltar que a valorização do profissional de 

enfermagem, nos últimos anos, nas políticas do SUS, de modo especial com a expansão do 

PSF, tem contribuído para o aumento da procura pelo Curso. 

 Iniciativas como o Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 

Enfermagem - PROFAE, também tem estimulado um número considerável de profissionais a 

retomar o processo de formação para qualificação (Auxiliar de Enfermagem) ou a 

complementação da qualificação (Técnico de Enfermagem) tendo uma repercussão direta nos 
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projetos de vida profissional, levando esses trabalhadores a explicitarem o desejo de dar 

continuidade aos estudos em nível superior.12 

Nesse sentido, considera-se pertinente a abertura de mais um Curso de Graduação 

em Enfermagem no Estado, em função de toda realidade descrita e o descompasso existente 

entre o ritmo de crescimento no setor saúde e a política de formação para este setor. 

Desse modo, a criação do curso de enfermagem do CAMEAM tem como 

referência o início dos anos 1990, por ocasião da realização de seminário interno, momento 

em que são evidenciadas as demandas internas para criação de novos cursos; ampliação do 

Campus e a melhoria dos cursos já existentes. As novas demandas foram formalizadas em 

documento para negociação com as instâncias hierarquicamente superiores no âmbito da 

UERN. O curso de enfermagem encontrava-se entre os citados e com boa cotação entre os 

participantes do referido evento (alunos e professores). Contudo não houve alteração na 

situação do CAMEAM durante um longo período de tempo. 

Somente em 2003, essa demanda ressurge, de forma melhor sistematizada e se 

constitui em aspecto que é incorporado na agenda de trabalho da gestão.  O apelo ao trabalho 

coletivo para a aquisição de novos cursos culminou com a realização de uma mesa redonda 

durante a semana universitária, no mesmo ano, oportunidade na qual o assunto foi motivo de 

debate. Esse momento resultou na formação de uma comissão interna para discutir/construir 

estratégias de trabalho para o movimento que se desenvolveu a partir deste momento em torno 

da expansão dos cursos de graduação no CAMEAM.   

 A comissão interna mobilizou esforços para a realização de diversas atividades, 

tais como: construção de documento contendo uma exposição de motivos para a expansão de 

cursos; realização de encontro com autoridades do município e região, como vereadores e 

prefeitos da região, para coleta de assinaturas que deveriam referendar o documento contendo 

a exposição de motivos; participação e socialização da necessidade de expansão dos cursos 

em audiências públicas na Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros; debates com a sociedade 

civil organizada, contando com representantes da 15ª Diretoria Regional de Educação e 

Desportos - DIRED, representação da reitoria da UERN, Secretaria de Educação de Pau dos 

Ferros, representantes da imprensa local, entre outros. 

 Todo esse movimento gerou a organização de um grupo interdepartamental de 

professores, que realizou um estudo diagnóstico sobre a demanda de mercado para os cursos 

                                                 

12 Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVP. João Pessoa – Pb, 
2005. 
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propostos. Esse estudo serviu de base para elaboração do projeto oficial de criação dos novos 

cursos, apesar do caráter técnico-administrativo que orientou a análise do referido projeto. 

Foram aplicados 300 (trezentos) questionários junto a sociedade do Alto Oeste Potiguar, no 

entanto, deste total, apenas 102 (cento e dois) foram respondidos e repassados para a 

comissão interdepartamental proceder sua análise. Assim, entre os 35 (trinta e cinco) cursos 

de graduação indicados pela população, enfermagem ocupou o segundo curso citado, 

precedido pelo curso de direito.  

 A partir desse momento, foi formado um “fórum permanente de discussão 

para a criação de novos cursos”, em substituição à anterior Comissão de Criação de Novos 

Cursos. Esse momento foi marcado por uma análise qualitativa do processo de pesquisa. O 

estudo diagnóstico, portanto recebeu contribuição da DIRED e da Secretaria Municipal de 

Educação de Pau dos Ferros. A partir de então, ficou evidenciada a real carência de 

profissionais em áreas específicas. Para os 10 (dez) cursos mais citados, foi realizada uma 

comparação entre a demanda citada na pesquisa e a real viabilidade técnico profissional para 

absorção no mercado de trabalho regional.  

Essa metodologia deu origem a uma lista de Cursos para avaliação técnica e 

administrativa que sugeria uma proposta concreta condizente com a realidade da UERN e da 

demanda de mercado regional.  Assim, esse método relacionou os 04 (quatro) cursos 

atualmente efetivados: Bacharelado/Licenciatura em Enfermagem, Licenciatura em Educação 

Física, Bacharelado em Administração e Licenciatura em Geografia. 

É importante ressaltar a importância da forma como, gradativamente, o fórum 

permanente de discussão para criação de novos cursos envolveu diferentes seguimentos da 

sociedade, professores, alunos e funcionários em uma forte luta capaz de conseguir 

concretizar a liberação de recursos financeiros da UERN que, na época, contava com 

orçamento insuficiente para tal intento. Porém, o orçamento, em questão, foi emendado com 

recursos excepcionais que efetivaram o projeto de expansão dos cursos de graduação do 

CAMEAM. 

Assim, no ano de 2004 os cursos são criados e as vagas são oferecidas no 

concurso vestibular do CAMEAM/UERN, distribuídas em 26 vagas para o Curso de 

Enfermagem, 46 vagas para o curso de Educação Física, 46 vagas para Administração e 46 

vagas para Geografia. Essa oferta significou um acréscimo de 133,33% de vagas nos cursos 

de graduação. As aulas tiveram inicio no segundo semestre letivo de 2004. 

Porém, a abertura de vagas não é suficiente. É necessário que se garanta um 

processo de formação coerente com as necessidades. Portanto, o CAMEAM compreende que 
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democratizar o ensino superior é construir de maneira participativa um projeto de educação de 

qualidade social, que promova o exercício pleno da cidadania. Esse projeto tem que estar 

profundamente inserido na sociedade civil, com uma gestão democrática e participativa, 

devendo produzir, de forma coletiva, uma nova estrutura organizativa que dê sustentação para 

os desafios presentes e futuros do ensino superior em nosso País13. 

Desse modo, a abertura do Curso deve ser acompanhada da preocupação com a 

qualidade do ensino, enquanto condição indispensável para a garantia do papel social e 

político da educação.  

Com essa compreensão, o CAMEAM assume o compromisso com a formação 

geral do enfermeiro utilizando estratégias curriculares e pedagógicas que atendam ao 

desenvolvimento social e sintonizem o processo ensinar/aprender, libertário e criativo, com os 

conhecimentos contemporâneos. Esse processo deve construir possibilidades de mudanças 

para formar profissionais dotados de competência política, técnica, científica, humanística e 

ética, capazes de contribuir com a construção do SUS, que atendam às necessidades sociais da 

maioria da população brasileira. 

Com essa compreensão, o curso de enfermagem do CAMEAM, em consonância 

com a ABEn, incorpora-se ao movimento de implementação do Sistema Único de Saúde 

compreendendo os seus princípios e diretrizes como eixo estrutural e estratégia para a 

formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor. 

Imbuído nesse espírito o processo  de construção e implantação do referido Curso, 

incorporou os princípios e diretrizes do SUS como alicerce para a formação. Assim, assume o 

desafio de criar um Curso de Graduação em Enfermagem fundamentado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Resolução 03/2001/ CNE/CES, Diretrizes para a Educação em 

Enfermagem emanadas dos Seminários Nacionais de Educação em Enfermagem (SENADEn) 

da ABEn e os princípios  da Reforma Sanitária – integralidade, universalidade, equidade, 

descentralização e controle social das ações, tendo em vista a construção, consolidação e 

fortalecimento do SUS que atenda as necessidades de saúde do cidadão brasileiro.   

O SUS altera completamente o enfoque de atenção, amplia o conceito  de saúde, 

para além da doença e da intervenção individualizada, compreendendo saúde como direito de 

cidadania que implica na qualidade de vida e  ações voltadas para o sujeito em seu contexto 

social. Diante desse novo contexto, o curso de enfermagem do CAMEAM reconhece a 

                                                 

13 FERREIRA Brasília Carlos , A educação do século XXI conferência de abertura do 9ºSeminário Nacional de Diretrizes para Educação em 
Enfermagem – SENADEn. Natal/RN. 2005 
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necessidade de estabelecer relações de coerência entre o ensino da enfermagem e as políticas 

sociais e, constrói o processo de formação do enfermeiro. Desse modo, o egresso do 

CAMEAM terá sua formação voltada para a atuação nos níveis de promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde, tendo a integralidade, como eixo estruturante da atenção 

à saúde e o território como espaço organizativo das suas ações.  

Com essa compreensão, os cenários de aprendizagem do Curso privilegiarão a 

realidade da produção dos serviços de saúde em Pau dos Ferros e região, espaço de 

conformação da política municipal de saúde articulada às políticas de saúde de âmbito 

nacional e estadual.  

A realidade que se impõe exige habilidades não só na dimensão preventiva e 

curativa, mas também o desenvolvimento de uma visão crítica aliada a uma capacidade de 

articulação com órgãos de formação, para possíveis revisões nas suas propostas curriculares e 

a ampliação do acesso ao ensino superior na área de saúde. Implica em ter a integralidade 

como eixo estruturante da formação/prática e a intersetorialidade como desafio para 

conformação da atenção à saúde. 
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3.3 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

 

Nome: Curso de Enfermagem 

Modalidade: Bacharelado e Licenciatura 

Ato de Criação: Resolução No 049/2003/CONSEPE. 

Data da Publicação: 29 de dezembro de 2003. 

Início de Funcionamento: 04 de novembro de 2004 

Reconhecimento Parecer N°: 054/2010 do CEE – RN 

Data de Reconhecimento: 02/09/2010 

Data da Publicação no DOE: 02/09/2010 

Decreto N ° 21.871/2010-CEE 

Resultado Enade 2011 – 04 (QUATRO) 

Vagas Iniciais: 26 vagas; 

Semestre de Entrada: 2o semestre de cada ano 

Turno: Matutino, Vespertino e Noturno; 

Número Máximo de Alunos por Turma: 30 alunos; 

Prazo de Integralização Curricular: mínimo 09 semestres e máximo 14 semestres. 

Formas de Acesso às vagas regulares: ENEM/SISU-MEC14, Processo Seletivo de Vagas não 

Iniciais – PSVNI, e transferência ex-officio. 

Aprovação do Projeto Político-Pedagógico: Resolução 55/2008 – CONSEPE – 05/11/2008 

Data da Ata de Aprovação pelo Colegiado: 25/11/2015 

Carga Horária total do Curso: 4.695 horas 

 

LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM. 

Endereço: BR 405, Km 153, S/N – Bairro: Arizona; Cidade: Pau dos Ferros 

Telefone: 3351 2560; Fax: 3351 3909 

 

  

                                                 

14 A UERN através da Resolução 37/2014 regulamentou a adoção do ENEM e SISU/MEC como forma de 

acesso às vagas iniciais de todos os cursos regulares de graduação da UERN.  
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3.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

 

Coordenação do Curso: Profa. Mestre Andrezza Karine Araújo de Medeiros Pereira 

Orientadora Acadêmica: Profa Mestre Graça Rocha Pessoa 

Secretária do Curso: TNS Mary Jeane Ferreira Rocha 

Técnico de Laboratório: TNS João Bezerra de Queiroz 

 

 

3.5 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 a 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 de trabalho assistir/intervir, gerenciar, 

ensinar/aprender e investigar, parcela do trabalho coletivo em saúde; 

 Instrumentalizar o aluno 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 enfermeiro, 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. 
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 Instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento de práticas de educação em 

saúde, nos espaços da educação básica e profissional, na perspectiva da 

Vigilância à Saúde, tendo como eixo estruturante a integralidade da atenção. 

 Estimular o aluno 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. 
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4 PERFIL, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 

 

4.1 PERFIL DO EGRESSO 
 

 

 Comprometido com a construção do trabalho da enfermagem e 

aprofundamento de sua qualificação ético-político, técnico-científico e cultural 

dos demais trabalhadores de enfermagem; 

 Comprometido com processos de qualificação na educação básica e na 

educação profissional; 

 Comprometido com o fortalecimento e a construção permanente do Sistema 

Único de Saúde; 

 Capaz de identificar as necessidades sociais da população e seus determinantes; 

 Capaz de intervir na produção dos serviços de saúde com vistas à 

transformação dos perfis epidemiológicos e aperfeiçoamento 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; 

 Responsável pelo processo de formação dos trabalhadores de enfermagem e 

participantes dos processos de formação de outros trabalhadores de saúde, 

processos de educação permanente, bem como na educação básica; 

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

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

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

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 

 Capaz de compreender a política de educação em enfermagem no contexto da 

política nacional de educação; 

 Capaz de compreender o processo investigar como principio educativo; 
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 Capaz de reconhecer as relações de trabalho e seus desdobramentos na saúde e 

educação; 

 Capaz 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.  

 

 

4.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS DURANTE O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

 

 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 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, bem 

como na educação básica; 

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

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

saúde trabalho e adoecimento; 
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 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 

educação profissional; 

 Participar dos movimentos sociais da área de saúde/enfermagem e educação 

profissional; 

 Assessorar processos de construção de projetos na saúde/enfermagem e na 

educação básica e profissional. 
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5 MARCOS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO DE ENFERMAGEM 
 

 

5.1 BASES REFERENCIAIS 
 

 

O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Enfermagem – CEN/CAMEAM 

considera o estudo da dinâmica das transformações da produção da força de trabalho e de sua 

articulação com as políticas sociais e com os movimentos sociais que buscam as 

transformações dos serviços de saúde e da sociedade em geral. Tem como preocupação 

central a construção de novos marcos teóricos para o ensino de enfermagem, na concepção 

desta como parcela do trabalho coletivo em saúde.  

As novas formas de atuação, propostas pelo CEN/CAMEAM, consideram: a 

situação e as perspectivas da sociedade capitalista neoliberal brasileira, dentro da Nova 

Ordem Econômica Mundial que conforma uma nova divisão mundial do trabalho, 

desencadeado pela globalização da economia e orientado pela política neoliberal. Essa nova 

divisão determina a desindustrialização do Brasil, de forma gradativa, substituindo a produção 

de tecnologia de ponta pela grande indústria e pela produção de insumos com investimentos 

na produção agroindustrial, na produção de matéria-prima, e em indústria de baixo perfil 

tecnológico, monopolizando o poder do controle do desenvolvimento das forças produtivas, 

do saber e da informação, imprescindíveis na atualidade e no terceiro milênio (MEDEIROS, 

apud ANTUNES, 2000)15. 

Esse contexto determina a desigualdade que se estabelece entre países, tendo 

como cerne da questão o poder da produção e da tecnologia, enquanto o poder e o saber ficam 

conformados na divisão mundial do trabalho, o que se traduz em dominação econômica e 

política de uns sobre os outros. A característica da terceira revolução industrial imprime a 

marca da exclusão, na qual a força de trabalho é dicotomizada em trabalhadores centrais e 

periféricos, desempregados e excluídos, dividindo também a parcela de apreensão do 

conhecimento e a utilização de tecnologias, gerando relações desiguais de poder, pelo saber e 

pelo controle econômico (MEDEIROS 2000)16. 

                                                 

15 MEDEIROS, Soraya Maria de. As Novas Formas de Organização do trabalho na Terceira Revolução 
Industrial e a Força de Trabalho em Saúde: um estudo em Natal/RN. Ribeirão Preto, 2000. Tese de 
Doutorado. Universidade de São Paulo – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 
16 Idem 
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Esse processo difuso, caracterizado como terceira revolução industrial, pós-

modernidade, tem repercussão na dimensão cultural, influenciando a arte e os costumes, 

consequentemente as formas de atendimento das necessidades sociais, ou seja, a situação e as 

perspectivas da produção de serviços de educação, saúde/enfermagem.  

O CEN/CAMEAM assume o desafio de lutar pelo acesso da parcela da 

população, hoje excluída, às políticas sociais, utilizando estratégias de mudança, postura ética 

e compromisso social com os direitos à saúde, assumindo a ética da solidariedade e rompendo 

com a ética do individualismo. Assim, parte da concepção da sociedade como totalidade, 

concreta e articulada nas suas partes, na qual saúde/enfermagem são partes desse todo, 

influenciando e sendo influenciada pelo todo, pela ação política cultural dos atores sociais 

envolvidos nesse processo, e que defendem diferentes projetos para a saúde e a enfermagem. 

Esse desafio determina, como indispensável, o redimensionamento das bases teóricas e 

metodológicas na formação do enfermeiro para assumir a coordenação do trabalho de 

enfermagem e dos diplomas legais que orientam o trabalho da enfermagem: a Lei do 

Exercício profissional e o Código de Ética dos profissionais da enfermagem. 

O processo de construção do projeto pedagógico do CEN/CAMEAM teve como 

suporte teórico: 

 A concepção da enfermagem como trabalho parte do trabalho coletivo em 

saúde; 

 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; 

 A utilização de análises que tem como fio condutor a categoria trabalho dentro 

de um processo mais amplo da produção social da sociedade brasileira atual, 

no qual a produção dos serviços de saúde está em estreita articulação a esse 

processo; 

O trabalho em saúde concebido como coletivo no qual está inserido o trabalho da 

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

investigar, interfacetado 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 
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força de trabalho de enfermagem, comprometida com a transformação dos serviços de saúde e 

da sociedade em geral. 

 

 

5.2 BASES CONCEITUAIS 
 

 

As concepções construídas coletivamente no CEN/CAMEAM compreendem 

partes de um todo, indissociável, dimensões do trabalho de enfermagem - dimensão estrutural, 

particular e singular - portanto, intrinsecamente relacionadas entre si, e que vão embasar o 

ensino e o trabalho de enfermagem. 

 

 

5.2.1 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. O momento da reprodução comporta a organização da vida 

na sociedade e representa os diferentes ‘modos de andar a vida’ dos diferentes grupos. Esse 

momento também comporta a formação de grupos sociais que se inserem no momento da 

produção. Essa inserção é que lhes permite ter uma determinada base material de existência. 

Os grupos sociais homogêneos são caracterizados por sua inserção (relação 

capital/trabalho) na base econômica, na base social e na base geo-social.  

No âmbito da dinâmica da sociedade, especificamente no seu momento produtivo, 

se localiza 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.  

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

reprodutivo, os grupos sociais são encontrados nos momentos em que usufruem dos 

equipamentos públicos e privados, como escola, creches, clubes, igrejas.  Significa que as 

classes e/ou grupos sociais tem acesso diferenciado  na forma de ocupação do espaço onde se 

dará a produção, o atendimento às suas necessidades e, conseqüentemente o processo de 

viver. 
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As transformações das condições político-sociais-econômicas com o impacto da 

globalização, determinam a reestruturação do Estado com a implantação de políticas sociais 

neoliberais, voltadas para o Estado mínimo, às quais causam grandes dificuldades, injustiças e 

instabilidade social.  

A saúde encontra-se inserida no setor terciário da economia, sendo um processo 

de trabalho tem que ser considerado o seu processo de produção, suas relações sociais de 

trabalho, seus meios e instrumentos. 

 

 

5.2.2 Processo de 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. 

Meio pelo qual uma sociedade se organiza e é transformada e onde se estabelece 

uma relação de exploração geradora de satisfação e insatisfação pessoal. A 

satisfação/insatisfação pessoal é determinada histórica e socialmente, portanto dinâmica.  

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

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 de como ela se reproduz. 

 

 

5.2.3 Trabalho Coletivo em Saúde / Produção dos Serviços de Saúde 
 

 

Na saúde, embora o trabalho se configure como qualquer outro, não deve ser 

tomado sem que se considerem as determinações sócio-históricas dos agentes, 

meios/instrumentos e objetos, num determinado tempo e organização social. A sua origem 

não pode ser compreendida como necessidade humana natural. 
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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. 

Ancorado numa relação interpessoal muito intensa, que assume caráter forte e 

decisivo para a própria eficácia da ação, esse serviço não se realiza sobre coisas ou objetos. 

Dá-se sobre pessoas, estabelecendo uma relação entre quem consome o serviço e quem o 

produz. Em outras palavras, as pessoas, embora consumidoras, são co-partícipes do processo 

de trabalho e corresponsáveis pelo êxito, ou fracasso da ação terapêutica. Serve para 

recuperar, tornar melhor ou preservar um bem ou conjunto de bens (NOGUEIRA, 1995)17. 

Esse trabalho apresenta algumas características: 

1º. Processo marcado por uma direcionalidade técnica, de natureza coletiva, ou 

seja, formado por um conjunto de agentes que compõem o processo, 

compartilhando conhecimentos científicos, embora sob o comando técnico e 

social de uma categoria – a dos médicos – que determina o processo de 

trabalho em saúde. 

2º. A integração entre os aspectos intelectual e manual, ou seja, que detém a 

direcionalidade técnica, também participa do ato técnico final, a exemplo da 

categoria do médico. Este continua a ser um trabalhador manual, na cirurgia e 

em outras atividades. Entretanto, isso não significa que não exista separação 

intelectual/manual no trabalho em saúde. Aliás, esta é uma outra característica 

que diferencia o trabalho humano do trabalho animal. No trabalho humano, a 

unidade entre concepção e execução pode ser dissolvida, ou seja, a ideia 

concebida por uma pessoa pode ser executada por outra. 

3º. A fragmentação dos atos. Em um hospital ou em uma Unidade Básica, o 

usuário se submete a uma quantidade enorme de atos e diagnósticos e 

terapêuticos para ter seu problema resolvido (NOGUEIRA, 1995)18 

Na visão hegemônica, o reconhecimento dos problemas de saúde e doença das 

populações e a correspondente resposta dos serviços de saúde tomaram e tomam por base, em 

nosso meio, a demanda individual pelos serviços (aqueles que procuram o serviço por 

                                                 

17 NOGUEIRA, Roberto Passos. O Trabalho em Serviços de Saúde. In:Brasil. Ministério da Saúde. 
Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário – Projeto Gerus. Brasília 
Fundação Nacional de Saúde, 1995, p. 241-44 
18 ibidem 
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apresentar algum tipo de agravo), e esta maneira de se proceder à produção em saúde tem tido 

como fonte o modelo médico (clínico) de intervenção, de enfoque biologicista, centrado no 

agravo do corpo individual, atribuindo ao agravo uma causa ou causas diversas (sociais, 

econômicas, biológicas), não hierarquizadas. 

O reconhecimento de tais problemas deverá estar articulado às formas de trabalhar 

e de viver dessa população, raízes que explicam os diferentes gradientes de saúde e doença; a 

intervenção em saúde será, pois, comandada pela estratégia da vigilância em saúde, 

ferramenta fundamental para o controle do processo saúde-doença das populações, em que o 

trabalho, a vida, a saúde e a doença convivem de modo articulado (BREILH, 1991)19. 

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 das 

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, parte do modelo epidemiológico. 

Na perspectiva da Vigilância à Saúde o processo de produção dos Serviços de 

Saúde tem os seguintes elementos:  

Objeto: Os perfis epidemiológicos do coletivo na sua totalidade, nos grupos sociais 

homogêneos e na sua singularidade; 

Finalidade: A transformações desses perfis visando ao aperfeiçoamento dos 

processos saúde-doença; 

Meios-instrumentos:  Os recursos materiais e tecnológicos, força de trabalho em 

saúde entre outros; 

Trabalho em si:  Os atos realizados pelo conjunto dos trabalhadores da saúde 

orientados pelo modelo epidemiológico, do qual o modelo clínico é parcela 

integrante, na sua articulação, produzem a transformação no objeto. 

  

                                                 

19 BREILH, J. Epidemiologia: economia, política e saúde. Trad. Luiz Roberto de Oliveira et al. São Paulo: 
UNESP/HUCITEC, 1991. 
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5.2.4 Processos de Trabalho de Enfermagem 
 

 

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.  

Também vai se submeter às relações de produção que se estabelecem no setor 

Saúde, muito embora sua evolução e crescente divisão técnica e social de trabalho, impostos 

pelas necessidades capitalistas, a diferenciem, assumindo características muito próprias que a 

distinguem da prática médica. 

Parcela do trabalho coletivo em saúde constitui-se uma prática heterogênea, 

realizada por diferentes categorias com graus de qualificação diferenciados e níveis de 

atuação com complexidade distinta, que compartilham parcelas deste trabalho para compor 

um conjunto complementar e interdependente referido ao todo. 

O trabalho da enfermagem tem especificidades que se materializam em quatro 

processos: assistir/intervir,20 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. 

 

                                                 

20  Vale salientar que ao denominarmos o processo assistir/intervir estamos concebendo esse trabalho não só um 
processo assistencial.  Mas um processo também de intervenção ou principalmente de intervenção seja na assistência 
individual, seja na organização dessa assistência, seja na luta pela consecução da melhoria da qualidade da assistência. 
 



 

Tabela 1 – Parte 1: Processos de Trabalho de Enfermagem 

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 sujeitos 
(alunos, usuários, entre outros) 
têm acerca do 
objeto/finalidade do processo 
de produção dos serviços de 
saúde/enfermagem. 

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 as 
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 Pau dos 
Ferros, Região do Alto Oeste 
Potiguar 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 
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Tabela 2 – Parte 2: Processos de Trabalho de Enfermagem 

Processo de trabalho Processo assistir/intervir Processo gerenciar Processo ensinar/aprender Processo investigar 

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, usuários, 
processos de trabalho que 
assegurem a infra-estrutura 
acadêmica e administrativa, 
projeto político-pedagógico, 
práticas educativas; 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 e/ou do 
projeto de intervenção na 
realidade, 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. 
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5.2.5 Processo 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 de 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 quotidianas, isto é, o surgimento da doença (LAURELL, 1982)21. 

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

acordo com sua inserção no sistema de produção frente aos determinantes sociais, resposta 

esta dada pelas características de riscos e de potencialidades que são reflexos do processo 

biológico de desgaste. Em nossa sociedade dividida em grupos 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 contravalores). 

 

 

5.2.6 Educação 
 

 

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

determinados histórica e socialmente, 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. 

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.  

 

 

                                                 

21 LAURELL, A. C. A Saúde-Doença Como Processo Social. Revista Latinoamericana de Salud. México, 2, 
1982 p. 7-25. Trad. E. D. Nunes 
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5.2.7 Políticas de Saúde 
 

 

Intervenção do Estado neoliberal com o objetivo de garantir somente o mínimo de 

serviços produzidos para aliviar a pobreza, propondo uma política assistencialista organizada 

sob a forma de programas de ações orientadas à atenção de problemas prioritários e de 

impacto mais imediato, como os programas de imunização, de atenção infantil e 

suplementação alimentar, com um forte grau de imposição governamental. Acresce-se a isso, 

o fato de que, para se ter acesso aos benefícios dos programas públicos, torna-se necessária a 

comprovação da condição de indigência (LAURELL, 1995)22. Como consequência dessa 

política, ocorre à negação dos direitos sociais e da obrigatoriedade do Estado em garanti-los. 

Os programas, acima referidos, são manipulados pelo Estado e têm como objetivo 

assegurar uma clientela política em substituição do apoio popular, cuja essência reside na 

consolidação de um pacto social. Representa uma tentativa de mascarar uma economia 

desregulamentada, de livre-mercado e não provoca processos políticos contrários, capazes de 

anular o projeto neoliberal (LAURELL, 1991)23. 

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 dispensado para qualificar os trabalhadores da saúde para manusear toda esta 

tecnologia cuja distribuição dos seus progressos ocorre de forma desigual na sociedade 

capitalista. 

                                                 

22 LAURELL, A. C.  Avançando em Direção ao Passado: a Política Social do Neoliberalismo. In: LAURELL, A. 
C. (org). Estado e Políticas Sociais no Neoliberalismo. São Paulo Cortez, 1995. p. 151-79. 
23 ibidem 
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A forma de produzir serviços de saúde ancorada no paradigma flexneriano 

enfatiza o processo fisiopatológico em detrimento da causa. Se expressa por meio de 

elementos que se inter-relacionam: mecanicismo, biologicismo, individualismo, 

especialização, tecnificação e curativismo. Elementos que conduzem à compreensão 

fragmentada do homem.  

Desse modo, predomina o pensamento clínico/individual em torno do processo 

saúde/doença, reforçando respostas unilaterais dos serviços de saúde que se localizam na 

atenção individual.  

Como modelo contra-hegemônico, encontra-se em construção o Sistema Único de 

Saúde (SUS), resultante do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que impõe uma nova 

forma de se produzir em saúde.  Direcionar e modificar 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. 

 

 

5.2.8 Gênero 
 

 

Compreende as inter-relações 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. 
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6 PRINCÍPIOS FORMATIVOS ORIENTADORES DO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO 

 

 

6.1 PRINCÍPIO FORMATIVO DE INTERDISCIPLINARIDADE 
 

 

O curso de enfermagem do CAMEAM/UERN amparado na produção de Fazenda 

(1994) acredita que o conhecimento deve partir do simples para o complexo, do abstrato para 

o concreto, do real para o imaginário. A prática interdisciplinar oportuniza o diálogo de 

diferentes áreas do conhecimento e desencadeia trabalhos com diversos enfoques. A 

interdisciplinaridade sustenta-se no princípio da máxima exploração das potencialidades de 

cada ciência, da compreensão de seus limites, do princípio da diversidade e da criatividade, 

orientando ações de ensino, pesquisa e extensão, e fortalecendo a interação ensino-serviço-

comunidade. A compreensão de qualquer fenômeno social, dentre eles os relacionados ao 

processo saúde-doença, requer o conhecimento das suas várias dimensões, integradas tanto no 

interior das disciplinas, quanto na articulação destas nos currículos que pautam a formação 

dos trabalhadores de saúde, e particularmente na formação de enfermeiros. 

 

 

6.2 PRINCÍPIO FORMATIVO DE ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 
 

 

O processo de formação do CEN/CAMEAM compreende que a articulação teoria 

prática permite ao aluno a construção do conhecimento de forma mais significativa, além de 

subsidiar importantes processo de crítica e reflexão. Articular teoria e prática se faz 

importante para evitar uma formação baseada exclusivamente em conteúdos e vazia de 

experiências na dinâmica de vida e saúde do contexto da população brasileira. É essa 

articulação que gera a responsabilidade social do aluno – profissional em formação – no 

sentido de assumir o protagonismo nas mudanças necessárias ao fortalecimento e 

consolidação do Sistema Único de Saúde; 
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6.3 PRINCÍPIO FORMATIVO DE FLEXIBILIZAÇÃO 
 

 

O processo de flexibilização não pode ser entendido como uma mera modificação 

ou acréscimo de atividades complementares na estrutura curricular. Ele exige que as 

mudanças na estrutura do currículo e na prática pedagógica estejam em consonância com os 

princípios e com as diretrizes do Projeto Político Pedagógico, na perspectiva de um ensino de 

graduação de qualidade. O processo de mundialização do capital determinou mudanças nas 

relações de produção e no processo de organização de trabalho que não pode ser ignorado 

pela universidade. Não se trata de formar profissionais dóceis para um mercado de trabalho 

incerto, como diz Marilena Chauí, mas é necessário formar profissionais críticos para 

compreender as novas relações de produção e de trabalho e as exigências por elas colocadas. 

A flexibilização curricular compreende nova relação de aprendizagem, articulada à pesquisa, 

à investigação e oferece como contribuições para a operacionalização do Projeto Político 

Pedagógico:  

 Os elementos curriculares adquirirão novas formas.  

 Nova relação entre professor e aluno. Ainda predomina um excesso de 

centralização do processo de ensino no professor. Nas aulas o professor estuda, 

recria e interpreta o conhecimento para repassá-lo para o aluno. Este trabalho 

de transmissão do conhecimento, efetivado pelo professor, apesar de 

necessário, é insuficiente para a prática didático pedagógica. É também comum 

atribuir-se ao professor a responsabilidade de estabelecer tudo o que o aluno 

deve aprender, e de avaliar a capacidade que este tem de reter e reproduzir o 

conteúdo ministrado.  

 Avaliação processual – A flexibilização exige um controle e um 

acompanhamento contínuo pelos professores e, sobretudo, pelo Colegiado de 

Curso.  

 Visão do currículo como conjunto de atividades intencionalmente 

desenvolvidas para o processo formativo.  
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6.4 PRINCÍPIO FORMATIVO DE CONTEXTUALIZAÇÃO  
 

 

Pressupõe pensar a contextualização curricular como um princípio pedagógico 

orientador da prática docente e, simultaneamente, como um elemento configurador da 

proposta pedagógica e da cultura curricular (MORGADO, 2002) do coletivo dos professores 

que a representa. Reconhecendo esta interface, as práticas de contextualização curricular 

constitui uma proposição pedagógica que, para gerar efeitos que augurem a melhoria do 

sucesso educativo de todos os alunos, precisa de se ancorar em processos de trabalho 

colaborativo (FULLAN e HARGREAVES, 2000) significativos de comunidades docentes em 

transformação (ANDERSON e THIESSEN, 2008). As relações de colaboração e de 

interação profissional (TARDIF e LESSARD, 2005) permitem mais facilmente implementar 

práticas de contextualização curricular, porquanto possibilitam a partilha de experiências e de 

saberes e a aprendizagem, individual e coletiva. Esse princípio subscreve uma visão de 

professor como crítico intervencionista (CORREIA e MATOS, 2001), isto é, como um 

configurador de uma prática curricular autônoma que se fortalece coletivamente num “espírito 

de grupo” e numa “lógica de solidariedade profissional”. 

 

 

6.5 PRINCÍPIO FORMATIVO DE DEMOCRATIZAÇÃO  
 

 

O CEN/CAMEAM compreende a necessidade de atravessar os muros da universidade 

e buscar novos interlocutores, especialmente os que se encontram em cenários de 

vulnerabilidade social, demandantes do conhecimento acadêmico acumulado. Esse   o 

caminho para p r em cheque o próprio conhecimento produzido intramuros sobre os 

processos sociais e políticos em curso e para se apropriar das percepções e experiências 

vividas e elaboradas pelos atores sociais “excluídos” das universidades. Os cursos de 

formação e capacitação extracurriculares, através dos projetos de extensão e pesquisa, bem 

como atividades de ensino, para os setores populares vem constituindo-se em espaços 

privilegiados para o alcance desses objetivos.   
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6.6 PRINCÍPIO FORMATIVO DE INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO  

 

 

Um dos objetivos do CEN/CAMEAM/UERN é a elaboração e a execução de 

projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares para além da sala de aula, criando as 

condições necessárias para o desenvolvimento da prática reflexiva através do ensino, da 

pesquisa e da extensão. Programas institucionais como projetos de pesquisa e de incentivo 

financeiro externo como PIBIC/CAPES favorecem o tripé de ensino, pesquisa e extensão. 

Componentes curriculares do cursos valorizam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão, com destaque para Processo Pesquisar em Enfermagem, Estágio Supervisionado I, 

II, III e IV que muito fortemente favorecem o aprimoramento em práticas investigativas, 

estimulando a reflexão crítica e a pesquisa, com vistas ao desenvolvimento de um sujeito 

autônomo e independente. 

 

 

6.7 PRINCÍPIO CONSTITUINTE DA DIFERENÇA E DA CRIAÇÃO 
 

 

Alternativa para transpor as fronteiras instituídas pelas profissões, superar as 

endogenias, deixar de falar só com os mesmos, e, quem sabe, diluir as vaidades pessoais, que 

as profissões de saúde insistem em fomentar. A perspectiva interdisciplinar não fere a 

especificidade das profissões, tampouco seus campos de especialidade. 

Possibilidade de se ultrapassar a dificuldade concreta de conviver com as 

diferenças, com o múltiplo, necessitando a revisão da condição ética no próprio trabalho em 

saúde, buscando um amadurecimento profissional que se reverte em uma nova prática e um 

novo saber ético e social. 
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7 ESTRUTURA GERAL DO CURSO 
 

 

7.1 ESPAÇO FÍSICO 
 

 

No que se refere ao espaço físico o Curso de Enfermagem dispõe, para as 

atividades administrativas, de três salas. Uma sala de professores, uma sala para a 

coordenação do curso e orientação acadêmica e uma recepção ou secretaria do curso. 

Para as atividades de ensino o CEN/CAMEAM possui quatro salas de dimensões 

consideradas satisfatórias e, vale ressaltar que, uma dessas salas tem dimensões de 

miniauditório específico para o curso de Enfermagem. Essas salas estão localizadas no bloco 

vertical do Campus, primeiro andar, área norte. A aquisição de novas salas de aula faz parte 

do projeto de ampliação da estrutura arquitetônica do CAMEAM. 

O curso ainda conta com dois laboratórios, um de Semiologia e Semiotécnica e 

outro de Morfologia. Este também é utilizado pelo curso de Educação Física para suas 

atividades de docência.  

Outros espaços utilizados pelo curso fazem parte da estrutura do Campus e por 

essa razão também são de uso dos demais cursos de compõem o CAMEAM tais como: o 

auditório, a sala de projeção, o miniauditório do Programa de Pós-Graduação em Letras 

(PPGL), a biblioteca e uma sala de uso comum, com o curso de Geografia, para reuniões e 

demais atividades do grupo de pesquisa. 

O crescimento do curso e o aumento das atividades acadêmicas apontam hoje para 

a necessidade de ampliação e melhoramento da estrutura física do curso no intuito de elevar a 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Salas individuais para orientação de trabalhos, salas para grupos de pesquisa e 

extensão, atividades do Programa Institucional de Monitoria são alguns espaços necessários 

para o processo de formação do CEN/CAMEAM. 
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7.2 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 
 

 

O Acervo bibliográfico do CAMEAM abrange todas as áreas necessárias para a 

formação dos sete cursos de graduação que o compõem, atualmente apresenta um total de 

19.630 exemplares, sendo organizado por áreas/setores na Biblioteca Setorial.  

O acervo que embasa o processo de formação do Curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Enfermagem utiliza referencial bibliográfico de várias áreas, no que concerne 

a área específica de saúde e enfermagem estão disponíveis 1.441 exemplares, entretanto a 

formação em Enfermagem utiliza referenciais distribuídos em outras áreas como Serviço 

Social, Sociologia, Políticas Públicas, Pedagogia, Metodologia do Trabalho Científico, 

Filosofia, Economia, Ciências naturais, entre outros. Em anexo trazemos o acervo 

bibliográfico cadastrado na Biblioteca Setorial (CAMEAM) específico ao Curso de 

Enfermagem, pois não há cadastramento por área no sistema de informática da biblioteca, 

apenas registros por Curso e Total geral.  

A abertura de prazos para a solicitação de acervo bibliográfico se dá 

periodicamente, através do Portal do Docente. A Biblioteca Setorial passou por um processo 

de ampliação de seu espaço físico, disponibilizando espaços para a realização de estudos 

individuais e coletivos em ambiente climatizado e disponibilização de acesso à internet; e 

modernização do seu sistema de informatização, passando a oferecer serviços para consulta 

do acervo e renovação de empréstimo on line através de wifi fibra ótica.  

É importante ressaltar que atualmente a UERN dispõe do acesso ao Portal de 

Periódicos CAPES, para discentes, docentes e técnicos, através da conexão pela rede de 

internet institucional, democratizando o acesso ao conhecimento produzido nacional e 

mundialmente. 

 

 

7.3 LABORATÓRIOS 
 

 

No Curso de Enfermagem há 02 (dois) laboratórios: 01 de Semiologia e 

Semiotécnica e 01 de Morfologia.  

O laboratório de Semiologia e Semiotécnica, atualmente no semestre 2015.1, tem 

como docente responsável o prof. José Giovani Nobre Gomes. 
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E vem sendo equipado gradativamente e funciona como espaço de práticas de 

diversos componentes curriculares da formação. A sua estrutura física é composta por: 01 

cama hospitalar; 

 01 cama hospitalar; 

 01 mesa ginecológica; 

 01 Escada com 02 degraus; 

 01 biombo; 

 02 armários de aço abertos; 

 01 armário de aço fechado; 

 01 simulador de parto; 

 01 modelo de Nádega Avançado Simuladora para administração de 

medicamentos IM; 

 01 braço simulador para administração de medicamentos EV; 

 01 simulador de cuidados com o paciente (boneco); 

 01 suporte para braço; 

 04 esfignomanômetros; 

 Estetoscópios adulto; 

 Cubas plásticas para armazenamento de insumos; 

 Cubas inox; 

 Bandejas inox; 

 03 porta agulhas; 

 01 tesoura de mayo; 

 05 pinças collins; 

 Lençóis;  

 20 cadeiras; 

 01 balança adulto; 

 06 álbuns seriados diversos; 

 02 ar condicionados convencionais; 

 01 lavabo ainda não instalado; 

 Além dos insumos utilizados nas aulas práticas. 

 

O laboratório de morfologia, utilizado pelo curso de enfermagem, contempla as 

práticas com utilização de peças anatômicas sintéticas e orgânicas conservadas em formol, 
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sendo utilizadas mediante regulamento interno; práticas histológicas; aulas práticas processos 

fisiológicos e pelo Projeto de Extensão em Parasitologia (PROEPA). O Laboratório é 

utilizado ainda pelo Curso de Educação Física em suas aulas de Anatomia e Cinesiologia.  

Atualmente, no semestre 2015.1, tem como docente responsável a profa. Niedja Cibegne da 

Silva. 

A estrutura física do Laboratório de Morfologia é composta pelos seguintes 

materiais/equipamentos:  

 01 esqueleto em suporte suspenso com músculos de ligamentos; 

 01 figura muscular (boneco) para estudos anatômicos; 

 01 braço vascular; 

 07 painéis com fotos dos diversos sistemas; 

 01 mesa para dissecção; 

 01 tanque para armazenamento de peças anatômicas; 

 02 microscópios; 

 Equipamentos laboratoriais para aulas de histologia; 

 Peças anatômicas dos sistemas corpóreos; 

 01 cadáver inteiro; 

 05 baldes plásticos para armazenamento das peças; 

 01 armário de aço fechado;  

 15 cadeiras; 

 01 destilador (desativado);  

 06 bancos de madeira; 

 01 ventilador. 
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8 ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 

 

O CEN/CAMEAM entendendo que a forma de ingresso do candidato, a proposta 

metodológica, a sistemática de desenvolvimento do curso, a seleção e distribuição de 

conteúdos e cenários de prática, a forma de avaliação do processo ensinar/aprender são 

elementos determinantes para o ensino de qualidade, tem como elementos norteadores para o 

curso de enfermagem os princípios éticos da profissão, os pressupostos pedagógicos 

emancipatórios e transformadores e as Diretrizes Curriculares Nacionais.24 

O processo de formação do enfermeiro na CEN/CAMEAM será orientado pelos 

princípios que norteiam a prática da enfermagem no Brasil; para tanto tem como referência as 

diretrizes curriculares nacionais do curso de enfermagem (Resolução CES/CNE nº 03 2001; 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Docentes na Educação Básica 

(Resolução CNE/CP, Nº 1/2002)25 ; a Lei do Exercício Profissional - Lei nº 7.498, a política 

de educação permanente instituída pelo Ministério da Saúde ( Resolução CNS  º 335/2003 e a 

Portaria nº 198 – GM/MS); Diretrizes emanadas dos SENADENs/ABEn e deliberações do 

Fórum de Escolas do Estado do Rio Grande do Norte. 

 

 

8.1 DURAÇÃO, CARGA HORÁRIA DO CURSO E LIMITES PARA 
INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

 

 

No Curso de Enfermagem do CAMEAM, o educando deverá integralizar, para a 

formação e obtenção do grau de Enfermeiro e Licenciado, um total de 4.695 (quatro mil 

seiscentos e noventa e cinco) horas, com duração mínima de 4,5 anos (quatro anos e meio) ou 

09 (nove) semestres letivos, e, máxima de 07 (sete) anos ou 14 (quatorze) semestres letivos. A 

carga horária do curso, excluindo-se as atividades complementares (210 horas), contabiliza 

299 créditos.  

                                                 

24 Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVP. João Pessoa – Pb, 
2005. 
25Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP, Nº 1, de 18 de fevereiro de 
2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível 
Superior, Curso de Licenciatura, de Graduação Plena. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf.> Acesso em: 01 jul. 2014. 
 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1_2.pdf
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Essa carga horária encontra-se distribuída nos seguintes componentes 

curriculares: disciplinas obrigatórias: 2.685 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco) horas ou 

179 (Cento e setenta e nove) créditos; disciplinas optativas: 60 (Sessenta) horas ou 4 

(quatro) créditos; prática como componente curricular: 420 (quatrocentos e vinte) horas ou 

28 (vinte e oito) créditos; estágio curricular supervisionado: 1320 (um mil, trezentos e 

vinte) horas ou 88 (oitenta e oito) créditos e atividades complementares: 210 (duzentos e 

dez) horas. 

No que diz respeito a carga horária de prática como componente curricular, a 

mesma encontra-se distribuída em todas as disciplinas obrigatórias e específicas de formação 

de professor, de modo que, essa carga horária está distribuída em todos os componentes 

curriculares. 

Quanto ao trabalho de conclusão de curso (TCC), embora as disciplinas da área de 

pesquisa estejam fortemente atreladas ao mesmo, no entanto, não é possível, atribuir uma 

carga horária específica a TCC, no nosso caso, visto que concebemos o mesmo como 

elemento que perpassa toda a formação do aluno de enfermagem, como parte do processo 

pesquisar em enfermagem, se articulando com todos os componentes curriculares do curso, do 

primeiro ao nono período. 

Ressaltamos que todas as disciplinas que conformam a formação do/a 

enfermeiro/a bacharel e licenciado, são em potencial teórico/práticas. A carga horária 

teórica/prática será desenvolvida através da articulação prática-teoria-prática, partindo 

sempre da realidade concreta da produção dos serviços de saúde e do próprio aluno, refletindo 

sobre essa realidade e projetando intervenções críticas e conscientes, capazes de contribuir 

com a transformação de si próprio, da saúde e da sociedade como um todo.  

Para expedição do Diploma de Bacharel e licenciado em Enfermagem, além do 

estudo das disciplinas obrigatórias e optativas, da realização dos estágios curriculares 

supervisionados e do cumprimento das atividades curriculares complementares, será exigida a 

elaboração de uma monografia, conforme normas próprias. O aluno deverá cursar no mínimo 

duas disciplinas de caráter optativo e apresentar no mínimo duzentas horas de atividades 

complementares. 

O curso vem sendo desenvolvido em três turnos (matutino, vespertino e noturno), 

respeitando-se as especificidades dos momentos de prática e estágio, que são realizados nos 

horários de funcionamento dos serviços de saúde, educação profissional e instituições em 

geral, que se constituem em espaços para as práticas. 
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8.2 ESTRUTURA CURRICULAR 
 

 

O currículo do CEN/CAMEAM está organizado em áreas temáticas, as quais 

integrarão simultânea e gradativamente as ciências biológicas, humanas e sociais, os 

conhecimentos técnicos, científicos, políticos da saúde, da educação e da enfermagem, 

desenvolvidos por meio de componentes curriculares (obrigatórios e optativos), que se 

sucedem em ordem de complexidade crescente, favorecendo a interdisciplinaridade, a 

integralidade e a terminalidade do processo de formação do enfermeiro, capacitando-o para 

assumir a coordenação do processo de trabalho em enfermagem no modelo clínico e 

epidemiológico, qualificando-o para inserção no mundo do trabalho.  

Deste modo encontram-se organizadas em 06 (seis) áreas temáticas: Bases 

Biológicas e Sociais do Trabalho da Enfermagem; Bases Teórico-Metodológicas do 

Trabalho da Enfermagem; Assistência de Enfermagem; Gestão em Enfermagem; 

Educação, Saúde e Enfermagem e Articulação Ensino/Trabalho.  

A organização em áreas temáticas possibilita à articulação dos conhecimentos a 

serem construídos sem superposição de saberes, que possibilitam sucessivos movimentos de 

aproximação com o objeto a ser apreendido. Nesse sentido, a sequência do curso é 

determinada pelo nível de complexidade dos problemas e das práticas em saúde, ou seja, 

partindo do sadio para o doente; da intervenção coletiva para a individual; da atenção primária 

para os demais níveis de atenção. 
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8.2.1 Áreas Temáticas 
 

 

8.2.1.1 Primeira área temática - Bases biológicas e sociais do trabalho 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: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
Antropologia e Saúde 45 3 
Biologia 75 5 

Enfermagem e Processos Terapêuticos 135 9 

Fundamentos da Filosofia 60 4 
Fundamentos da Sociologia 60 4 

Fundamentos de Psicologia 60 4 

Morfologia 105 7 
Processos Fisiológicos 135 9 
Processos Patológicos 135 9 
Saúde Ambiental 45 3 
TOTAL 855 57 
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8.2.1.2 Segunda área temática - Bases teórico-metodológicas 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 aluno para 

a compreensão das formas de organização dos trabalhadores e dos processos de trabalho da 

enfermagem: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
A Universidade e a Produção da Força de 
Trabalho da Enfermagem 

45 3 

Concepções sobre o Ato de Estudar 45 3 

Estudos para Elaboração de Monografias 30 2 

Ética e Enfermagem 45 3 

Gênero, Saúde e Enfermagem 30 2 

História e Processo de Trabalho da 
Enfermagem 

60 4 

Processo de Investigação em Enfermagem 60 4 

Processo Pesquisar e Enfermagem 60 4 

Seminários Sobre a Problemática do Ensino e 
da Prática da Enfermagem 

30 2 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no 
Processo Saúde/Doença da Criança 

75 5 

Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no 
Processo Saúde/Doença do Adulto 

225 15 

TOTAL 705 47 
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8.2.1.3 Terceira 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 do idoso, na 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Deve ser desenvolvida sob a forma de ensino 

prático-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: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
Enfermagem em Saúde Coletiva; 90 6 
Enfermagem no Processo de Reprodução 
Humana 

210 14 

Enfermagem no Processo Produtivo 60 4 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 
Criança e do Adolescente 

150 10 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 
Terceira Idade 

90 6 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença do 
Adulto; 

270 18 

Epidemiologia e Enfermagem; 120 8 
Temas Avançados em Saúde Coletiva. 60 4 
TOTAL 1050 70 
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8.2.1.4 Quarta área temática – Gestão 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 aluno 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 II e III, 

consubstanciada nos seguintes componentes curriculares: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45 3 
O Processo Gerenciar da Enfermagem 90 6 
TOTAL 135 9 
 

 

8.2.1.5 Quinta área temática – 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 os seguintes componentes curriculares: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
Bases Políticas e Legais para a Educação 
Básica e Profissional em Enfermagem 

60 4 

Filosofia da Educação 60 4 
Instrumentos Metodológicos do Processo 
Ensinar/Aprender 

60 4 

Língua Brasileira de Sinais 60 4 
Psicologia da Aprendizagem 60 4 
Sociologia da Educação 60 4 
TOTAL 360 24 
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8.2.1.6 Sexta área temática – Articulação ensino/trabalho 
 

 

Espaço de conformação da intervenção do CEN/CAMEAM na produção dos 

serviços de saúde e educação profissional. 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. Produção e qualificação da força de 

trabalho de enfermagem em nível técnico enquanto compromisso político do enfermeiro. 

Construção de competência técnica, científica, política e ética para o processo 

ensinar/aprender da enfermagem. Processos de Educação Permanente em Saúde. Educação 

em Saúde. Movimentos organizados dos trabalhadores de educação/enfermagem. 

Supervisionado por enfermeiros docentes, em parceria com enfermeiros dos serviços de saúde 

e da educação básica e profissional, de caráter obrigatório, carga horária de 1.320 horas, 

perfazendo um total de 88 créditos. O estágio é desenvolvido a partir do sexto período. 

Compreende os seguintes componentes curriculares: 

 

DISCIPLINA C/H CRÉDITO 
Estágio Curricular Supervisionado I 105 7 
Estágio Curricular Supervisionado II 105 7 
Estágio Curricular Supervisionado III 525 35 
Estágio Curricular Supervisionado IV 585 39 
TOTAL 1320 88 
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8.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

O currículo do Curso de Enfermagem, ademais dos componentes curriculares 

obrigatórios e optativos, integraliza-se com atividades complementares que totalizem 210 h 

(duzentas e dez horas), com documentação comprobatória de responsabilidade discente junto 

à orientação acadêmica do curso, detalhadas nos quadros abaixo. 

 

 

8.3.1 Atividades de ensino: 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Curso de língua estrangeira 10 horas por semestre 
Monitoria em disciplinas do curso de graduação 60 horas por semestre letivo 
Palestras e cursos proferidos 4 horas por ocasião 

Participação em cursos, oficinas, minicursos 
A carga horária do curso, oficina e 
minicurso, que não exceda 80 horas. 

Produção de material educativo (livro, vídeo, 
disco, cartilha, texto, etc) 

30 horas por atividade 

Programa de treinamento especial (PET) 60 horas por semestre letivo 
Realização de estágios não curriculares 60 horas por semestre 
 

 

8.3.2 Atividades de pesquisa: 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos 

30 horas por apresentação 

Artigos científicos publicados 20 horas por publicação 
Artigos publicados em jornais 10 horas por publicação 
Monografia premiada em concurso público 60 horas por monografia 
Projetos de iniciação científica 60 horas por semestre 
Publicação de resumos em anais de eventos 10 horas por resumo 
Publicação de resumos expandidos 15 horas por resumo 
Publicação de trabalhos completos publicados 
em anais de congressos 

20 horas por trabalho 
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8.3.3 Atividades de extensão: 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Organização de eventos científicos 20 horas por evento 
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. 

Participação em eventos, congressos, mostras, 
exposições, simpósios, campanhas, conferências 

15 horas por evento 

Participação em projetos de extensão 30 horas por projeto de até 40 horas 
Participação no seminário interdisciplinar 20 horas por seminário 
Projetos sociais e de voluntariado 10 horas por projeto 
Publicação de trabalhos completos publicados em 
anais de congressos 

20 horas por trabalho 

Representação estudantil em centro e diretório 
acadêmicos 

45 horas por semestre 

 

Além de computada em histórico escolar, a participação comprovada pode 

também justificar as faltas em disciplinas no respectivo período do evento, a partir de 

requerimento para tal junto ao respectivo professor, com visto do coordenador do curso.  

O registro da participação do aluno nestas atividades será requerida junto à 

coordenação do CEN/ CAMEAM / UERN semestralmente. 

O requerimento das atividades complementares deve dar-se em formulário 

específico fornecido pela Secretaria do Curso. 

O cômputo das horas requeridas, quando da participação da atividade, será 

julgado e o resultado encaminhado pela orientação acadêmica do curso para a Diretoria de 

Registro e Controle Acadêmico (DIRCA); 

 Para o cômputo das horas requeridas o aluno deverá anexar cópia do certificado 

específico ao respectivo formulário; 

 Somente serão contabilizadas as atividades realizadas durante o período em que o 

aluno estiver vinculado ao curso de enfermagem. 

O orientador acadêmico do curso se responsabilizará, ao final do semestre, pela 

integração das informações na ficha de acompanhamento individual do aluno, cabendo a este 

acompanhar estas informações no início de cada semestre, no ato da matrícula; 
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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 da plenária do curso.



 

8.4 ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR DE ACORDO COM OS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 

8.4.1 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 
 

 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES 
CH/CR 
TOTAL  

0501001-1 A Universidade e a Produção da força de Trabalho em Enfermagem 45/03  

0501031-1 Biologia 75/05  

0501002-1 Concepções Sobre o Ato de Estudar 45/03  

0702037-1 Fundamentos de Filosofia 60/04  

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 60/04  

0701016-1 Fundamentos da sociologia 60/04  

0501025-1 Antropologia e Saúde 45/03  

0501003-1 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 60/04  

0501026-1  Morfologia 105/07  

0501027-1 Processos Fisiológicos 135/09  

0301008-1 Sociologia da Educação 60/04  

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 120/08  

0702032-1 Filosofia da Educação 60/04  

0501046-1 Gênero, Saúde e Enfermagem 30/02  

0401089-1 Língua Brasileira de Sinais 60/04  

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60/04  

0501028-1 Processos Patológicos 135/09  
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0501067-1 Enfermagem e Processos terapêuticos 135/09  

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 90/06  

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 60/04  

0501007-1 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 225/15  

0501069-1 Bases Políticas e Legais para a Educação básica e Profissional em Enfermagem 60/04  

0501011-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do Adolescente 150/10  

0501068-1 Ética e Enfermagem 45/03  

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar Aprender 45/03  

0501012-1 O Processo Gerenciar da Enfermagem 90/06  

0501030-1 Saúde Ambiental 45/03  

0501009-1 Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança  75/05  

0501015-1 Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 210/14  

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 60/04  

0501070-1 Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 60/04  

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem 60/04  

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 60/04  

0501018-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Terceira Idade 90/06  

0501019-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 270/18  

0501017-1 Seminário sobre a Problemática do Ensino e da Prática de Enfermagem 30/02  

0501022-1 Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 30/02  
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8.4.2 DISCIPLINAS OPTATIVAS  
 

 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES CH/CR 
CH Semanal PRÉ-

REQUISITO 
TIPO 

0501032-1 Ética Social 60/04 04 - Teórica 

0805025-1 Informática e Enfermagem 60/04 04 - Teórica/Prática 

0501071-1 Processo Investigar em Saúde Coletiva 30/02 02 - Teórica 
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8.4.3 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 
 

 

A prática como componente curricular se constitui como um conjunto de 

atividades formativas que proporcionam experiências de articulação entre saberes e práticas 

necessários ao exercício da docência. Por meio destas práticas, são possibilitadas a construção 

de competências e as habilidades que conformam o currículo do curso. As atividades 

caracterizadas como prática como componente curricular são desenvolvidas como parte de 

disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-

científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento25. 

As disciplinas que compõem as áreas temáticas para a formação do enfermeiro 

bacharel e licenciado são em potencial teórico-práticas. Entretanto, como forma de atender a 

uma demanda da legislação específica para a formação do professor as disciplinas que 

conformarão o “tempo e o espaço para a prática como componente curricular, desde o início 

do curso”
26 serão distribuídas conforme quadro abaixo. 

No âmbito dessas disciplinas serão realizadas algumas atividades que 

comporão a prática como componente curricular. Essas atividades são: seminários, trabalhos 

em campo, captações da realidade, projetos de intervenções, produção do conhecimento, 

atividades de laboratório, feiras de ciências, entre outras atividades. A tabela a seguir 

especifica a carga horária da prática como componente curricular: 

 

 

 

 

                                                 

25 Resoluções CNE/CP nºs 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e 2/2002, 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. 
26  Idem. 



 

 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES 
CH/CR 

  
0702037-1 Fundamentos de Filosofia 15/01  

0301003-1 Fundamentos da Psicologia 15/01  

0701016-1 Fundamentos da sociologia 15/01  

0501025-1 Antropologia e Saúde 15/01  

0501003-1 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 15/01  

0301008-1 Sociologia da Educação 15/01  

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 30/02  

0702032-1 Filosofia da Educação 15/01  

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 30/02  

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 15/01  

0501069-1 Bases Políticas e Legais para a Educação básica e Profissional em Enfermagem 15/01  

0501011-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e do Adolescente 30/02  

0501068-1 Ética e Enfermagem 15/01  

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar Aprender 15/01  

0501012-1 O Processo Gerenciar da Enfermagem 15/01  

0501030-1 Saúde Ambiental 15/01  

0501015-1 Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 30/02  

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 15/01  

0501070-1 Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 15/01  

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 15/01  

0501018-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Terceira Idade 30/02  

0501019-1 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 30/02  
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8.4.4 CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS DA ÁREA ESPECIFICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR 
 

 

A carga horária referente às disciplinas da área especifica de formação de professor, ou seja, disciplinas pedagógicas correspondem a 

no mínimo 1/5 da carga horária total do curso, conforme legislação em vigor. No caso do CEN/CAMEAM equivale a 1050 horas assim 

distribuídas: 

 

COMPONENTE CURRICULAR CH/CR 

Fundamentos de Filosofia 60/04 

Fundamentos de Sociologia 60/04 

Fundamentos de Psicologia 60/04 

Sociologia da Educação 60/04 

Filosofia da Educação 60/04 

Psicologia da Aprendizagem 60/04 

Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 60/04 

Bases Políticas e Legais para a Educação Básica e Profissional em Enfermagem 60/04 

Antropologia e saúde 45/03 

A Universidade e a Produção da Força de Trabalho de Enfermagem  45/03 

Concepções Sobre o ato de estudar 45/03 

História e Processo do Trabalho de Enfermagem 60/04 

Processos de Investigação em Enfermagem 60/04 

Processo Pesquisar e Enfermagem  60/04 
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Seminário sobre a Problemática do ensino e da prática de enfermagem. 30/02 

Estudos para elaboração de monografia 30/02 

Enfermagem e Saúde Coletiva 90/06 

Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45/03 

Língua Brasileira de Sinais 60/04 

TOTAL 1050 

 

 

8.4.5 ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 
 

 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES 
CH/CR 

TOTAL 

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 585/39 

TOTAL  1320 

 

  

P
á

g
in

a
 | 78 



 

8.4.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO TCC - (MONOGRAFIA)  
 

 

CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES 
CH/CR 

TOTAL  

0501002-1 Concepções Sobre o Ato de Estudar 45/3  

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60/04  

0501068-1 Ética e Enfermagem 45/03  

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem 60/04  

0501022-1 Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 30/02  
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8.4.7 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

8.4.7.1 Atividades de ensino 
 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Curso de língua estrangeira 10 horas por semestre 
Monitoria em disciplinas do curso de graduação 60 horas por semestre letivo 
Palestras e cursos proferidos 4 horas por ocasião 

Participação em cursos, oficinas, minicursos 
A carga horária do curso, oficina e minicurso, que não exceda 80 
horas. 

Produção de material educativo (livro, vídeo, disco, cartilha, texto, etc) 30 horas por atividade 
Programa de treinamento especial (PET) 60 horas por semestre letivo 
Realização de estágios não curriculares 60 oras por semestre 
 

 

8.4.7.2 Atividades de pesquisa 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Apresentação de trabalhos em eventos científicos 30 horas por apresentação 
Artigos científicos publicados 20 horas por publicação 
Artigos publicados em jornais 10 horas por publicação 
Monografia premiada em concurso público 60 horas por monografia 
Projetos de iniciação científica 60 horas por semestre 
Publicação de resumos em anais de eventos 10 horas por resumo 
Publicação de resumos expandidos 15 horas por resumo 
Publicação de trabalhos completos publicados em anais de congressos 20 horas por trabalho 
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8.4.7.3 Atividades de extensão 
 

 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Organização de eventos científicos 20 horas por evento 
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. 

Participação em eventos, congressos, mostras, exposições, simpósios, 
campanhas, conferências 

15 horas por evento 

Participação em projetos de extensão 30 horas por projeto de até 40 horas 
Participação no seminário interdisciplinar 20 horas por seminário 
Projetos sociais e de voluntariado 10 horas por projeto 
Publicação de trabalhos completos publicados em anais de congressos 20 horas por trabalho 
Representação estudantil em centro e diretório acadêmicos 45 horas por semestre 
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8.5 QUADRO DE EQUIVALÊNCIA CURRICULAR 
 

 

 
UNIDADE UNIVERSITÁRIA: 

 
CAMPUS AVANÇADO PROFª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA 

DEPARTAMENTO  ACADÊMICO: ENFERMAGEM CURSO: ENFERMAGEM 

CÓDIGO DA MC DO COMPONENTE EQUIVALENTE_________ CÓDIGO DA MC DE ORIGEM DO COMPONENTE_________ 
 

(*) 
COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE COMPONENTE CURRICULAR DA MC DE ORIGEM 

CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR SIM NÃO 

0501046-1 GENERO, SAÚDE E ENFERMAGEM 02/30 0501006-1 GÊNERO E ENFERMAEM 02/30 X  

0501067-1 
ENFERMAGEM E PROCESSOS 

TERAPÊUTICOS 
09/135 0501029-1 PROCESSOS TERAPÊUTICOS 09/135 X  

0501068-1 
ÉTICA E ENFERMAGEM 

 
03/45 

0501010-1 EXERCÍCIO DE ENFERMAGEM 03/45 X  

0501048-1 ÉTICA, SAÚDE E SOCIEDADE 03/45 X  

0501050-1 PROCESSO PESQUISAR E ENFERMAGEM 04/60 0501013-1 PESQUISA E ENFERMAGEM 04/60 X  

0501051-1 ENFERMAGEM NO PROCESSO PRODUTIVO 04/60 0501014-1 
ENFERMAGEM NA SAÚDE-DOENÇA DO PROCESSO 

PRODUTIVO 
04/60 X  
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8.6 MATRIZ CURRICULAR 
 

 

8.6.1 Primeiro Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS 
PRÉ-

REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501001-1 
A Universidade e a Produção da Força de 
Trabalho em Enfermagem 

45 - 45 3 - DEN 

0501031-1 Biologia 75 - 75 5 - DEN 
0501002-1 Concepções Sobre o Ato de Estudar 45 - 45 3 - DEN 
0702037-1 Fundamentos de Filosofia 45 15 60 4 - DE 
0301003-1 Fundamentos da Psicologia 45 15 60 4 - DE 
0701016-1 Fundamentos da sociologia 45 15 60 4 - DE 
Total - 300 45 345 23 - - 
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8.6.2 Segundo Período 
 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS 
PRÉ-

REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501025-1 Antropologia e Saúde 30 15 45 3 - DEN 

0501003-1 
História e Processo de Trabalho em 
Enfermagem 

45 15 60 4 - DEN 

0501026-1  Morfologia 75 30 105 7 Biologia DEN 
0501027-1 Processos Fisiológicos 135 - 135 9 Biologia DEN 

0301008-1 Sociologia da Educação 45 15 60 4 
Fundamentos 
da Sociologia 

DE 

Total - 330 75 405 27 - - 
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8.6.3 Terceiro Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 8 
História e Processo de 

Trabalho em 
Enfermagem 

DEN 

0702032-1 Filosofia da Educação 45 15 60 4 - DE 
0501046-1 Gênero, Saúde e Enfermagem 30 - 30 2 - DEN 
0401089-1 Língua Brasileira de Sinais  60 - 60 4 - DLV 

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60 - 60 4 
Concepções Sobre o 

Ato de Estudar 
DEN 

0501028-1 Processos Patológicos 135 - 135 9 
Morfologia 

DEN 
Processos Fisiológicos 

Total - 420 45 465 31 - - 
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8.6.4 Quarto Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135 - 135 9 Processos Patológicos DEN 

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 6 
Epidemiologia e 

Enfermagem 
DEN 

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 45 15 60 4 
Fundamentos de 

Psicologia 
DE 

0501007-1 
Semiologia e Semiotécnica  de 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença  do Adulto 

225 - 225 15 Processos Patológicos DEN 

Total - 465 45 510 34 - - 
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8.6.5 Quinto Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501069-
1 

Bases Políticas e Legais para a 
Educação Básica e Profissional em 
Enfermagem 

45 15 60 4 - DEN 

0501011-
1 

Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da Criança e do 
Adolescente 

120 30 150 10 - DEN 

0501068-
1 

Ética e Enfermagem 30 15 45 3 -   

0501052-
1 

Gestão do Processo Ensinar Aprender 30 15 45 3 - DEN 

0501012-
1 

Processo Gerenciar em Enfermagem 75 15 90 6 
História e Processo de 

Trabalho de 
Enfermagem 

DEN 

0501030-
1 

Saúde Ambiental 30 15 45 3 
Epidemiologia e 

Enfermagem 
DEN 

0501009-
1 

Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da Criança  

75 - 75 5 

Semiologia e 
Semiotécnica de 
Enfermagem no 

Processo Saúde doença 
do Adulto 

DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

 Disciplina Optativa    04  DEN 
Total - 405 105 510 38 - - 
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8.6.6 Sexto Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501015-1 
Enfermagem no Processo de 
Reprodução Humana  

180 30 210 14 

Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 

Processo Saúde doença do 
Adulto 

DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 45 15 60 4 

Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 

Processo Saúde doença do 
Adulto 

DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501061-1 Estágio Curricular Supervisionado I - 105 105 7 
Enfermagem em Saúde 

Coletiva 
DEN 

0501070-1 
Instrumentos Metodológicos do 
Processo Ensinar-Aprender 

45 15 60 4 - DEN 

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem 60 - 60 4 
Processo de Inverstigação 

em Enfermagem 
DEN 

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 45 15 60 4 
Enfermagem em Saúde 

Coletiva 
DEN 

Total - 375 180 555 37 - - 
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8.6.7 Sétimo Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501018-1 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da Terceira Idade 

60 30 90 6 

Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem no Processo 
Saúde doença do Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501019-1 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença do Adulto 

240 30 270 18 

Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem no Processo 
Saúde doença do Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501062-1 Estágio Curricular Supervisionado II - 105 105 7 
Estágio Curricular 
Supervisionado I 

DEN 

0501017-1 
Seminário sobre a Problemática do 
Ensino e da Prática de Enfermagem 

30 - 30 2 Ética e Enfermagem DEN 

Total - 270 135 495 33 - - 
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8.6.8 Oitavo Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501063-1 
Estágio Curricular Supervisionado 
III 

- 525 525 35 
Todas as disciplinas obrigatórias 

cursadas até o 7° Período 
DEN 

0501022-1 
Estudos para Elaboração de 
Monografia 

30 - 30 2 
Processo Pesquisar em 

Enfermagem 
DEN 

Total - 30 525 555 37 - - 
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8.6.9 Nono Período 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501064-1 Estágio Curricular Supervisionado IV - 585 585 39 Todas as disciplinas obrigatórias DEN 

Total - - 585 585 39 - - 
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8.6.10  Quadro Resumo das Disciplinas do Curso De Enfermagem 
 

 

MODALIDADE DE DISCIPLINAS QUANTIDADE CARGA HORÁRIA MÍNIMA TOTAL DE CRÉDITOS 

Disciplinas obrigatórias 41 4.425 295 

Disciplinas optativas - 60 4 

Atividades complementares - 210 
 

TOTAL 41 4.695 299 
 

 

 

P
á

g
in

a
 | 92 



P á g i n a  | 93 

8.7 PROPOSTA METODOLÓGICA 
 

 

O CEN/CAMEAM tem como referência para o processo de formação, uma 

proposta metodológica que supere as concepções tradicionais de ensino e proporcione um 

processo ensinar/aprender onde os saberes se articulem e estimulem, no aluno, a crítica, a 

reflexão e a criatividade, mediante a utilização de práticas metodológicas que tenham como 

ponto de partida a realidade sociocultural do aluno e dos grupos sociais homogêneos, 

recuperem experiências e vivências, articulem teoria  e prática, possibilite a interpretação e 

análise coletiva de problemas;  estimulem o olhar investigativo; se caracterizem pela 

participação ativa do aluno expressas na aplicação de técnicas de ensino socializadas e/ou 

individualizadas como exposições dialogadas, captações da realidade, construção de projetos 

de intervenção, seminários, discussão, estudo de caso, demonstração, dramatização, dinâmicas 

de grupo e outras. 

Trata-se pois de uma proposta metodológica onde o que importa 

 

não são os conhecimentos ou idéias nem os comportamentos corretos e fáceis que se 
espera, mas sim, o aumento da capacidade do aluno - participante e agente da 
transformação social – para detectar os problemas reais e buscar para eles soluções 
originais e criativas. Por esta razão, a capacidade que se deseja desenvolver é a de 
fazer perguntas relevantes em qualquer situação, para entendê-las e ser capaz de 
resolvê-las adequadamente (BORDENAVE, 1999, p.265)27. 

 

Com essa compreensão, a transmissão fiel de conceitos, fórmulas, receitas e 

procedimentos perde a importância. Torna-se necessário construir, no aluno, a capacidade 

para observar a realidade na qual estão inseridos os sujeitos e os problemas relativos ao 

processo saúde/doença; captar todos os recursos tecnológicos de que se possa lançar mão; 

identificar os problemas relativos ao processo saúde/doença e construir formas de organização 

do trabalho e da ação coletiva para o enfrentamento dos problemas identificados. 

Essa metodologia possibilita um processo ensinar/aprender o mais aproximado 

possível da realidade social, espaço no qual o aluno problematiza sobre situações reais de 

vida/trabalho, assumindo uma postura cidadã e de compromisso com a  transformação dessa 

realidade. Essa aproximação com a realidade social possibilita uma produção de 

                                                 

27 BORDENAVE, J. E.D. Alguns Fatores Pedagógicos In: SANTANA, J. P de; CASTRO, J. L. de (orgs.) 
Capacitação em Desenvolvimento de Recursos Humanos de Saúde – CADRHU. Natal: EDUFRN, 1999. 
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conhecimento coerente com as necessidades sociais que se apresentam sob a forma de 

problemas de saúde.  
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9 PROGRAMAS FORMATIVOS 
 

 

9.1 PIBID – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA 

 

 

O Curso de Enfermagem compreende que o trabalho, como princípio educativo, é 

inerente à formação do enfermeiro. Nessa perspectiva a licenciatura na formação do CEN 

instrumentaliza/fortalece a indissociabilidade dos processos de trabalho de enfermagem 

(assistir/intervir, ensinar/aprender, pesquisar e gerenciar), qualificando a formação em saúde e 

contribuindo para a articulação entre teoria e prática necessária à formação docente. 

Nesse sentido o CEN/CAMEAM apresentou proposta Interdisciplinar para 

compor e coordenar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência na UERN 

(PIBID/UERN), através de do edital Nº 045/2013–PROEG/UERN, promovido com apoio da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da 

Educação (CAPES/MEC). A proposta parte do diálogo interdisciplinar entre os Cursos de 

Geografia, Pedagogia, Letras Vernáculas, Letras Inglês, Educação Física e Enfermagem.  

O subprojeto teve inicio em março de 2014 e tem como título Formação Docente 

e Promoção da Saúde numa perspectiva interdisciplinar. O objetivo do PIBID Interdisciplinar 

CAMEAM é qualificar e incentivar o trabalho docente, pela aproximação com a 

interdisciplinaridade, estimular o trabalho em equipe e ampliar os conhecimentos dos alunos e 

professores sobre os desafios atuais impostos ao fazer docente. 

Atualmente o PIBID Interdisciplinar conta com 35 bolsistas, sendo 15 do curso de 

enfermagem, 5 de geografia, 5 de educação física, 5 de letras vernáculas e 5 de letras inglês. 

As ações acontecem em duas escolas da Rede Estadual de Educação que tem ensino 

fundamental e médio: A Escola Estadual Dr. José Fernandes de Melo – conta com dois 

supervisores na área de inglês e educação física e a Escola Estadual Profa. Maria Edilma de 

Freitas – com quatro supervisores na área de educação física, português, inglês e geografia.  

Cada supervisor orienta e coordena o trabalho dos bolsistas que sempre estão 

dispostos em grupos interdisciplinares. O subprojeto conta com dois coordenadores 

pedagógicos – 01 do curso de enfermagem e 01 do curso de letras inglês. O subprojeto tem 

duração de quatro anos e o bolsista se desvincula por ocasião da conclusão do curso ou por 

descumprimento das normas estabelecidas pela CAPES. 
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9.2 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA – PIM 
 

 

Disciplinas Orientador Período Monitor 
(Número) 

Modalidade 

Remunerada 
Não-

Remunerada 
Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 
Processo Saúde/Doença do 
Adulto 

Jaira 
Gonçalves 
Trigueiro 

1 semestre 
letivo 

(2015.1) 
2 1 1 

Morfologia 
Joel Dácio 
de Souza 

1 semestre 
letivo 

(2015.1) 
1 0 1 

 

 

  



P á g i n a  | 97 

10 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 
 

 

A prática como componente curricular se constitui como um conjunto de atividades 

formativas que proporcionam experiências de articulação entre saberes e práticas necessários 

ao exercício da docência. Por meio destas práticas, são possibilitadas a construção de 

competências e as habilidades que conformam o currículo do curso. As atividades 

caracterizadas como prática como componente curricular são desenvolvidas como parte de 

disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático 

relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-

científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento28. 

As disciplinas que compõem as áreas temáticas para a formação do enfermeiro 

bacharel e licenciado são em potencial teórico-práticas. Entretanto, como forma de atender a 

uma demanda da legislação específica para a formação do professor as disciplinas que 

conformarão o “tempo e o espaço para a prática como componente curricular, desde o início 

do curso”29 serão distribuídas conforme quadro abaixo. 

No âmbito dessas disciplinas serão realizadas algumas atividades que comporão a 

prática como componente curricular. Essas atividades são: seminários, trabalhos em campo, 

captações da realidade, projetos de intervenções, produção do conhecimento, atividades de 

laboratório, feiras de ciências, entre outras atividades. 

 

Disciplina 
Carga horária 

Teoria Prática Total 
Fundamentos de Filosofia 45 15 60 
Fundamentos de Sociologia 45 15 60 
Fundamentos de Psicologia 45 15 60 
Sociologia da Educação 45 15 60 

Filosofia da Educação 45 15 60 
Psicologia da Aprendizagem 45 15 60 
Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 45 15 60 
Bases Políticas e Legais para a Educação Básica e 
Profissional 

45 15 60 

                                                 

28 Resoluções CNE/CP nºs 1/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e 2/2002, 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. 
29  Idem. 
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Antropologia e Saúde 30 15 45 
História e Processo do Trabalho de Enfermagem 45 15 60 

Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 

Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 
Saúde Ambiental 30 15 45 
Ética e Enfermagem 30 15 45 
Enfermagem no Processo Saúde-Doença da Criança e do 
Adolescente 

120 30 150 

Processo Gerenciar da 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 Terceira 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 
 

 

10.1 CARGA HORÁRIA DE DISCIPLINAS DA ÁREA ESPECIFICA DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSOR 

 

 

A carga horária referente às disciplinas da área especifica de formação de 

professor, ou seja, disciplinas pedagógicas correspondem a no mínimo 1/5 da carga horária 

total do curso, conforme legislação em vigor. No caso do CEN/CAMEAM equivale a 1050 

horas assim distribuídas: 

 

Disciplina Carga Horária 
Fundamentos de Filosofia 60 
Fundamentos de Sociologia 60 
Fundamentos de Psicologia 60 
Sociologia da Educação 60 
Filosofia da Educação 60 
Psicologia da Aprendizagem 60 
Instrumentos Metodológicos do Processo 
Ensinar/Aprender 

60 

Bases Políticas e Legais para a Educação 
Básica e Profissional em Enfermagem 

60 

Antropologia e Saúde 45 
A Universidade e a Produção da Força de 
Trabalho de Enfermagem  

45 

Concepções Sobre o ato de estudar 45 
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História e Processo do Trabalho de 
Enfermagem 

60 

Processos de Investigação em Enfermagem 60 
Processo Pesquisar e Enfermagem  60 
Seminário sobre a Problemática do ensino e 
da prática de enfermagem. 

30 

Estudos para elaboração de monografia 30 
Enfermagem e Saúde Coletiva 90 
Gestão do Processo Ensinar/Aprender 45 
Língua Brasileira de Sinais 60 
TOTAL 1050 
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10.2 EMENTÁRIO DOS COMPONENTES CURRICULARES 
 

 

10.2.1 Área temática bases biológicas e sociais do trabalho da Enfermagem  
 

 

10.2.1.1 Antropologia e saúde: 
 

 

Código: 0701016-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente Curricular Fundamentos da Sociologia 
Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
EMENTA Apresenta a sociologia como forma de conhecimento 

historicamente situada. Introduz os alunos na reflexão 
sobre o mundo moderno e nas concepções de 
sociedade produzidas pelos clássicos da sociologia. 
Introduz os alunos nas teorias e métodos dos 
clássicos da sociologia. Conforma as bases para a 
compreensão da enfermagem como prática social, 
processo produtivo, relações de produção, 
transformações no processo produtivo brasileiro, 
Estado (conceitos, diferentes tipos papel do estado, 
democracia e cidadania). 

Bibliografia Básica OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à Sociologia. 4. ed. 
São Paulo: Ática, 1991. 
GALLIANO, A . Guilherme. Introdução à 
Sociologia. São Paulo: HARBRA, 1981. 
VITA,  Á. de. Sociologia da sociedade Brasileira.  
6. ed. São Paulo: Ática, 1997. 
LAKATOS, E. M. Sociologia Geral. 6. ed.  São 
Paulo: Atlas, 1990. 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método 
Sociológico. 13. ed. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional,  1987. 
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bibliografia complementar ARON, Raymond. As etapas do pensamento 
sociológico. trad. Sergio Bath, v. 6. São Paulo: 
Martins Fontes, 1997. 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência 
da sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: 
Editora Atlas, 1999. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. 
São Paulo: Brasiliense, 1994. 
NOVA, Sebastião Vila. Introdução à sociologia. 
São Paulo: Atlas, 1991. 
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10.2.1.2 Biologia 
 

 

Código: 0501031-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente Curricular Biologia  
Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 75/05 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 - cromátina - 
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.; JOHNSON A. Biologia Molecular 
da Célula. 4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
DE ROBERTIS, E. Bases da Biologia Celular e 
Molecular. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
LEHNINGER, A . L. Princípios de Bioquímica. 4ª 
ed. São Paulo: Savier, 2006. 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, Thales de. Ciclo da vida: ritos e ritmos. 
São Paulo: Ática, 1987. 87 p. (Princípios). ISBN 85-
08-01865-7. (Biblioteca Cameam) 
CONNS & STUMPF, Introdução à bioquímica. 4ª 
ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1980. 
COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E. A 
célula: uma abordagem molecular. 3. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2007. 716 p. ISBN 85-7307-867-7. 
(Biblioteca Cameam) 
JANEWAY JR., Charles A. et al. Imunobiologia: o 
sistema imune na saúde e na doença. 6. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 824 p. ISBN 85-363-0741-2. 
(Biblioteca Cameam) 
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia 
celular e molecular. 5. ed. Rio de    Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1991. 
MOORE, K.L. & PERSUAD, T.V.N., Embriologia 
Clínica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara – Koogan, 
1996 
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, 
Christine L.. Microbiologia. 8. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. p. 894. ISBN 85-7307-678-x. 
(Biblioteca Cameam) 
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10.2.1.3 Enfermagem e Processos Terapêuticos 
 

 

Código: 0501067-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente Curricular Enfermagem e Processos Terapêuticos 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 135/09 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 dos 
medicamentos. Abordagem crítica e reflexiva sobre 
as políticas de medicamentos no Brasil. Estudo das 
formas de intervenção de enfermagem com 
terapêuticas alternativas: homeopatias, práticas 
populares e medicina oriental, entre outras. Análise 
crítico/reflexiva da inserção dessas práticas em cada 
contexto sócio-político-econômico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA B. G. Katzung. Farmacologia Básica e Clínica. 10 
ed., Lange, São Paulo, 2007. 
DICIONÁRIO DE ESPECIALIDADES 
FARMACÊUTICAS – DEF 2011/2012 36ª edição. 
Rio de Janeiro. Editora Publicações Cientificas, 2012. 
GILMAN, A. G.; LIMBRID, L. E.; HARDMAN. J. 
M. H.; AS BASES FARMACOLÓGICAS 
TERAPÊUTICA. Rio de Janeiro, Guanabara 
Koogan,10ª edição, 2003.DA  
GOODMAN & GILMAN: Manual de farmacologia 
terapêutica/ Laurece L. Bruton... [ et al]. – Porto 
Alegre: AMGH, 2010. Ix 1219p. 
SILVA, Marcelo Tardelli da [ et al] .... Cálculo e 
Administração de Medicamentos na Enfermagem São 
Paulo SP Martinari, 2008. 272 p. 
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BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

Bonfim, I. Miranda e Malagutti W.( org.) 
Recuperação Pós- Anestésica: Assistência 
Especializada no Centro Cirurgico. São Paulo: 
Martinari, 2010. 
GONÇALVES P. Ana Maria e TANURE, M. 
Chucre. SAE: Sistematização da Assistencia de 
Enfermagem: Guia Prático. Rio de Janeiro: 
Guanabara  Koogan, 2009 
H. P. Rang, M. M. Dale e J. M. Ritter. Farmacologia. 
5 ed. (3a. tiragem revista), Elsevier, Rio de Janeiro, 
2005.  
KOROLKOVAS, A. FRANÇA, CARNEIRO, F. F. 
de A., DICIONÁRIO  TERAPÊUTICO 
GUANABARA. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 
2007. 
SILVA, Penildon. Farmacologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
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10.2.1.4 Fundamentos da Sociologia 
 

 

Código: 0701016-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Fundamentos da Sociologia 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Apresenta a sociologia como forma de conhecimento 

historicamente situada. Introduz os alunos na reflexão sobre o 
mundo moderno e nas concepções de sociedade produzidas 
pelos clássicos da sociologia. Introduz os alunos nas teorias e 
métodos dos clássicos da sociologia. Conforma as bases para a 
compreensão da enfermagem como prática social, processo 
produtivo, relações de produção, transformações no processo 
produtivo brasileiro, Estado (conceitos, diferentes tipos papel 
do estado, democracia e cidadania). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à Sociologia. 4. ed. São 
Paulo: Ática, 1991. 
GALLIANO, A . Guilherme. Introdução à Sociologia. São 
Paulo: HARBRA, 1981. 
VITA,  Á. de. Sociologia da sociedade Brasileira.  6. ed. São 
Paulo: Ática, 1997. 
LAKATOS, E. M. Sociologia Geral. 6. ed.  São Paulo: Atlas, 
1990. 
DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 13. 
ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,  1987. 
 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. trad. 
Sergio Bath, v. 6. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da 
sociedade. São Paulo: Moderna, 1997. 
LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. São Paulo: Editora 
Atlas, 1999. 
MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: 
Brasiliense, 1994. 
NOVA, Sebastião Vila. Introdução à sociologia. São Paulo: 
Atlas, 1991. 
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10.2.1.5 Fundamentos de Filosofia 
 

 

Código: 0702037-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Fundamentos de Filosofia 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática 
Avaliado por: 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 AYER, A.J. As questões centrais da filosofia. Lisboa: Ulisséia, 
1960. 
CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 
PADOVANI, U., CASTAGNOLA, L. História da Filosofia. 
15.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1990. 
BREHIER, É. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 
1981. 
HESSEN, J. Teoria do conhecimento. Coimbra: Armênio 
Armando, 1978. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ARISTÓTELES,. ética a Nicômaco Poética. São Paulo: Nova 
Cultural, 1987. p. 281 v. 2 (Os pensadores). 
BENJAMIN Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e 
a educação. 2. ed. São Paulo: Livraria Duas Cidades; Editora 
34 Ltda., 2009. 173 p. (Coleção Espírito Crítico). ISBN 978-
85-7326-234-6. 
BROUGÈRE, Gilles. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 
1995. 
DURANT, Will. Os grandes pensadores. 7 ed. Trad. De 
Monteiro Lobato. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1967. 
PLATÃO . A República. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 
2008. p. 320 (Coleção a obra-prima de cada autor). ISBN 85-
7232-398-8. 
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10.2.1.6 Fundamentos da Psicologia: 
 

 

Código: 0301003-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Fundamentos da Psicologia 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo dos conceitos fundamentais dos processos de 

desenvolvimento da personalidade. O comportamento do 
homem frente à saúde e à doença. Análise de aspectos 
relevantes da psicologia, relacionados ao trabalho dos 
profissionais de saúde, frente ao processo saúde/doença. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ANTHIKAD, Jacob. Psicologia para enfermagem. Trad de 
Fernando Gomes do Nascimento. São Paulo: Reichmann 
autores associados, 2005. 
BUCK, A. M. et. al. Psicologias: uma introdução ao estudo da 
Psicologia. Rio de Janeiro: Saraiva, 1996. 
CARPIGIANI, Berenice. Psicologia: das raízes aos 
movimentos contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
FONTANA, R. Psicologia e trabalho pedagógico. São Paulo: 
Atual, 1997. 
VYGOTSKY, L. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991. 
CABRAL NETO, A. Política educacional brasileira: novas 
formas de gestão. In: O psicólogo e a escola. Natal: EDFRN, 
2000, p. 25-57. 
BECKER, Fernando. Educação e Construção do 
Conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
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10.2.1.7 Morfologia 
 

 

Código: 0501026-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Morfologia 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 105/07 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo da anatomia e da histologia humana como bases 

biológicas fundamentais ao trabalho da enfermagem. Propõe-
se fornecer ao aluno: conhecimentos essenciais 
teóricos/práticos das formas microscópicas e macroscópicas 
dos tecidos, órgãos e sistema do organismo humano. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. Vols 1 e 2. 21ª 
Edição. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan 2000. 
JUNQUEIRA, C. L. e CARNEIRO, J. Histologia Básica. Rio 
de Janeiro: Guanabara & Koogan. 10ª ed. 2004. 
GARDNER, E. GRAY, D. J. e O’RAHILLY, R. Anatomia: 
estudo regional do corpo humano – métodos de dissecação. 
Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan. 4ª ed. 1978. 
TORTORA, G. e GRABOWSKI, S. R. O corpo humano: 
fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto Alegre: 
ARTMED, 6ªed. 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GOSS, C.M. GRAY – Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara e 
Koogan. 29 ed. 1988 
NETTER, F. Atlas de anatomia humana. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008. 
DANGELO, J. G. e FATINI, C. A. anatomia humana 
sistêmica e segmentar. 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2007. 
MACHADO, Â. Neuroanatomia Funcional. São Paulo: 
Atheneu, 2ªed. 1993. 
MOORE, K. L. DALLEY II e ARTHUR F. Anatomia 
orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara & Koogan. 
5ª ed. 2001. 
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10.2.1.8 Processos Fisiológicos 

 

Código: 0501027-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Processos Fisiológicos 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 135/09 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo de Fisiologia, Bioquímica e Biofísica como bases biológicas 

fundamentais ao trabalho da enfermagem. Visa estudar e explicar as 
funções da matéria viva, procurando elucidar todos os aspectos do 
funcionamento, desde as reações celulares até regulações de tecidos, órgãos 
e sistemas do organismo para sua análise fisiológica. Química do 
metabolismo molecular e celular dos glicídios, aminoácidos, lipídios, 
nucleotídeos e oxidações biológicas. Princípios físicos que regem os 
diversos aspectos do sistema biológicos (reações químicas, 
estímulos nervosos, transporte de substâncias). Radioatividade. 
Biofísica da água. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA AIRES, Margarida de M. Fisiologia. 3 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
GANONG, William F. Fisiologia Médica. 22 ed.  Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2006. 
GUYTON, A , Fisiologia Humana . 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1981. 
GUYTON, A , Fisiologia Humana . 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 1988. 
GUYTON, A , Fisiologia Humana . 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 
GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. 
TORTORA, G,J; GRABOWSKI, S, R. Corpo Humano: 
fundamentos De Anatomia e Fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 
2006. 
LEHNINGER, A. L. Princípios de Bioquímica. 4ª ed. São Paulo: 
Savier, 2006. 
GARCIA, M. A. T.; KANAAN, S. Bioquímica Clínica. São Paulo: 
Atheneu, 2008. 
DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 
6ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2007.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

KAWAMOTO, Emilia E. Anatomia e fisiologia humana. 2 ed. São 
Paulo: Editora Pedagógica, 2003.  
BENJAMINI, E. Imunologia. 4 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
JANEWAY JR., Charles A. Imunobiologia: O Sistema Imune na 
Saúde. 6 ed.  Porto Alegre: Artmed, 2007. 
ABBAS, Abul K. Imunologia celular e molecular. 6 ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
CONNS & STUMPF, Introdução à bioquímica. 4ª ed. São Paulo: 
Edgard Blucher, 1980. 

  



P á g i n a  | 111 

10.2.1.9 Processos Patológicos 
 

 

Código: 0501028-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Processos Patológicos 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 135/09 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo da patologia, microbiologia, parasitologia e imunologia 

como bases biológicas fundamentais ao trabalho da 
enfermagem. Processos patológicos possíveis de ocorrência no 
organismo humano, com enfoque nas causas, desenvolvimento 
e consequências, sua relação com outras áreas do 
conhecimento e com o contexto sócio-econômico e cultural da 
região. Agentes etiológicos e os determinantes sócio-
econômicos e culturais de doenças parasitárias humanas de 
importância no país. Aspectos morfológicos e taxonômicos, 
interação parasito-vetores-reservatórios, em seu ciclo 
biológico de transmissão, patogenia, epidemiologia, 
diagnóstico e profilaxia. O enfermeiro e o controle das 
doenças parasitárias. Fungos, bactérias e vírus. Organização 
celular, fisiopatologia e diagnóstico. Avaliação dos métodos 
de controle da população microbiana em serviço de saúde. 
Sistema imune. Alergias, reações de hipersensibilidade, 
vacinas, estruturas e funções das imunoglobulinas. O 
enfermeiro e o controle da infecção hospitalar. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA COTRAN,R.;KUMAR, V.;COLLINS R.  Bases Patológicas 
das Doenças. Rio de Janeiro RJ., Editora Elsivier, 2005. 
GOOLDMAN, L.;CECIL R.L. Tratado de Medicina Interna 
(dois volumes). 22ªed. Rio de Janeiro: Editora Elsivier, 2006. 
KRUEGER, G.R.F e BUJA, L.M. Atlas de Patologia Humana 
Netter. Porto Alegre,RS. Artmed, 2007 
PEAKMAN M. e VERGANI D.; Imunologia Básica e Clínica. 
1ª edição.Rio de Janeiro,RJ.Guanabara Koogan Editora 1999 
KASANOWSKI K. Mary; LACCETTI S.  Margareth.  Dor – 
fundamentos e abordagem clínica. Rio de Janeiro RJ. Editora 
Guanabara Koogan, 2005 
TORTORA G.J.; GRABOWSKI S.R. Corpo Humano – 
Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. Editora Artmed. 6ª 
Edição 2005 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

SMELTZEI S.C.; BARE B.G. BRUNNER E SUDDART. 
Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgico. 10ª edição. 02 
volumes.Rio de Janeiro RJ. Guanabara Koogan, 2006 
CIMERMAM, Sergio e Benjamin. Condutas em Infectologia. 
Editora Atheneu, São Paulo SP. 2004 
SOUZA, Márcia. Assistência de Enfermagem em Infectologia. 
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Editora Atheneu, São Paulo SP.2005 
SALOMÃO R.; PIGNATARI, A.C.C. e Cols. Guias de 
Medicina Ambulatorial e Hospitalar de Infectologia. Barueri, 
SP.Editora Manole. UNIFESP. 2004 
MARI, Jair de Jesus e Cols.Psiquiatria – Guias de Medicina 
Ambulatorial. São Paulo, SP. Editora Manole. UNIFESP. 6ª 
edição. 2005 
KAPCZINSKI, Flavio; QUEVEDO, João; ISQUIERDO, Ivan. 
Bases Biológicas dos Transtornos Psiquiátricos. Porto Alegre. 
Artmed. 2ª edição, 2005 
NITRINI, R.; BACHESCHI, Luiz Alberto. A Neurologia que 
todo médico deve saber. Atheneu. 2ª Edição, 2002 
PRADO, F.C. do; RAMOS, J.R. do; Atualização Terapêutica. 
São Paulo SP. Artes Médicas. 23ª edição. 2007 
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10.2.1.10 Saúde Ambiental  
 

 

Código: 0501030-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Saúde Ambiental 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 45/03 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 ONU/CNUMAD. AGENDA 21. Capítulo 6. Proteção e promoção 
das condições da saúde humana. Rio de Janeiro: CNUMAD, 1992. 
AGUIAR, Roberto A. Ramos de. Direito do meio ambiente e 
participação popular. Brasília: IBAMA. 1994. P.41-60. 
BRILHANTE, Ogenis Magno. CALDAS, Luiz Querino de A. 
(org.). Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental. Rio de 
Janeiro: Fiocruz. 1999. 155p. 
SILVA, Chagas. As principais fontes de poluição do rio 
Apodi/Mossoró, na altura do sítio urbano no município de Mossoró 
– RN. Mossoró: URRN. 1993. 75p. 
OTTO, R.G. Biodiversidade e o enfoque interdisciplinar brasileiro. 
In: Ciência e Saúde Coletiva. 1998. P. 97 – 102. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BARBOSA, Zênia Regina dos Santos; A. NETO, Leovigildo 
Cavalcante de. A educação ambiental no município de Pau dos 
Ferros. Pau dos Ferros: [s.n.], 2004. 54 p. 
A implantação da educação ambiental no Brasil. Brasília: 
Ministério da Educação e do Desporto, 1998. 166 p. 
CUNHA, Sandra Baptista Da. A questão ambiental diferentes 
abordagens. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 248 p. 
ISBN 978-85-286-0992-9. 
TAUK-TORNISELD, Sâmia Maria (Org); GOBBI, Nivar; 
FOWLER, Harold Gordon. Análise Ambiental Uma Visão 
Multidisciplinar. 2. ed. São Paulo: UNESP - Universidade Estadual 
Paulista, 1995. p. 206 (Natura Naturata). ISBN 85-7139-099-1. 
Desenvolvimento e Natureza: Estudo Para Uma Sociedade 
Sustentável. Recife: Cortez, 1995. 429 p. ISBN 85-249-0572-7. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade 
Social Corporativa: Estratégias de Negócios Focadas na Realidade 
Brasileira. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 442 p. ISBN 978-85-224-
5514-0. 
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10.2.2 Área temática: bases teórico-metodológicas do trabalho da enfermagem 
 

 

10.2.2.1 A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em Enfermagem 
 

 

Código: 0501001-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

A Universidade e a Produção da Força de Trabalho em 
Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 45/03 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 ALMEIDA, M.C.P. de.; ROCHA, J.S.Y. O saber de 
Enfermagem e sua dimensão prática. São Paulo: Cortez, 1986. 
CHOMPRÉ, R.R; EGRY, E. Enfermagem nos Projetos UNI: 
contribuições para um novo projeto político para a 
enfermagem brasileira. São Paulo, 1998. 
COSTA, N. C. Políticas Públicas, justiça distributiva e 
inovação: saúde e saneamento na Agenda Social.  
GALLO, S. (org). Política e Cidadania. In: Ética e Cidadania: 
caminhos da Filosofia. 6 ed. São Paulo: Papirus, 2000. p. 25-
33. 
______ Ideologia. In: Ética e Cidadania: caminhos da 
Filosofia. 6 ed. São Paulo: Papirus, 2000. p. 35-40. 
______ Ética e Civilização. In: Ética e Cidadania: caminhos 
da Filosofia. 6 ed. São Paulo: Papirus, 2000. p. 53-58. 
GERMANO, R.M. Educação e Ideologia em Enfermagem no 
Brasil. São Paulo: Yendis, 2007.  
GERSCHMAN, S. A Democracia Inconclusa: um estudo da 
Reforma Sanitária Brasileira. Rio de janeiro: FIOCRUZ, 2004. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

__________ A miragem da Pós Modernidade: democracia e 
políticas sociais no contexto da globalização. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 1997. 
LAURELL, A.C. Estado e Políticas Sociais do 
Neoliberalismo. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 
MALAGUTI, M.L; CARCANHOLO, R.A; CARCANHOLO, 
M.D. (orgs). Neoliberalismo: a tragédia do nosso tempo – 3 
ed. – São Paulo: Cortez, 2002. 
MIRANDA, M.G.de O. A Conquista de uma Paixão: o desafio 
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da Construção de Marcos Teóricos Metodológicos (re) 
orientadores da Produção da Força de Trabalho de 
Enfermagem no Espaço da Universidade. João Pessoa, 2001. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem – área de concentração e Saúde Pública da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 2001. 
MOURA, A. Produção da Força de Trabalho na Enfermagem 
em nível de Terceiro Grau. São Paulo, 1997. Tese (doutorado) 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, 1997. 
PIRES, D.P. Hegemonia Médica na Saúde e a Enfermagem. 
São Paulo: Cortez, 1989. 
_______ Reestruturação Produtiva e trabalho em saúde no 
Brasil. São Paulo: Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Seguridade Social – CUT; Annablume, 1998. 
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10.2.2.2 Concepções Sobre o Ato de Estudar 
 

 

Código: 0501002-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Concepções Sobre o Ato de Estudar 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 45/03 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 ALVES, R. A escola com que sempre sonhei sem imaginar que 
pudesse existir. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2003. 
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos de graduação. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
AZEVEDO, I. B. de. O prazer da produção científica: descubra 
como é fácil e agradável elaborar trabalhos acadêmicos. 10. ed. São 
Paulo: Hagnos, 2001. 
DEMO, P. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 
FEITOSA, V. C. Redação de Textos Científicos. 12. ed. Campinas, 
SP: Papirus, 2009. 
MATOS, H. C. J. Aprenda a Estudar: orientações metodologias para 
o estudo. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
SEVERINO, A. J., Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVES, Rubem. Por uma educação romântica. 7. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2008. 
ANDRADE, M. M. de.Introdução à Metodologia do Trabalho 
Científico: Elaboração de Trabalhos na Graduação. 9. ed. São Paulo: 
Scipione, 2009. p.160. ISBN 9788522448289. 
JACOBINI, M. L. de P. Metodologia do Trabalho Acadêmico. 4. ed 
. Campinas: Alênea, 2011. 130 p. ISBN 978-85-7516-462-4.  
MARCONI, M. de A; LAKATOS, E M. Fundamentos de 
metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Scipione, 2010. 297 p. 
ISBN 85-224-0083-0.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: 
pesquisa qualitativa em saúde. 11 ed. São Paulo: HUCITEC, 2010. 
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10.2.2.3 Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 
 

 

Código: 0501022-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Estudos Orientados para Elaboração de Monografia 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 30/02 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Discussão e construção coletiva dos temas das monografias. 

Eventos relacionados à produção do conhecimento. 
Apresentação de trabalhos científicos em eventos locais, 
estaduais e nacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 164 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 
978-85-363-2052-6.  
_____. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 196 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 
978-85-363-2057-1.  
GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. 198 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 
978-85-363-2055-7.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: 
teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.  
_____. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 
saúde. 11 ed. São Paulo: HUCITEC, 2008.  
SOUZA, Antonio Carlos de; FIALHO, Francisco Antonio 
Pereira; OTANI, Nilo. TCC: Métodos e Técnicas. 
Florianópolis: Visual Books, 2007.  
TURATO, Egberto. Tratado da Metodologia da Pesquisa 
Clínico-Qualitativa: Construção teórico-epistemológica 
discussão comparada e aplicação nas áreas da saúde e 
humanas. 3ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e 
computacional: com banco de dados reais em disco. 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 438 p. ISBN 978-85-
277-1558-4.  
AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: 
Descubra como é fácil e agradável elaborar trabalhos 
acadêmicos.  12 ed. Revista e Atualizada. São Paulo: Hagnos, 
2001.  
BARBOUR, Rosaline. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 216 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-
363-2054-0.  
BOAVENTURA, Edivaldo. M. Metodologia da Pesquisa: 
Monografia, Dissertação, Tese. São Paulo: Atlas, 2009.  
BANKS, Marcus. Dados visuais: para pesquisa qualitativa. 
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Porto Alegre: Artmed, 2009. 176 p. (Coleção pesquisa 
qualitativa). ISBN 978-85-363-2056-4.  
BRUNI, Adriano Leal. SPSS aplicado à pesquisa acadêmica. 
São Paulo: Atlas, 2009. 253 p. ISBN 978-85-224-5485-3.  
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 
2009.  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de 
fichamentos, resumos, resenhas. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
PEREIRA, Julio Cesar Rodrigues Pereira. Análise de Dados 
Qualitativos: Estratégias Metodológicas para as ciências da 
saúde, humanas e sociais. São Paulo: EDUSP/ FAPESP, 2004.  
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação 
Científica: normas técnicas para redação científica. São Paulo: 
Atlas, 2008.  
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10.2.2.4 Ética e Enfermagem 
 

 

Código: 0501068-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Ética e Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 45/03 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Discute as concepções de ética, moral, responsabilidade, 

determinismo e liberdade. A construção da moral e outras 
formas de comportamento humano e sua historicidade. Os 
valores e as doutrinas éticas fundamentais. Ética, bioética e 
cidadania. Os principais problemas no campo da ética e da 
bioética. A bioética e a responsabilidade dos profissionais de 
saúde/enfermagem. A ética normativa na enfermagem. Estudo 
da legislação que regulamenta a assistência e o ensino de 
enfermagem no Brasil. A dimensão ética do trabalho de 
enfermagem. A organização dos trabalhadores de enfermagem e 
a articulação com dos demais trabalhadores para fazer frente à 
crise de legitimidade pela qual passa a enfermagem e a 
sociedade brasileira. Mudanças legais para atender a concepção 
da enfermagem como prática social. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BERLINGUER. Giovanni. Questões de vida: ética, ciência e 
saúde. São Paulo: APCE / HUCITEC /CEBES. 1993.  
CONH, Amélia et al. A saúde como direito e como serviço. São 
Paulo: Cortez, 1995.  
DALL’AGNOL. Darlei. Bio tica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 2005.  
GALLO, Silvio. (org). Ética e Cidadania: caminhos da filosofia. 
13 Ed. São Paulo: PAPIRUS, 2003.  
GARRAFA, Volnei. GERMANO, R. M. A Ética e o Ensino da 
Ética na Enfermagem do Brasil. São Paulo: Cortez, 1994.  
GOLDENBERG, Paulete (org.). O Clássico e Novo: Tendências, 
objetos e abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2003.  
MACEDO, Miguel; PRAZERES, Maria Alice (org). 
Democracia, Transparência e Desenvolvimento Sustentável. 
Fortaleza: Korand Adenauer Stiftung, 2007.  
MENEZES, Rachel Aisengart. Em busca da boa morte: 
Antropologia dos Cuidados Palitativos.Rio de Janeiro: 
Garamond – Fiocruz, 2004.  
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, 
Bernadette P. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. 
Métodos, avaliação e utiização. 5ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2004.  
REGO, Sergio; PALACIOS, Marisa; SIQUEIRA-BATISTA, 
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Rodrigo. Bioética para profissionais de Saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2009.  
SCHRAMM, Fermin Roland et al (org). Bioética: riscos e 
proteção. Rio de Janeiro: UFRJ-FIOCRUZ, 2009.  
VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. 28ª. Ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL, Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº. 466, de 12 
de Dezembro de 2012. Aprovam diretrizes e normas 
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>  
CASTIEL, Luis David; DARDET DIAZ, Carlos Álvarez. A 
Saúde Persecutória: os limites da responsabilidade. Rio de 
Janeiro: FIOCRUZ, 2007.  
GADAMER, Hans-Georg. O caráter oculto da Saúde. 
Petrópolis: Vozes, 2006.  
PAIM, Jairnilson Silva. Desafios para a Saúde Coletiva no 
Século XXI. Salvador: EDUFBA, 2008.  
Sites Recomendados:  
a. COFEN: http://www.portalcofen.gov.br/  
b. Conselho Regional de Enfermagem do RN: 
http://www.coren.rn.gov.br/  
c. Comitê de Ética e Pesquisa da UERN: http://di.uern.br/cep/. d. 
CONEP:  
http://conselho.saude.gov.br/web_comissoes/conep/index.html  
e. PLATAFORMA BRASIL:  
http://plataformabrasil.saude.gov.br/login.jsf  

 

 

 

  



P á g i n a  | 121 

10.2.2.5 Gênero, Saúde e Enfermagem 
 

 

Código: 0501046-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Gênero, Saúde e Enfermagem 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 30/02 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo das inter-relações que conformam a complexidade da 

natureza humana dos sujeitos sociais. 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 
biológica 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 BOURDIEU Pierre. A dominação masculina. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2009. 158 p. ISBN 85-286-0705-4. 
BUTLER Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
3.ed . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. 236 p. ISBN 
978-85-200-0611-5 
CARRANCHO Regina. Feminino: a Resolução Que Marca a Diferença. 
Campinas/SP: Átomo, 2003. p. 138. ISBN 8487585479. 
GIDDENS Anthony. A Transformação da Intimidade: Sexualidade, Amor e 
Erotismo nas Sociedades Modernas. São Paulo: Universidade 
Estadual Paulista - UNESP, 1993. p. 228 (Biblioteca básica). ISBN 
85-7139-037-1.  
HEILBORN Maria Luiza (Org) et al. O Aprendizado da Sexualidade: 
Reprodução e Trajetórias Sociais de Jovens Brasileiros. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2006. p. 534. ISBN 85-7617-098-1. 
LOURO Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. 10. ed. Petrópolis - RJ: Vozes, 2008. 179 p. 
(Educação Pós-Crítica). ISBN 85-326-1862-6. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CERQUEIRA, E. K. Sexualidade, gênero e desafios bioéticos. São Caetano do Sul: 
Difusão, 2011. 
FIGUEIREDO, Wagner dos Santos; SCHRAIBER, Lilia Blima. 
Concepções de gênero de homens usuários e profissionais de saúde 
de serviços de atenção primária e os possíveis impactos na saúde da 
população masculina, São Paulo, Brasil. Ciênc. saúde coletiva, v. 
16, n. supl. 1, p. 935-944, 2011. 
MARQUES, António Manuel; AMÂNCIO, Lígia. Homens de 
Classe: masculinidade e posições sociais. In: A questão social no 
novo milénio. 2004. p. 92. 
NASCIMENTO, Enilda Rosendo do. Gênero e enfermagem. In: 
Gênero e enfermagem. Salvador: Positiva, 1996. 
SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. 2 
ed. Recife: SOS Corpo. Tradução: Christiane Rufino Dabat e Maria 
Betânia Ávila. 1995. 19p. 
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10.2.2.6 História e Processo de Trabalho em Enfermagem 
 

 

Código: 0501003-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

História e Processo de Trabalho em Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática 
Avaliado por: 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 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 ALMEIDA, M. C. P de; ROCHA, S. M. M.(0rg). O trabalho 
de enfermagem. São Paulo: Cortez, 1997 cap 1, p. 15-26. 
ALMEIDA, M. V. de; ROCHA, J. S. Y. O saber da 
enfermagem e sua dimensão prática. São Paulo: Cortez, 1986. 
128p. 
ANTUNES, R. Os sentidos do Trabalho: ensaio sobre a 
afirmação e a negação do trabalho. São Paulo: BOITEMPO 
EDITORIAL, 2007 
GERMANO, R. M. Educação e ideologia em enfermagem no 
Brasil. São Paulo: Yendis, 2007. 
LANGE, Oskar. Moderna Economia Política. São Paulo: 
Vértice. p. 377. 
MIRANDA, M.G.de O. A Conquista de uma Paixão: o desafio 
da Construção de Marcos Teóricos Metodológicos (re) 
orientadores da Produção da Força de Trabalho de 
Enfermagem no Espaço da Universidade. João Pessoa, 2001. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem – área de concentração e Saúde Pública da 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB, 2001. 
PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: contribuição para a 
compreensão e critica. Rio de janeiro: FIOCRUZ, 2008. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CHOMPRÉ, R.R; EGRY, E. Enfermagem nos Projetos UNI: 
contribuições para um novo projeto político para a 
enfermagem brasileira. São Paulo, 1998 
COSTA, N. R. Políticas públicas, justiça distributiva e 
inovação: saúde e saneamento na agenda social. São Paulo: 
HUCITEC, 1998. 



P á g i n a  | 123 

COSTA, R. K. de S; MIRANDA, F. A. N. de. O Reflexo de 
uma formação: a formação do enfermeiro para o SUS na 
percepção de docentes e discentes da Faculdade de 
Enfermagem/UERN. Mossoró: Edições UERN, 2008. 
GERSCHMAN, S. A Democracia Inconclusa: um estudo da 
Reforma Sanitária Brasileira. Rio de janeiro: FIOCRUZ, 2004 
LIBERALINO, F. N. O processo de trabalho em enfermagem 
no Brasil. São Paulo: Cortez, 1983. 
LIMA, J. C. Trabalho e sociedade. URRN. Mossoró, 1986. 
(mimeo). 
MERHY, E. E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São 
Paulo: HUCITEC. 
MINAYO, M. C. de S. O desafio do Conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 2007. 
MINAYO, M. C. de S. Os muitos Brasis: saúde e população 
na década de 80. São Paulo: HUCITEC; Rio de janeiro: 
ABRASCO, 1999. 
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10.2.2.7 Processo de Investigação em Enfermagem  
 

 

Código: 0501005-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Processo de Investigação em Enfermagem  
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 ALVES-MAZZOTTI, Alba Judith, GEWANDSZNAJDER, 
Fernando. O Método nas ciências naturais e sociais: pesquisa 
qualitativa e quantitativa. São Paulo: Pioneira, 2006. 
ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística Teórica e 
Computacional. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2005. 
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3 ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
GOLDENBERG, Paulete.  A arte de Pesquisar. 10 ed. Rio de 
Janeiro: Record, 2007. 
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. 
Metodologia do Trabalho Científico. 7 ed. rev. e amp. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
LOBIONDO-WOOD, Geri; HABER, Judith. Pesquisa em 
Enfermagem: Métodos, Avaliação Críticae Utilização. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de Caso: uma estratégia 
de Pesquisa.  2 ed. São Paulo: atlas, 2008.  
MAYS, Nicholas; POPE, Catherine. Pesquisa qualitativa na 
atenção à Saúde.  3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: teoria, 
método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.  
_________________. O desafio do conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. 11 ed. São Paulo: HUCITEC, 2010.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza; DESLANDES, Suely 
Ferreira (org). Caminhos do Pensamento: Epistemologia e Método. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008. 
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o 
pensamento. Tradução Elóa Jacobina. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2006.  
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POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette 
P. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. Métodos, avaliação e 
utiização. 5ed. Porto Alegre: ArtMed, 2004. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Um discurso sobre as ciências. 
São Paulo: Cortez, 2003. 
TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à pesquisa em 
ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação: o positivismo, 
a fenomenologia, o marxismo. São Paulo: Atlas, 2008.  
TURATO, Egberto. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-
Qualitativa: Construção teórico-epistemológica discussão 
comparada e aplicação nas áreas da saúde e humanas. 3ed. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 2008.  
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2005. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, Maria Cecília Puntel de et al . Enfermagem enquanto 
disciplina: que campo de conhecimento identifica a profissão?. Rev. 
bras. enferm.,  Brasília ,  v. 62, n. 5, out.  2009 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672009000500017&lng=pt&nrm=iso>.  acessos 
em  10  out.  2013.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
71672009000500017. 
Angerami, Emília Luigia Saporiti. O desenvolvimento da pesquisa 
no Brasil. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 1993, vol.1, no.spe, p.43-
52. ISSN 0104-1169. Disponível em < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11691993000300007&lng=pt&nrm=iso> 
BARBOSA, Sayonara de Fátima Faria; SASSO, Grace Teresinha 
Marcon Dal; BERNS, Isabel. Enfermagem e tecnologia: análise dos 
grupos de pesquisa cadastrados na Plataforma Lattes do 
CNPq. Texto contexto - enferm.,  Florianópolis,  v. 18,  n. 
3, set.  2009. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n3/a06v18n3.pdf>. 
BRASIL, Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº. 466, de 12 de 
Dezembro de 2012. Aprovam diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf> 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. 
Política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia – 2. ed.– 
Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2008. 44 p. – (Série B. 
Textos Básicos em Saúde). Disponível em : < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Politica_Portugues.pdf > 
BOEMER, Magali Roseira; ROCHA, Semiramis Melani de Melo. 
A pesquisa em enfermagem: notas de ordem histórica e 
metodológica. Saude soc.,  São Paulo ,  v. 5, n. 2,   1996 
.   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12901996000200006&lng=en&nrm=iso>. access 
on  10  Oct.  2013.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-
12901996000200006. 
CABRAL, Ivone Evangelista and  TYRREL, Maria Antonieta 
Rubio. Pesquisa em enfermagem nas Américas. Rev. bras. enferm. 
[online]. 2010, vol.63, n.1, pp. 104-110. ISSN 0034-7167. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000500017
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672009000500017
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11691993000300007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11691993000300007&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/pdf/tce/v18n3/a06v18n3.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Politica_Portugues.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12901996000200006
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12901996000200006
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Disponível em 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n1/v63n1a17.pdf> 
GUNTHER, Hartmut. Pesquisa qualitativa versus pesquisa 
quantitativa: esta é a questão?. Psic.: Teor. e Pesq.,  Brasília,  v. 
22,  n. 2, ago.  2006 .   Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf 
GUIMARÃES, Reinaldo. Bases para uma política nacional de 
ciência, tecnologia e inovação em saúde. In. Ciência & Saúde 
Coletiva. 9(2):375-387, 2004. Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n2/20392.pdf >. 
LORENZINI ERDMANN, Alacoque et al. Políticas, gerência e 
inovação de grupos de pesquisa para a excelência em enfermagem. 
Aquichán, Abr 2013, vol.13, no.1, p.92-103. ISSN 1657-5997. 
Disponivel em < 
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v13n1/v13n1a09.pdf> 
MENDES, Isabel Amélia Costa et al . Políticas de produção de 
conhecimento em enfermagem. Rev. bras. enferm.,  Brasília ,  v. 
64, n. 3, jun.  2011 .   Disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672011000300002&lng=pt&nrm=iso.  Acessos 
em  10  out.  2013.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
71672011000300002.  
MOREL, C. M. A pesquisa em saúde e os objetivos do milênio: 
desafios e oportunidades globais, soluções e políticas nacionais. 
Ciênc. saúde coletiva.  Rio de Janeiro, ano 9, nº.2.  Abr./Jun, 2004. 
Disponível em: <http://www.scielosp.org/pdf/csc/v9n2/20380.pdf>. 
PAIM, Lygia et al . Desafios à pesquisa em enfermagem. Esc. Anna 
Nery,  Rio de Janeiro ,  v. 14, n. 2, jun.  2010 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452010000200024&lng=pt&nrm=iso>. acessos 
em  10  out.  2013.  http://dx.doi.org/10.1590/S1414-
81452010000200024. 
STREHL, Letícia. O fator de impacto do ISI e a avaliação da 
produção científica: aspectos conceituais e metodológicos. Ci. 
Inf.,  Brasília,  v. 34,  n. 1, jan.  2005.   Disponível em < 
http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n1/a03v34n1.pdf>. 
SANTOS, Quintila Garcia et al. A crise de paradigmas na ciência e 
as novas perspectivas para a enfermagem. Esc. Anna Nery, Dez 
2011, vol.15, no.4, p.833-837. ISSN 1414-8145. Disponível em < 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-
81452011000400024&lng=pt&nrm=iso>. 
SERVO, Maria Lúcia Silva; OLIVEIRA, Marluce Alves Nunes. A 
PESQUISA E O ENFERMEIRO COM QUALIDADE FORMAL E 
QUALIDADE POLÍTICA: CAMINHO PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DA ENFERMAGEM COMO CIÊNCIA. In: 
Sitientibus, Feira de Santana, n.33, p.11-21, jul./dez. 2005. 
Disponível em < 
http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/33/a_pesquisa_e_o_enfermeiro_
com_qualidade_formal.pdf>. 

  

http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n1/v63n1a17.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ptp/v22n2/a10v22n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v9n2/20392.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/aqui/v13n1/v13n1a09.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672011000300002&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672011000300002&lng=pt&nrm=iso
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672011000300002
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672011000300002
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v9n2/20380.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452010000200024
http://dx.doi.org/10.1590/S1414-81452010000200024
http://www.scielo.br/pdf/ci/v34n1/a03v34n1.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452011000400024&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452011000400024&lng=pt&nrm=iso
http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/33/a_pesquisa_e_o_enfermeiro_com_qualidade_formal.pdf
http://www2.uefs.br/sitientibus/pdf/33/a_pesquisa_e_o_enfermeiro_com_qualidade_formal.pdf
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10.2.2.8 Processo Pesquisar e Enfermagem 
 

 

Código: 0501050-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Processo Pesquisar e Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Aprofunda as discussões relativas ao processo investigar na 

enfermagem, compreendendo-o enquanto princípio pedagógico, 
tanto na base teórica metodológica como na execução de 
técnicas de pesquisa associadas aos diversos tipos de pesquisa e 
correntes filosóficas. Constrói e apresenta o projeto de 
monografia sob a orientação de um professor orientador. 
Divulgação da produção do conhecimento em eventos. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística: teórica e computacional: 
com banco de dados reais em disco. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 438 p. ISBN 978-85-277-1558-4.  
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. 3 ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
EL-GUINDY, Moustafa M. Metodologia e ética na Pesquisa 
Científica. São Paulo - SP: Santos, 2004. p. 175. ISBN 85-7288-439-4.  
FLICK, Uwe. Desenho da pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 164 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-363-2052-6.  
_____. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
196 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-363-2057-1.  
GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 198 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-363-2055-7.  
GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. p. 184. ISBN 978-85-224-5823-3.  
____. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo - SP: 
Atlas, 2008. p. 200. ISBN 85-224-2270-2.  
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 
do Trabalho Científico. 7 ed. rev. e amp. São Paulo: Atlas, 2009.  
____. Técnicas de Pesquisa. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
MAYS, Nicholas; POPE, Catherine. Pesquisa qualitativa na atenção à 
Saúde.  3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: teoria, 
método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1994.  
_____. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11 
ed. São Paulo: HUCITEC, 2008.  
MINAYO, Maria de Cecília de Souza; DESLANDES, Suely Ferreira 
(org). Caminhos do Pensamento: Epistemologia e Método. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2008. 
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. 
Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. Métodos, avaliação e 
utiização. 5ed. Porto Alegre: ArtMed, 2004.  
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21 
ed. São Paulo: Cortez, 2001.  
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TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a 
pesquisa qualitativa em educação: o positivismo, a fenomenologia, o 
marxismo. São Paulo: Atlas, 2008.  
TURATO, Egberto. Tratado da Metodologia da Pesquisa Clínico-
Qualitativa: Construção teórico-epistemológica discussão comparada 
e aplicação nas áreas da saúde e humanas. 3ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 
2008.  
____. Delineando a Pesquisa Clínica: uma abordagem epidemiológica. 
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 384 p. ISBN 9788536313610.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BANKS, Marcus. Dados visuais: para pesquisa qualitativa. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 176 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 
978-85-363-2056-4.  
BARBOUR, Rosaline. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
216 p. (Coleção pesquisa qualitativa). ISBN 978-85-363-2054-0.  
BRUNI, Adriano Leal. SPSS aplicado à pesquisa acadêmica. São 
Paulo: Atlas, 2009. 253 p. ISBN 978-85-224-5485-3.  
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de Caso: uma estratégia de 
Pesquisa.  2 ed. São Paulo: atlas, 2008. 
OLIVEIRA, Denize Cristina de; RAMOS, Flávia Regina de 
Souza; BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de  and  NOBREGA, 
Maria Miriam Lima da. Classificação das áreas de conhecimento do 
CNPq e o campo da Enfermagem:possibilidades e limites. Rev. 
bras. enferm. [online]. 2013, vol.66, n.spe, pp. 60-65. ISSN 0034-
7167.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700008. 
PIRES, Denise Elvira Pires de. Transformações necessárias para o 
avanço da Enfermagem como ciência do cuidar. Rev. bras. 
enferm.,  Brasília ,  v. 66, n. spe, Sept.  2013 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
71672013000700005&lng=en&nrm=iso>. access 
on  12  Apr.  2014.  http://dx.doi.org/10.1590/S0034-
71672013000700005. 
OLIVEIRA, Maria Marly De. Como Fazer Pesquisa Qualitativa. 
Petrópolis: Vozes, 2007. p. 182. ISBN 9788532633774.  
PEREIRA, Julio Cesar Rodrigues Pereira. Análise de Dados 
Qualitativos: Estratégias Metodológicas para as ciências da saúde, 
humanas e sociais. São Paulo: EDUSP/ FAPESP, 2004.  
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: 
Atlas, 1985.  
YIN, Robert K. Estudo de Caso: Planejamento e Métodos. 3ed. Porto 
Alegre: Bookman, 2005.  
Pesquisa em história da enfermagem. Barueri: Manole, 2011. 548 p. 
(Serie enfermagem e saúde). ISBN 978-85-204-3212-9. 

 

  

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+DENIZE+CRISTINA+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RAMOS,+FLAVIA+REGINA+DE+SOUZA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=RAMOS,+FLAVIA+REGINA+DE+SOUZA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=BARROS,+ALBA+LUCIA+BOTTURA+LEITE+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NOBREGA,+MARIA+MIRIAM+LIMA+DA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=NOBREGA,+MARIA+MIRIAM+LIMA+DA
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700008
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700005
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700005
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10.2.2.9 Seminários Sobre a Problemática do Ensino e da Prática da Enfermagem 
 

 

Código: 0501017-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Seminários Sobre a Problemática do Ensino e da Prática da 
Enfermagem 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 30/02 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 CARVALHO, VILMA DE. Sobre a identidade profissional na 
Enfermagem: reconsiderações pontuais em visão filosófica. Rev. 
bras. enferm.,  Brasília ,  v. 66, n. spe, Sept.  2013. 
CECCIN, R.B, FEUERWERKER, L.C.M. Mudança na Graduação 
das profissões de saúde sob o eixo da Integralidade. Cad. Saúde 
Pública, Rio de janeiro, 20(5): 1400-1410, set-out, 2004. 
PINHEIRO, R; MATTOS, R.A. de. Construção Social da Demanda: 
direito à saúde, trabalho em equipe, participação e espaços públicos. 
Rio de janeiro: CEPESC/UERJ:ABRASCO, 2005. 
PINTO, J.B.T; PEPE, A.M. A formação do enfermeiro: 
contradições e desafios à prática pedagógica. Rev Latino-am 
Enfermagem; 15 (1), janeiro-fevereiro, 2007. 
PINTO, ISABELA CARDOSO DE MATOS et al . Trabalho e 
educação em saúde no Brasil: tendências da produção científica 
entre 1990-2010. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 18, n. 6, 
Junho  2013. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CARVALHO, VILMA DE. Acerca de la Asociación Brasileña de 
Enfermería - 85 años de historia: puntuales avances y conquistas, 
contribuciones importantes, y desafíos. Rev. bras. Enferm.,  Brasília 
,  v. 65, n. 2, Apr.  2012. 
PIRES, DENISE ELVIRA PIRES de. Transformações necessárias 
para o avanço da Enfermagem como ciência do cuidar. Rev. Bras. 
Enferm.,  Brasília ,  v. 66, n. spe, Sept.  2013. 
MOTTA, Maria de Graça Corso da; ALMEIDA, Miriam de Abreu. 
Repensando a licenciatura em enfermagem à luz das diretrizes 
curriculares. Rev. bras. Enferm. Vol. 56 nº4 Brasília jul./agos.2003. 
SANTOS, Sueli Maria dos Reis et al. Licenciatura e bacharelado em 
enfermagem: experiências e expectativas de estudantes. Rev. 
Gaúcha Enfermagem. Vol.32 nº 4 Porto Alegre Dez.2011 
Bastos MAR. Amaral MTM. Articulação entre as áreas de educação 
e de enfermagem: estratégias para a formação pedagógica de 
enfermeiros docentes. In: Ministério da Saúde (BR). Formação de 
formadores: a nova docência na educação básica e profissional. 
Brasília (DF); 2002. 
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10.2.2.10 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no Processo Saúde/Doença do 
Adulto 

 

 

Código: 0501007-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença do Adulto 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 225/15 
Aplicação: Teórica/Prática 
Avaliado por: Nota  
EMENTA Construção dos instrumentos específicos do trabalho de 

enfermagem na produção dos serviços de saúde/enfermagem, 
no modelo clínico indissociável do 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 BARROS, A.L.B.L. Anamnese e exame físico: avaliação 
diagnóstica de enfermagem no adulto. 8.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2010. 
CARPENITO, L. J. Diagnóstico de Enfermagem aplicado a 
prática clínica. 11ª edição. Porto Alegre: Artes médicas: 2008. 
DU GAS. B. W. Enfermagem Prática. 4ª edição. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan 1988. 
ITO, E.E. et all Manual de anotações em Enfermagem. São 
Paulo: Atheneu, 2004. 
NETTINA, S.M. Prática de enfermagem. 7 ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara-Koogan, 2003. 
POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. 
São Paulo: Ed. Atheneu, 2006. 
SMELTZER, S.C. e BARE, B.G. Brunner e Suddarth. Tratado 
de Enfermagem Médico Cirúrgico. 10ª edição. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005. 
TANNURE, Meire Chucre, GONÇALVES, Ana Maria 
Pinheiro. SAE – Sistematização da Assistência de 
Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2008. 
JARVIS Carolyn. Exame Físico e Avaliação de Saúde. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. p. 900. ISBN 85-
277-0727-6. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALFARO-LEFEVRE, Rosalinda. Aplicação do processo de 
enfermagem promução do cuidado colaborativo. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2007. 283 para 
BEVILACQUA et all. Manual do exame Clínico. 11ª edição. 
Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1997. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Cadernos HumanizaSUS. v. 3. Série B. Textos Básicos de 
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Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Segurança do Paciente em Serviços de Saúde. Higienização 
das Mãos. Brasília: Anvisa, 2009. 
CARPENITO, L. J. Diagnóstico de Enfermagem aplicado a 
prática clínica. 11ª edição. Porto Alegre: Artes médicas: 2008. 
CIANCIARULLO, T. Y. Instrumento Básico para o Cuidar – 
um desafio para a qualidade da assistência. São Paulo: 
Atheneu, 2000. 
LEOPARDI, M.T. Teorias em Enfermagem: instrumentos 
para a prática. Florianópolis: Papalivros, 1999. 
MAYOR, E. R. C.; MENDES, E.M. OLIVEIRA, K. R. 
Manual de procedimentos e assistência de enfermagem. São 
Paulo: Atheneu, 2006. 
PESSINI, L. Eutásia por que abreviar a vida? São Paulo: 
Edições Loyola, 2004. 
PRADO, M.L. GELBECKE, F.L. Fundamentos da 
Enfermagem. Florianópolis: UFSC-CCS: 1999. 
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: a comunicação 
nas relações interpessoais em saúde. 4. ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2006. 
SEMIRAMIS, M.M.R. Considerações sobre a Enfermagem 
enquanto trabalho. In: o trabalho de enfermagem. São paulo: 
Cortez, 1997. 
SWEARIGEN, P.L.; HOWARD, C.A. Atlas fotográfico de 
procedimentos de enfermagem. 3 ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas Sul, 2001. 
TANNURE, Meire Chucre, GONÇALVES, Ana Maria 
Pinheiro. SAE – Sistematização da Assistência de 
Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan. 2008. 
WALDOW , Vera Regina. Cuidar: Expressão Humanizadora 
da Enfermagem. 2ed. Rio de Janeiro. Ed. Vozes, 2007. 
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10.2.2.11 Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 
Criança e Adolescente 

 

 

Código: 0501009-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da Criança e Adolescente 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 75/05 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: 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 SCHMITZ, E. M. (coord). A Enfermagem em pediatria e 
puericultura. Rio de Janeiro – São Paulo: Atheneu, 1989. 
SIGAUD, C. H. de S., VERISSIMO, M. de L. O. (org.). 
Enfermagem pediátrica: o cuidado de enfermagem à criança e 
ao adolescente. São Paulo: EPU, 1996.  
LOPEZ, Fábio Ancora; JUNIOR, Dioclécio Campos. Tratado 
de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 2ª Ed. Barueri 
– SP: Manole, 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANDRIS, Débora A. et al. Semiologia: bases para a prática 
assistencial. 1. ed. Rio de Janeiro :  Guanabara Koogan, 2006. 
BOWDEN,R. Vicky. GREENBERG, C. Schith. Procedimento 
de Enfermagem Pediátrica. 1 ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002. 
PORTO, Celmo Celino. Semiologia Médica. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
WHALEY, L. F.; WONG, D. L. Enfermagem Pediátrica: 
elementos essenciais e intervenção afetua. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 
Enfermagem pediátrica: Enfermagem pediátrica: o cuidado de 
enfermagem a criança e ao adolescente  São Paulo EPU 1996. 
Brasil. Cadernos de Atenção Básica. Saúde da criança: 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.  
Secretaria de Políticas de Saœde. – Brasília: 2002. 
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10.2.3 Área temática:  assistência de Enfermagem 
 

 

10.2.3.1 Epidemiologia e Enfermagem 
 

 

Código: 0501004-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Epidemiologia e Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 120/08 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 ALMEIDA FILHO, N. A Ciência da Saúde. São Paulo: 
HUCITEC, 2000. 
AYRES, J.R. de. C.M. Sobre o risco: para compreender a 
Epidemiologia. São Paulo: HUCITEC, 2002 
VOUGHAN, J. P; MORROW, R. H. Epidemiologia e Saúde. 
BREILH, J. Epidemiologia: Economia, Política e Saúde. São 
Paulo: UNESP/HUCITEC, 1991. 
BREILH, J. Epidemiologia Crítica: ciência emancipatória e 
interculturalidade. Rio de Janeiro: HUCITEC.   
BARRETO, M. L. A Epidemiologia, sua história e Crises: 
notas para pensar o futuro. In: COSTA, D. C. (org). 
Epidemiologia: Teoria e Objeto. 2. ed. São Paulo: 
HUCITEC/ABRASCO, 1994. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

CAMPOS, G.W de S. Saúde Pública e Saúde Coletiva: campo 
e núcleo de saberes e práticas. Ciência e Saúde Coletiva, v. 5, 
n.2. Rio de Janeiro, 2000. 
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__________. Saúde Paidéia. São Paulo: HUCITEC, 2003. 
CASTIEL, L. D. Precariedades do Excesso:  
CAPISTRANO FILHO, D. Da Saúde e das Cidades. São 
Paulo: HUCITEC, 1995 
COSTA, D. C. (org). Epidemiologia: Teoria e Objeto. 2. ed. 
São Paulo: HUCITEC/ABRASCO, 1994. 
EGRY, E.Y. Saúde Coletiva: construindo um novo método em 
enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 
SAMAJA, J. Epistemologia e Epidemiologia. In: ALMEIDA 
FILHO, N. de; BARRETO, M.L; VERAS, R.P;  
BARATA, R.B. Teoria Epidemiológica Hoje: fundamentos, 
interface e tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 
1998, p. 63-78. 
CZERESNIA, D; ALBUQUERQUE, M de F.M. de. Limites 
da Interferência Causal. In: ALMEIDA FILHO, N. de; 
BARRETO, M. L; VERAS, R. P.; BARATA, R.B. Teoria 
Epidemiológica Hoje: fundamentos, interfaces e tendências. 
Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO, 1998, p.63-78. 
GONÇALVES, R.B.M. Tecnologia e Organização Social das 
Práticas de Saúde: características tecnológicas de Processo de 
Trabalho na Rede Estadual de Centros de Saúde de São Paulo. 
São Paulo: HUCITEC/ABRASCO, 1994. 
LAURELL, A.C. A Saúde-Doença como processo social. In: 
Revista Latinoamericana de Salud. México, 1982, p. 153-157.   
MARQUES, M. C. da. C; CARVALHO, M. L; SILVEIRA, D. 
(orgs). VISA: da gestão ao risco sanitário. São Carlos: RiMa, 
2006. 
MELLO JORGE, M. H. P. As condições de Saúde no Brasil: 
retrospecto de 1979 a 1995. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000. 
MENDES, E.V. Uma Agenda para a Saúde. São Paulo: 
HUCITEC, 2006. 
SUSSER, M.; SUSSER, E. Um Futuro para a Epidemiologia. 
In: ALMEIDA FILHO, N. de.; BARRETO, M.L.; VERAS, 
R.P.; BARATA, R. B. Teoria Epidemiologia Hoje: 
fundamentos, interfaces e tendências. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ/ABRASCO, 1998, p. 187-212. 
STOTZ, E. N. A Saúde Coletiva como Projeto Científico: 
Teoria, Problemas e Valores na Crise da Modernidade. In: 
CANESQUI, A. M. (org). Ciências Sociais e Saúde. São 
Paulo: HUCITEC/ABRASCO, 1997. p. 273-284. 
ROQUEYROL, M.Z.; KERR-PONTES, L.R.S. A medida da 
Saúde Coletiva. In: ROQUEYROL, M.Z. Epidemiologia & 
Saúde. 4 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1993. p. 2-71. 
PAIM, J.S; ALMEIDA FILHO, N. de. Saúde Coletiva: “uma 

nova saúde pública” ou campo aberto a novos paradigmas. 

Ver. Saúde Pública, v. 32, n. 4. São Paulo, 1998.  
VASCONCELOS, J. L. Programas de Saúde. São Paulo: 
Ática, 1986. 
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10.2.3.2 Enfermagem em Saúde Coletiva 
 

 

Código: 0501008-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem em Saúde Coletiva 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 90/06 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 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 CAMPOS, G.W.S. Reforma da Reforma: repensando a saúde. São 
Paulo: HUCITEC, 1992. 
EGRY, E. Y. saúde Coletiva: construindo um novo método em 
enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 
GERSCHMAN, S. A. Democracia Inconclusa: um estudo da reforma 
sanitária brasileira. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995.  
MENDES, E.V (org). Distrito Sanitário: o processo social de mudança das 
práticas sanitárias do sistema único de saúde. São Paulo – Rio de Janeiro: 
HUCITEC/ABRASCO, 1995.  
MENDES, E.V. Uma agenda para a saúde. São Paulo: HUCITEC – 
ABRASCO, 1998. 
MERHY, E.E; ONOCKO, R (org). Agir em Saúde: um desafio para 
o público. São Paulo: HUCITEC, 1997. 
MINAYO, M.C.S (org). Os muitos Brasis: saúde e população na 
década de 80. São Paulo – Rio de Janeiro: HUCITEC-ABRASCO, 
1995. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AZEVEDO, S. C. Ser secretário municipal de saúde: um desafio a 
intervenção gerencial do enfermeiro. Rio Grande do Norte: UERN, 
2000. 
BARROS, M.E.D. Políticas de saúde: a difícil tarefa de enxergar a 
mudança onde tudo parece permanência. In: CANESQUI, A.M (org). 
Ciências Sociais e Saúde. São Paulo: HUCITEC – ABRASCO, 1987. cap 
6, p. 113-133. 
SCHRAIBER, L.B (org). Programação em saúde de hoje. São Paulo: 
HUCITEC, 1993. 
LUZ, M. T. Desenvolvimento gerencial de unidades básicas de 
saúde do distrito sanitário. Brasília: MS, FNS, 1995. 
CECÍLIO, L.C. de O. (org). Inventando a mudança na saúde. São 
Paulo: HUCITEC, 1997. 
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10.2.3.3 Enfermagem no processo de reprodução humana. 
 

 

Código: 0501015-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem no processo de reprodução humana. 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 210/14 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BARROS, S. M. O. de. Enfermagem no ciclo gravídico-
puerperal. São Paulo: Manole, 2006 . 
BARROS, S. M. O. de.(org.). Enfermagem Obstétrica e 
ginecológica: guia para a prática assistencial. 2.ed. São Paulo 
Roca: 2009.  
BRASIL. Ministério da Saúde. Gestação de alto risco: manual 
técnico. 4.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 
LEONE, C. R. Assistência integrada ao recém-nascido. São 
Paulo: Atheneu, 2001. 
REZENDE, J. de.; MONTENEGRO, C.A.B. Obstetrícia 
fundamental. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.  
ZIEGEL, E. E. Enfermagem obstétrica. 8.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara, 1986. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estudo da mortalidade de 
mulheres. 10.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
GRASS, M.P. Violência Contra a Mulher. São Paulo : 
PNUD/UNIFEM/UNICEF/FNVAP/OMS, 1994. 
BETHEA, D. C. Enfermagem Obstétrica Básica. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Interamericana, 1982.  
OLIVEIRA, L. L. de. A mulher sujeita à violência masculina. 
Mossoró-RN, Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte.  2003. 
GALVÃO, G. & DIAZ, J. (org.). Saúde sexual e reprodutiva 
no Brasil. São Paulo: Hucitec; Population council, 1999. 
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10.2.3.4 Enfermagem no Processo Produtivo 
 

 

Código: 0501051-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem no Processo Produtivo 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Conformação história do processo de produção social. 

Problemática da inserção do trabalhador na produção social, 
nos momentos de produção e reprodução. Perfis 
epidemiológicos. Biossegurança. Questões de Gênero. 
Determinantes do processo saúde/doença do homem, mulher, 
adolescente, no processo produtivo. Construção histórica das 
políticas de saúde específicas para o trabalhador. Movimentos 
organizados dos trabalhadores. Processo de trabalho da 
enfermagem no processo produtivo. Parte da realidade da 
produção dos serviços de saúde/ enfermagem, reflete sobre sua 
problemática e participa de projetos de intervenção de 
enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA MACHADO, J. M. H. ; GOMES, C. M. Acidentes de trabalho: 
concepções e dados.  
MINAYO, M. C. DE S. (org.) Os muitos Brasis: saúde e 
população na década de 80. São Paulo – Rio Janeiro. 
HUCITEC – ABRASCO, 1995, p. 117 – 142. 
MENDES, R.; DIAS, E. C. Saúde do trabalhador. In:  
ROUQUAYROL, M. S. Epidemiologia e Saúde. 4 ed. Rio de 
Janeiro: MEDSI, 1993. P. 383 – 420. 
ROCHA, L. E.; RIGOTTO, R. M.; BUSCHINELLI, J. T. P. 
(orgs) Isto é trabalho de Gente? Vida, Doença e Trabalho no 
Brasil. São Paulo: Vozes, 1993. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Legislação em Saúde: caderno de legislação em saúde do 
trabalhador. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 380p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Risco 
Químico: atenção a saúde do trabalhador exposto ao benzeno. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 48p ( Serie A. Normas e 
Manuais Técnicos) (Saúde do Trabalhador; 7. Protocolos de 
Complexidade Diferenciada). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Pneumoconiose. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 76p. 
(Serie A. Normas e Manuais Técnicos) (Saúde do 
Trabalhador; 6. Protocolos de Complexidade Diferenciada). 
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BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas.Perda 
auditiva induzida por ruído. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 40p. ( Serie A. Normas e Manuais Técnicos) (Saúde do 
Trabalhador; 5. Protocolos de Complexidade Diferenciada). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Dermatoses Ocupacionais. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006. 92p. ( Serie A. Normas e Manuais Técnicos) (Saúde do 
Trabalhador; 9. Protocolos de Complexidade Diferenciada). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Notificação de Acidente de Trabalho fatal, grave e com 
crianças e adolescentes. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
32p. ( Serie A. Normas e Manuais Técnicos) (Saúde do 
Trabalhador; 2. Protocolos de Complexidade Diferenciada). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Exposição a materiais biológicos. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2006. 76p. ( Serie A. Normas e Manuais Técnicos) 
(Saúde do Trabalhador; 3. Protocolos de Complexidade 
Diferenciada). 
BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 
Trabalho infantil: diretrizes para a atenção integral à saúde de 
criança e adolescentes economicamente ativos. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2005. 76p ( Serie A. Normas e Manuais 
Técnicos) (Saúde do Trabalhador; Edição Especial). 
BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista: A 
degradação do Trabalho no Século XX. 3ª Ed. Rio de Janeiro: 
LCT 
SADER, E. O Anjo Torto: Esquerda (e direita) no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1995. 
SATO, L. As implantações do conhecimento prático para a 
vigilância em saúde do trabalhador. Cad. Saúde Pública. Rio 
de Janeiro, 12 (4), p. 489- 495. 
SESI. Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho. Referência 
Técnica: exames médicos previstos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional/ SESI-SP e ABRESST. São 
Paulo: SESI, 2007. 28p. 
SOUZA, E. R. de; MINAYO, M. C. de S. O impacto da 
violência social na saúde pública do Brasil: década de 80. 
MINAYO, M. C. de S. (org.). Os muitos Brasis: Saúde e 
população na década de 80. São Paulo- Rio de Janeiro: 
HUCITEC – ABRASCO, 1995, p. 87- 116. 
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10.2.3.5 Enfermagem no processo saúde/doença da criança e do adolescente. 
 

 

Código: 0501011-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem no processo saúde/doença da criança e do 
adolescente. 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 150/10 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Problemática da criança e do adolescente no país: exploração 

sexual, violência, delinqüência, menor abandonado, trabalho 
infantil, entre outros. Teorias do desenvolvimento da 
personalidade. Saúde Mental. Determinantes do processo 
saúde/doença e construção histórica das políticas de atenção à 
saúde da criança e do adolescente. Processo de trabalho 
(assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) de 
enfermagem na saúde individual e coletiva da criança e 
adolescente. Parte da realidade da produção dos serviços de 
saúde/enfermagem. Reflete sobre sua problemática e participa 
de projetos de intervenção de enfermagem.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ASSUNÇÃO Jr. F. B.; KUCZYNSKI. Tratado de Psiquiatria 
da Infância e Adolescência. São Paulo: Atheneu, 2003.  
BORGES, Ana Luiza Vilela; FUJIMORI, Elizabeth. 
Enfermagem e a saúde do adolescente na atenção Básica. 
Barueri – SP, Manole, 1ed. 2009.  
BOWDEN, V. R.; GREENBERG, C. S. Procedimentos de 
Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro – RJ, Guanabara 
Koogan, 2005. 
SCHMITZ, Edilza Maria.  A enfermagem em pediatria e 
puericultura. São Paulo, Atheneu, 2005. 
SIGAUD, C. H. de S.; VERÍSSIMO, M. DE LA Ó R. 
Enfermagem Pediátrica: O cuidado de enfermagem à criança e 
ao adolescente. São Paulo: EPU, 1996. 
TONWSEND, M. Enfermagem psiquiátrica: conceitos e 
cuidados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  2002. 
WONG, Donna L. Whaley & Wong: Enfermagem Pediátrica. 
Rio de Janeiro, Guanabara, 5ed. Koogan, 1999. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

_______________. As marcas da violência: as representações 
da violência em crianças e adolescentes de rua. João Pessoa: 
Idéia, 1999. 
ALMEIDA, Fabiane de Amorim. Enfermagem pediátrica: A 
criança, o adolescente e sua família no hospital. 1 ed. 
Barueri/SP, Manole, 2008. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Associação Brasileira de 
Enfermagem. Projeto Acolher: Adolescer, compreender, atuar, 
acolher. Brasília: ABEn/Governo Federal, 2001. 
ESCOBAR; Ana Maria de Ulhôa; Et all. A promoção da saúde 
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na infância. 1 ed. Barueri – SP, Manole,  2009. 
HEIDEMANN, Miriam. Adolescência e saúde: Uma visão 
Preventiva. Petrópolis - RJ Vozes, 1ed. 2006. 
LOPEZ, Fábio Ancona; JUNIOR, Dioclécio Campos.  Tratado 
de Pediatria: Sociedade Brasileira de pediatria. 2ed. Barueri – 
SP, Manole, 2010. 
MADEIRA, F. R. (org.). Quem mandou nascer mulher? 
Estudos sobre crianças e adolescentes pobres no Brasil. Rio de 
Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, 1997. 
NASCIMENTO, S. I. (Org.). E se fossem nossos filhos? 
Crianças e adolescentes em situação de rua. João Pessoa: 
Idéia, 1997. 
NITSCHKE, R. G. (org.). Projeto Grolheer: um encontro da 
enfermagem com o adolescente brasileiro. Brasília: 
ABEn/Governo Federal, 2000. 
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10.2.3.6 Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 
 

 

Código: 0501019-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença do Adulto 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 270/18 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 BARRETO, S. S. M.; Vieira, S. S. R.; Pinheiro, C. T. S. Rotinas em 
terapia intensiva. ARTMED, RS, 2001. 
Basaglia, Franco. Psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da 
razão, o otimismo da prática. São Paulo: 1982. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. 
Série A. normas e manuais técnicos. Brasília: Ministério da Saúde 6 
ed. 2005. 816p. 
MATTOS, R.A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões 
acerca de valores que merecem ser defendidos. Texto extraído do 
site www.lapis.org.br 
SMELTZER, S. C.; Bare, B. G. Brunner & Suddart  tratado de 
enfermagem  médico-cirúrgica. 8 ed. RJ: Guanabara Koogan, 1998. 
v.1, c. 16, “Oncologia: enfermagem e o paciente com câncer”. p. 

230 – 273. 
BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de vigilância e controle da 
leishmaniose visceral. Série A. normas e manuais técnicos. Brasília: 
Ministério da Saúde. 2006. 120p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de vigilância da 
leishmaniose tegumentar americana. Série A. normas e manuais 
técnicos. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde. 2007. 182p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Dengue: manual de enfermagem 
adulto e criança. Série A. normas e manuais técnicos. Brasília: 
Ministério da Saúde. 2008. 48p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo 
clínico adulto e criança. Série A. normas e manuais técnicos. 3 
ed.Brasília: Ministério da Saúde. 2007. 28p. 
BRASIL, Ministério da Saúde. Hepatites virais: o Brasil está atento. 
Série B. Textos básicos de saúde. Brasília: Ministério da Saúde. 2 
ed. 2005. 40p. 
Brasil, Ministério da saúde. Manual técnico para o controle da 
tuberculose. Série A. Normas e manuais técnicos. 6 ed.. Brasília: 
Ministério da saúde. 2002. 64p. 

  

http://www.lapis.org.br/
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10.2.3.7 Enfermagem do Processo Saúde/Doença da 3ª Idade  
 

 

Código: 0501018-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Enfermagem do Processo Saúde/Doença da 3ª Idade  
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 90/06 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 ABRASS, ITAMAR B. E COLS. O Essencial em Clínica 
Geriátrica . São Paulo SP. Editora Andrei LTDA. 1985. 
BEAVOIR, SIMONE de. A Velhice. Tradução de Maria 
Helena Franco Monteiro. Rio de Janeiro RJ: editora Nova 
Fronteira 1990.  
BENNY, Laffer; ALMEIDA, Osvaldo P. e COLS. Depressão 
no Ciclo da Vida. Porto Alegre RS. Editora Artemed. 2000 
FELTEN, Beverly S. Geriatria e Gerontologia Vol. 1 e 2. Rio 
de Janeiro RJ. Editora Reichmann e Editores Associados,2005. 
FORLENZA, Orestes Vicente. Neuropsiquiatria Geriátrica. 
São Paulo SP. Editora Atheneu. 2000 
FREITAS, Elizabete Viana de. et al Tratado de Geriatria e 
Gerontologia  – 3ª edição. Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 
2011 
GIESLER, A. Luecckenotte, Avaliação em Gerontologia. Rio 
de Janeiro RJ. Reichmann e Editores Associados, 2002. 
PARENTE, M. A. P.S. [et all.] Cognição e Envelhecimento. 
Porto Alegre Editora Artmed, 2006. 
RAMOS Luiz Robert  e COLS. Geriatria e Gerontologia – 
Guias de Geriatria e Gerontologia. Serie Guias de Medicina 
Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP. Barueri, SP. Editora 
Manole,2005. 
SANTOS,  SANTANA FRANKLIN. Cuidados paliativos: 
diretrizes, humanização e alivio dos sintomas. São Paulo: 
editora Ateneu, 2011. 
ZIMERMAN, GUITE I. Velhice – Aspectos Biopsicossociais. 
Porto Alegre RS. Editora Artmed, 2005. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALMEIDA Osvaldo P. e FORLENZA Orestes V. Depressão e 
Demência no Idoso – Tratamento psicológico e farmacológico. 
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São Paulo SP. Editora Lemos Editorial. 1997. 
BAPTISTELLA, M. I.N; SCRAIBER L.B; GONÇALVES 
R.B.M  e COLS. Saúde do Adulto: Programas e Ações na 
Unidade Básica. São Paulo SP. Editora Hucitec,2000 
CAMPOS, E.P. Quem cuida do cuidador – uma proposta para 
profissionais de saúde. Petropólis RJ: editora Vozes 2005 
CECIL, D. Ausielo e  GOOLDMAN Lee. Tratado de 
Medicina Interna. Vol. 1 e 2.Rio de Janeiro RJ, Editora 
Elsevier, 2006. 
JACOB Anthikad, Psicologia para Enfermagem.São Paulo –
SP, Reichmann e Editores Associados, 2006. 
MELLO, Marcelo Feijó e COLS. Epidemiologia da Saúde 
Mental no Brasil. Porto Alegre RS. Editora Artmed. 2007. 
SMELTZER,S.C e  BARE Brenda G.; Tratado de 
Enfermagem Médico Cirúrgica. Vol.1 e 2. Rio de Janeiro RJ, 
Editora Guanabara Koogan, 10ª Edição. 2005. 
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10.2.3.8 Temas Avançados em Saúde Coletiva 
 

 

Código: 0501016-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Temas Avançados em Saúde Coletiva 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 
Pau dos Ferros 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 BERTOLOZZI, M. R.; GRECO, R. M. As Políticas de Saúde no 
Brasil: reconstrução histórica e perspectivas atuais. 
Rev.Esc.Enf.USP, v.30, n.3, p.380-98, 1996.  
CAMPOS, G.W.S. Saúde Paidéia. São Paulo: Hucitec, 2003.  
CARVALHO, Y.M., CECCIM, RB. Formação e educação em 
Saúde: aprendizados com a Saúde Coletiva. IN: CAMPOS, GWS et 
al (Orgs.) Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: HUCITEC; Rio de 
Janeiro: Ed. Fiocruz, p. 137-167. 2006. 
MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do 
trabalho vivo em saúde. In: MERHY, E. E.; ONOCKO, R. Agir em 
saúde: um desafio para o público. São Paulo: Hucitec, 1997. 
VASCONCELOS, C. M.; PASCHE, D. F. O sistema único de 
saúde. In: CAMPOS, G W. S. et al (orgs). Tratado e Saúde Coletiva. 
2ª ed. São Paulo: Hucitec, 2008. p. 531-62. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALBUQUERQUE, G. L.; PIRES, D. E. P. A construção de uma 
nova forma de representação profissional – um desafio no “Projeto 

Político-Profissional da Enfermagem brasileira”. Rev Bras Enferm., 

Brasilia, v. 59, n. 2. p. 228-32. 2006. 
ALMEIDA, M. C. P. A formação do enfermeiro frente à reforma 
sanitária. Cad. Saúde Pública. v.2, n.4, p. 505-510, 1986. 
BORDENAVE, J.E.D. A opção pedagógica pode ter conseqüências 
individuais e sociais importantes. In: Revista de Educação AEC, n 
54, p.41-45, 1984. 
NOSOW, V.; PUSCHEL, V. A. O ensino de conteúdos atitudinais 
na formação inicial do enfermeiro. Rev. esc. enferm. USP. v. 43, 
n.2, p. 1232-37. 2009. 
NUNES, E. D. Saúde coletiva: uma história recente de um passado 
remoto, In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado de saúde 
coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 295-315. 
2006. 
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10.2.4 Área temática: gestão em enfermagem 
 

 

10.2.4.1 Gestão do Processo Ensinar/Aprender 
 

 

Código: 0501052-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Gestão do Processo Ensinar/Aprender 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 45/03 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA A gestão e a organização escolar no ensino básico e 

profissionalizante, em especial no ensino da enfermagem. A 
gestão do processo ensino-aprendizagem e sua articulação com 
o Projeto Político Pedagógico. Discussão e análise das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino fundamental, 
médio e de Enfermagem. A seleção e a organização dos 
conteúdos curriculares. O plano de ação curricular, a prática 
pedagógica e  a avaliação institucional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA CHRISTÓFARO, M. A. C. Bases legais para a construção de 
um projeto político pedagógico de enfermagem brasileira para 
o terceiro milênio. In: Anais do 48º Congresso Brasileiro de 
Enfermagem. 
GERMANO, R.M. Educação e Ideologia da enfermagem no 
Brasil. São Paulo: Yendis, 2007. 127 p. ISBN 
9788577280087. 
LOUREIRO, M. M. ; VAZ, M. R. V. Projeto político-
pedagógico para cursos de enfermagem: reflexões a partir da 
prática educacional. In: Revista Texto e Contexto em 
Enfermagem. Florianópolis, v.8, n.1, p. 133-148, jan./abr. 
1999.  
PADILHA, P. R. Planejamento Dialógico: Como Construir o 
Projeto Político-pedagógico da Escola. 6. ed. São Paulo: 
Cortez, 2006. p. 157 (Guia da escola cidadã). ISBN 85-249-
0787-8. 
VEIGA, I. P. A.(Org.). Projeto político-pedagógico da escola: 
uma construção possível. 29. ed. Campinas: Papirus, 2011. 
192 p. (Coleção Magistério: formação e trabalho pedagógico). 
ISBN 85-308-0370-1. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALVES, R.; A escola com que sempre sonhei sem imaginar 
que pudesse existir. 11 ed. Campinas: Papirus Editora, 2008. 
CARDOSO, B. (Org.). Ensinar: tarefa para profissionais. Rio 
de Janeiro: Record, 2007. 
_____. O ensino de enfermagem em tempos de mudança. In: 
Revista Brasileira de Enfermagem. Brasília, ju/ago. 2003. 
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MISHIMA, S. M. ;CHIRELLI, M.Q. O processo de formação 
do enfermeiro crítico-reflexivo na visão dos alunos do curso 
de enfermagem da FAMEMA. Ribeirão Preto 
PINTO, K. L. ; PEPE, A. M. A formação do enfermeiro: 
contradições e desafios à prática pedagógica. In: Revista 
latino-americana de enfermagem. Ribeirão Preto, janeiro-
fevereiro, 2007. 
ROCHA, Z. G. da; ANDRADE, M. A. de. O projeto político 
pedagógico como um dos elementos democratizantes da 
gestão escolar. Pau dos Ferros: [s.n.], 2008. 61 p. 
SILVA, K. L.; SENA, R.R. A educação de enfermagem: 
buscando a formação crítico-reflexiva e as competências 
profissionais. IN: Revista latino-americana de enfermagem. 
Ribeirão Preto, setembro-outubro, 2006. 
SAUPE, R.; ALVES, E. D. Contribuição à construção de 
projeto político-pedagógico na enfermagem. In: Revista latino-
americana de enfermagem. Ribeirão Preto – v.8, n.2, p.60-67- 
abril 2000. 
VEIGA, I. P. A. Educação Básica e Educação Superior: 
Projeto Político-pedagógico. 3. ed. Campinas - SP: Papirus, 
2008. p. 0 (Coleção mag. for. e trabalho pedagógico). ISBN 
85-308-0763-4. 
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10.2.4.2 O Processo Gerenciar da Enfermagem 
 

 

Código: 0501012-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

O Processo Gerenciar da Enfermagem 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 90/06 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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 

BARROS, S. M.P.F. Gerenciamento em Saúde – implicações, 
tendências e perspectivas para a enfermagem. In: Congresso 
Brasileiro de Enfermagem, 45, Recife. 1993. Anais. Recife. 
Recife: Universitária, 1994. P. 93-104 
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a programação 
pactuada e Integrada da Assistência á Saúde. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Regionalização solidária e 
cooperativa: orientações para sua implementação no SUS. 
Brasília: Ministério da Saúde, 2007. 
_______________________. Diretrizes Operacionais: pacto 
pela vida, em defesa do SUS e de gestão. Brasília: Ministério 
da Saúde, 2007. 
CAMPOS, G.W. de S. Considerações sobre o Processo de 
Administração e Gerência de Serviços de Saúde. In: CAMPOS, 
G. W. de S; MERHY, E. E; NUNES, E. D. Planejamento em 
normas. São Paulo: HUCITEC, 1989 p. 9-31. 
CIANCIARULLO, T.I. Teoria e Prática em Auditoria de 
Cuidados. Cap. 1. São Paulo: Ione, 1997. 
CHIAVENATTO, I. Introdução à Teoria Geral da 
Administração. 3 ed. São Paulo: Campus. 2004. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

DEMENNEHI, L. S. Formando Enfermeiros sob o Enfoque de 
Mudanças no Gerenciamento de Enfermagem. In: Caderno de 
Atualização Científica – Série Medicina & Saúde – O Domínio 
da Transição no Gerenciamento de Enfermagem para o século 
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XXI. Sociedade Brasileira de Gerenciamento de Enfermagem – 
SOBRAGEN – FRÔNTIS & EDITORIAL. P. 17-26. 
FEKETE, M. C. Bases Conceituais e Metodológicas do 
Planejamento em Saúde. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE – 
Organização Pan-Americana de Saúde. Desenvolvimento 
Gerencial de Unidades Básicas de Saúde do Distrito Sanitário – 
Projeto GERUS. Brasília. Fundação Nacional de Saúde – FNS, 
1995 p. 
FERAZ, C. A. Gerenciamento de Enfermagem: do modelo 
burocrático à administração flexível. In: Caderno de 
Atualização Científica – Série Medicina & Saúde – O Domínio 
de Transição no Gerenciamento de Enfermagem para o século 
XXI. Sociedade Brasileira de Gerenciamento de Enfermagem – 
SOBRAGEN – FRÔNTIS & EDITORIAL. P. 3-15. 
RIBAS GOMES, E. L. et al. Dimensão Histórico da Gênese e 
Incorporação do Saber Administrativo na Enfermagem. In: 
ALMEIDA, M. C. P. de & ROCHA, S. M. (orgs). O Trabalho 
de Enfermagem. São Paulo: Cortez. 1997. 
KURCGANT, P. Administração em Enfermagem. São Paulo: 
EPV, 1991. 
KURCGANT, P.; TRONCHIN, D. M. R. Gerenciamento em 
Enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 
MEDICI, A. C.; SILVA, P. L. B. A Administração Flexível: 
Uma Introdução a Novas Filosofias de Gestão. In: 
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Organização Pan-Americana de 
Saúde. Desenvolvimento Gerencial de Unidades Básicas de 
Saúde do Distrito Sanitário – Projeto GERUS. Brasília: 
Fundação Nacional de Saúde – FNS, 1995. P. 267-278. 
MERHY, Emerson Elias. Agir em Saúde: um desafio para o 
público. 2 ed. São Paulo: HUCITEC, 2002. 
MISHIMA, S.M. et al. Organização do Processo Gerencial no 
Trabalho em Saúde Pública. In: ALMEIDA, M. C. P. de  & 
ROCHA, S. M. (orgs). O Trabalho de Enfermagem. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
PAIM, J. S. A Reorganização das Práticas de Saúde em 
Distritos Sanitários. In MENDES, E. V. Uma Agenda para a 
Saúde. São Paulo: Hucitec, 1996. Cap. 4 p. 187-220. 
RESOLUÇÃO CIPLAN Nº 3 de 25/03/81. In: CAMPOS, 
Moraes de Queiroz (org). Fundamentos de Planejamento e 
Organização dos Servidores de Saúde. São Paulo: J. Q. 
Campos, 1989 p. 137-160. 
SANTANA, J.P. de A Negociação como Instrumento de 
Gerência nos Serviços de Saúde. In: BRASIL. MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. FNS – Organização Pan-Americana de Saúde. 
Desenvolvimento Gerencial de unidade Básicas de Saúde do 
Distrito Sanitário – Projeto GERUS. Brasília: Fundação 
Nacional de Saúde – FNS, 1995. P.247-266. 
SILVA, E. M.; GOMES, E. L. R.; ANSELMI, M.L. 
Enfermagem: Realidade e Perspectiva  na Assistência e no 
Gerenciamento In: Rev. Lat. Am. Enf. Ribeirão Preto. V. 1 – n 
1.p. 59-63. Jan. 1993. 
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10.2.5 Área temática: educação, saúde e Enfermagem 
 

 

10.2.5.1 Bases Políticas e Legais para Educação Básica e Profissional 
 

 

Código: 0501069-1 
Dep. De Origem DEN 
Nome do Componente 
Curricular 

Bases Políticas e Legais para Educação Básica e Profissional 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Conformação histórica e social das bases legal, política e 

econômica da educação brasileira, na perspectiva de subsidiar 
a compreensão da organização e funcionamento do ensino 
básico e  profissional. A preparação para o trabalho no Brasil. 
A educação profissional no contexto da sociedade brasileira; a 
formação do trabalhador em saúde/enfermagem no contexto 
das políticas de saúde e educação como princípio educativo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA SAVIANI D. O LEGADO EDUCACIONAL DO REGIME 
MILITAR. Cad. Cedes, Campinas, vol. 28, n. 76, p. 291-312, 
set./dez. 2008.  
SAVIANI D. PERCORRENDO CAMINHOS NA 
EDUCAÇÃO. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 81, p. 273-
290, dez. 2002.  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
POLÍTICAS E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
NO BRASIL. Textos Selecionados. Belo Horizonte. 2008.   
VALENTE I; ROMANO R. PNE: Plano Nacional de 
Educação ou Carta de Intenção? Educ. Soc., Campinas, vol. 
23, n. 80, setembro/2002, p. 96-107.  
RAMAL A. C. A nova LDB: destaques, avanços e problemas. 
Salvador: Revista de Educação CEAP, ano 5, no. 17, junho de 
1997, p. 05 - 21. 
BRASIL. [Lei Darcy Ribeiro (1996)]. LDB: Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional: lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. – 5. ed. – Brasília : Câmara dos Deputados, 
Coordenação Edições Câmara, 2010. 60 p. – (Série Legislação 
; n. 39).  
CONSTITUIÇÃO DE 1988 – EDUCAÇÃO. CAPÍTULO III. 
DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO.  
SEGNINI L.R.P. EDUCAÇÃO E TRABALHO: uma relação 
tão necessária quanto insuficiente. São Paulo em Perspectiva, 
14 (2) 2000.  
FARTES V.L.B. REFORMA DA EDUCAÇÃO 
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PROFISSIONAL E CRISE DAS IDENTIDADES 
PEDAGÓGICAS E INSTITUCIONAIS. Cadernos de 
Pesquisa, v. 38, n. 135, p. 657-684, set./dez. 2008.  
SEVERINO A.J. Educação, Trabalho e Cidadania a Educação 
Brasileira e o Desafio da Formação Humana no Atual Cenário 
Histórico. São Paulo em Perspectiva, 14(2) 2000.  
LINOI M.M.; BACKESI V.M.S.; FERRAZI F., KENIA S.E.; 
GUE MARTINII J. Posturas pedagógicas adotadas no ensino 
de enfermagem e saúde na Região Sul do Brasil. Rev Bras 
Enferm, Brasília 2011 jan-fev; 64(1): 152-9.  
TONINI N.S.; FLEMING S.F. História de Enfermagem: 
Evolução e Pesquisa. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, 6(3): set./ 
dez.; 2002. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BREZEZINSKI, I. (Org.) LDB interpretada: diversos olhares 
se entrecruzam. São Paulo, Cortez, 1997. 
CABRAL NETO, A. (org). Política Educacional: desafios e 
tendências. Porto Alegre: Sulina, 2004. 213 p. 
FARTES, V.L.B. Reforma da Educação profissional e Crises 
das Identidades Pedagógicas e Institucionais. Cadernos de 
Pesquisa. Bahia, v.38, n. 135, p. 657-684, set./dez. 2008. 
MACHADO, A.R.. O Ensino como Trabalho: uma abordagem 
discursiva. Londrina: Eduel, 2004. 325p. 
PILLETI, N. História da Educação no Brasil. 7.ed. São Paulo: 
Ática, 2000. 183p.  
SACRISTÁN, J. G.; GÓMEZ, A. I.P.. Compreender e 
Transformar o Ensino. 4. Ed. Porto Alegre: Artmed, 1998. 316 
p. 
SAVIANI, D. Educação Brasileira: Estrutura e sistema. 8.ed. 
São Paulo: Autores Associados, 2000. 161p.  
SAVIANI, D. Formação de Professores: aspectos históricos e 
teóricos do problema no contexto brasileiro. Revista Brasileira 
de Educação. Campinas, v. 14, n. 40, p. 143-155, jan./abr. 
2009.SEVERINO, A.J. Educação, Trabalho e Cidadania: a 
educação brasileira e o desafio da formação humana no atual 
cenário histórico. São Paulo em Perspectiva. São Paulo, v. 14, 
n. 02, p. 65-71, 2000. 
SILVA, E.B. A Educação Básica Pós-LDB. São Paulo, 
Pioneira, 1998. 
TEXEIRA, A.S. A Educação e a Crise Brasileira. Rio de 
Janeiro: EFRJ, 2005. 
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10.2.5.2 Filosofia da Educação 
 

 

Código: 0702032-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Filosofia da Educação 
 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática 
Avaliado por: Nota  
EMENTA A especificidade do questionamento filosófico. O processo do 

filosofar. A educação como mediadora da prática humana. A 
Filosofia da Educação e a formação do educador. O senso 
comum pedagógico. Os fundamentos filosóficos da educação. 
As teorias da educação brasileira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática pedagógica. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, p. 165, 1997. 
GADOTTI, M. Historias das Idéias Pedagógicas. São Paulo: Ática, 
1993. 
GILES, Thomas Ransom. Filosofia da educação. São Paulo: Editora 
Pedagogica e Universitaria, 1983. 
LIBANEO, J.C. Democratização da Escola Pública: a pedagogia 
critico-social dos conteúdos . São Paulo: Loyola, 1990. 
LUCHESI, C.C. Filosofia da Educação, São Paulo: Cortez, 1990. 
MANACORDA, M. G. Marx e a pedagogia Moderna.  São 
Paulo:Cortez, 1991. 
MARX, K.; ENGELS, F. Crítica na Educação e no Ensino. Lisboa: 
Moraes, 1991. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ARANHA, Maria Lucia de Arruda. Filosofia da educação. 2 
ed. São Paulo: Moderna, 1996. 
CAMBI, Franco. História da pedagogia. São Paulo: Unesp, 
1999. 
DELORS Jacques. Educação: Um Tesouro a Descobrir. 10. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. p. 288. ISBN 85-249-0673-1. 
GHIRALDELLI JR., Paulo; BURBULES, Nicholas C.; 
MAZZOTTI, Tarso Bonilha. O Que é Filosofia da Educação?. 
3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p. 326. ISBN 85-7490-
148-2. 
MIZUKAMI Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as Abordagens 
do Processo. São Carlos: Editora Pedagógica e Universitária - 
E.P.U, 2001. p. 119 (Temas básicos de educação e ensino). 
ISBN 85-12-30350-6. 
MORIN Edgar. Os sete saberes necessários à educação do 
futuro. 10. ed. São Paulo: Cortez/UNESCO, 2005. p. 118. 
ISBN 85-249-0741-X. 
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10.2.5.3 Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 
 

Código: 0501070-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Objeto de estudo do processo ensinar-aprender e a formação do 

professor/enfermeiro. O papel social dos instrumentos no processo 
ensinar-aprender e a prática pedagógica, bem como a relação 
professor/aluno. Espaços sociais de atuação do professor/enfermeiro 
na educação e na saúde. Planejamento de ensino, organização, 
execução e avaliação do processo ensinar/aprender, na perspectiva 
da educação para a cidadania. Métodos e Técnicas de ensino. 
Articulação teoria-prática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BATISTA, N. A.; BATISTA, S. H. S. S. (org.). Docência em saúde: temas 
e experiências. São Paulo: Senac São Paulo, 2004. 
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: 
estudos. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
NÓVOA, Antônio. A formação de professores e profissão docente. In: 
NÓVOA, Antônio. (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom 
Quixote, 2003. 
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. 3. ed. 
Petrópolis(RJ): Vozes, 2002 
VEIGA. I. P. A. Repensando a didática. 5. ed. São Paulo: 
Campinas. São Paulo: Papirus, 1991. 
WALDOW, Vera Regina. Estratégias de ensino na enfermagem. 
2.ed. Rio de Janeiro: Petrópolis/RJ Vozes, 2005 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ANASTASIOU, Léa das Graças Camargo. Ensinar, aprender, 
apreender e processos de ensinagem. In: ______ (Org.); ALVES, L. 
P. Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as 
estratégias de trabalho em aula. 7. ed. Joinville: Univille, 2007. 
BORDENAVE, J. E. D., 1999. Alguns fatores pedagógicos. In: 
Capacitação em Desenvolvimento de Recursos Humanos CADRHU 
(J. P. Santana & J. L.Castro, org.) 
BRASIL. Ministério da Saúde. Formação Pedagógica em educação 
profissional na área de saúde: enfermagem: núcleo estrutural: 
proposta pedagógica: avaliando a ação. 2. ed. Brasília: Ministério da 
saúde, 2002. 
CORDEIRO, João Amós. Didática. São Paulo: contexto, 2007. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. 40. reimpressão. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
HOFFMAN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva 
construtivista. 33. ed. Porto Alegre: mediação, 2003. 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994 (Coleção 
Magistério do 2º Grau – Série Formação de Professor) 
PEREIRA, Isabel Brasil; RAMOS, Marise Nogueira. Educação 
Profissional em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 
VIANNA, I. O. de A. Planejamento Participativo na escola: um desafio ao 
educador. 2. ed. São Paulo: EPU, 2000. 

  



P á g i n a  | 153 

10.2.5.4 Língua Brasileira de Sinais 
 

 

Código: 0401089-1 
Dep. De Origem DLV 
Nome do Componente 
Curricular 

Língua Brasileira de Sinais 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Libras em contexto. Estudo das modalidades visual e gestual 

da comunidade das pessoas surdas. Gramática de uso. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA FELIPE, T. A. Libras em Contexto: Programa Nacional de 

Apoio à educação dos Surdos. MEC: SEESP, Brasília, 2001. 
PERLIN, G. Identidades Surdas. In C. Skliar (Org.): A Surdez: 
um olhar sobre as diferenças. Porto alegre: Editora Mediação, 
1998. p. 51-74 
O espaço da cultura surda. Material elaborado para o Curso de 
Pós-Graduação. Porto Alegre: Editora Mediação, 1998. p. 51-
74. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

O espaço da cultura surda. Material elaborado para o Curso de 
Pós-Graduação em nível de Especialização Acadêmica em 
Surdos. UNISC, 2003. Material não Publicado. 
História do povo surdo. Material elaborado para o Curso de 
Pós-Graduação em nível de Especialização Acadêmica em 
Surdos. UNISC, 2003. Material não Publicado. 
QUADROS, R. M. de e KARNOPP, L. Língua de Sinais 
Brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 
2004. 
SILVA, M. da P. M. A construção de sentidos na escrita do 
aluno surdo. São Paulo: Plexus Editora, 2001. 
SÁ, N. R. L de. Cultura, Poder e Educação de Surdos. 
Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2002. 
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10.2.5.5 Psicologia da Aprendizagem 
 

 

Código: 0301018-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Psicologia da Aprendizagem 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Estudo das tradicionais e atuais teorias de aprendizagem 

ressaltando a sua aplicabilidade no processo educativo. 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA BECKER, Fernando. A Epistemologia do Professor. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1986. 
CARRETERO, Mario. Construtivismo e Educação. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
COLL, César (org.). O Construtivismo na sala de aula. São 
Paulo: Ática, 1996.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

AQUINO, J.G.(org.). Indisciplina na Escola: alternativas 
teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 
BECKER, Fernando. Educação e construção do conhecimento. 
Porto Alegre: Artmed, 2001. 
CARPIGIANE, Berenice. Psicologia: das raízes aos 
movimentos contemporâneos. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 2002. 
FONTANA, Roseli. Psicologia e Trabalho Pedagógico. São 
Paulo: Atual, 1996. 
MATUI, Jiron. Construtivismo. São Paulo: Moderna, 1995. 
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10.2.5.6 Sociologia da Educação 
 

 

Código: 0301008-1 
Dep. De Origem DE 
Nome do Componente 
Curricular 

Sociologia da Educação 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: 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, tendo como referência norteadora 
as instituições sociais, o processo socialização e a educação 
contra-hegemônica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola 
improdutiva. São Paulo, Cortez, 1993. 
SILVA, Tomás T. O que produz e o que reproduz em 
educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992. 
MEKSENAS, Paulo. Sociologia da Educação. 6. ed. São 
Paulo, Loyola, 1995. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos de Estado: notas 
sobre os aparelhos ideológicos de Estado. 6.ed. Rio de Janeiro, 
Graal, 1992. 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
JESUS, Antonio T.  Educação e hegemonia no pensamento de 
Antonio Gramsci. São Paulo, Civilização Brasileira, 1991. 
SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso Sobre as 
Ciências. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 37 ed. Campinas: 
Autores Associados. 
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10.2.6 Área temática: articulação ensino/trabalho.  
 

 

10.2.6.1 Estágio Curricular Supervisionado I  
 

 

Código: 0501061-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Estágio Curricular Supervisionado I  

Grupo: Estágio 
Carga Horária/Crédito 105/07 
Aplicação: Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Captação da realidade, planejamento em saúde e Intervenção 

na realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem. 
Práticas de Educação Popular em Saúde na rede de atenção 
básica e hospitalar de saúde (105 horas). Instrumentalização 
para o Estágio Supervisionado II. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA FREIRE, P. Política e Educação: ensaios. São paulo: Cortez, 
1993. 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 28 ed. São paulo: Paz e 
terra, 2000. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à 
prática educativa. 33 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
MANO, M. A. M.; PRADO, E. V. do. (Orgs). Vivências de 
educação popular na atenção primária à saúde: A realidade e a 
utopia. São Carlos: EduFSCar, 2010.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – 
ABEN. Seminário nacional de diretrizes para a educação em 
enfermagem no Brasil. 4º Relatório Preliminar. Fortaleza, 
2000. 
BORDENAVE, J. E. E. Alguns fatores pedagógicos. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação geral de 
desenvolvimento de recursos humanos para o SUS. Capa – 
citação pedagógica para instrutor/supervisor – Área da Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 1994. P. 19-26.  
PAIM, J. S. Marco de referência para um programa de 
educação continuada em Saúde Coletiva. Rev. Bras. Educ. 
Méd. 1933. 
VASCONCELOS, E. M.; CRUZ, P. J. S. C. (Orgs). Educação 
popular na formação universitária: reflexões com base em uma 
experiência. São Paulo: HUCITEC; João Pessoa. Editora 
Universitária da UFPB, 2011. 
VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à 
saúde da família. São paulo: HUCITEC, 2001. 
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10.2.6.2 Estágio Curricular Supervisionado II 
 

Código: 0501062-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Estágio Curricular Supervisionado II 

Grupo: Estágio   
Carga Horária/Crédito 105/07 
Aplicação: Prática 
Avaliado por: Nota  
EMENTA Intervenção na realidade da produção dos serviços de 

saúde/enfermagem. Práticas de Educação Popular em saúde na 
rede de ensino básico. Instrumentalização para o Estágio 
Curricular Supervisionado III. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BRASIL. Nova Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB. Nº 9394. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. 
FREIRE, P. Política e Educação: ensaios. São paulo: Cortez, 
1993. 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 28 ed. São paulo: Paz e 
terra, 2000. 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à 
prática educativa. 33 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
MANO, M. A. M.; PRADO, E. V. do. (Orgs). Vivências de 
educação popular na atenção promária à saúde: A realidade e a 
utopia. São Carlos: EduFSCar, 2010.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM – 
ABEN. Seminário nacional de diretrizes para a educação em 
enfermagem no Brasil. 4º Relatório Preliminar. Fortaleza, 
2000. 
BORDENAVE, J. E. E. Alguns fatores pedagógicos. In: 
BRASIL. Ministério da Saúde. Coordenação geral de 
desenvolvimento de recursos humanos para o SUS. Capa – 
citação pedagógica para instrutor/supervisor – Área da Saúde. 
Brasília: Ministério da Saúde, 1994. P. 19-26. 
PAIM, J. S. Marco de referência para um programa de 
educação continuada em Saúde Coletiva. Rev. Bras. Educ. 
Méd. 1933. 
VASCONCELOS, E. M.; CRUZ, P. J. S. C. (Orgs). Educação 
popular na formação universitária: reflexões com base em uma 
experiência. São Paulo: HUCITEC; João Pessoa. Editora 
Universitária da UFPB, 2011. 
VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à 
saúde da família. São paulo: HUCITEC, 2001. 
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10.2.6.3 Estágio Curricular Supervisionado III 
 

 

Código: 0501063-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Estágio Curricular Supervisionado III 

Grupo: Estágio 
Carga Horária/Crédito 525/35 
Aplicação: Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Construção de competências para intervenção na realidade da 

produção dos serviços de saúde/enfermagem na rede hospitalar 
e na Atenção Básica. Práticas de educação permanente em 
saúde/enfermagem. Instrumentalização para o estágio 
curricular supervisionado IV.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BRASIL. Assembléia Legislativa. Ministério da Educação e 
do Desporto (MEC). Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB). Lei n.º 9.394/96. Brasília: Centro Gráfico, 20 
de dezembro de 1996. 68 p. 
______. Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Secretaria 
da Educação Fundamental (SEF). Parâmetros Curriculares 
Nacionais. 3 ed. Apresentação dos Temas Transversais e Ética. 
Brasília: MEC/SEF, Centro Gráfico, 2001,v. 8. 146 p. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação e 
da Cultura. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Resolução Nº 36 – CONSEPE. Mossoró: 2010. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação e 
da Cultura. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. Pau 
dos Ferros/RN: 2009. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Saúde 
Pública. Portaria GS/SESAP Nº 176. Natal: 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

EGRY, E. Y. Saúde Coletiva: construindo um novo método 
em enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 
LIMA, M. S. L. A hora da prática: reflexões sobre o estágio 
supervisionado e ação docente. 4. ed.,ver. e ampl. Fortaleça: 
Edições Demócrito Rocha, 2004. 
PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores: 
unidade entre teoria e prática? Cadernos de pesquisa, n. 94, 
ago/95. 
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10.2.6.4 Estágio Curricular Supervisionado IV 
 

 

Código: 0501064-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Estágio Curricular Supervisionado IV 

Grupo: Estágio 
Carga Horária/Crédito 585/39 
Aplicação: Prática 
Avaliado por: Nota  
EMENTA Construção de competências para Intervenção na realidade da 

produção dos serviços de saúde/enfermagem na rede hospitalar e na 
Atenção Básica. Práticas na educação profissional de enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BRASIL. Assembléia Legislativa. Ministério da Educação e do 
Desporto (MEC). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB). Lei n.º 9.394/96. Brasília: Centro Gráfico, 20 de dezembro 
de 1996. 68 p. 
______. Ministério da Educação e do Desporto (MEC). Secretaria da 
Educação Fundamental (SEF). Parâmetros Curriculares Nacionais. 3 ed. 
Apresentação dos Temas Transversais e Ética. Brasília: MEC/SEF, Centro 
Gráfico, 2001,v. 8. 146 p. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação e da 
Cultura. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.  
Resolução Nº 36 – CONSEPE. Mossoró: 2010. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Educação e da 
Cultura. Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Projeto  
Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem. Pau dos 
Ferros/RN: 2009. 
RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria de Estado da Saúde Pública. 
Portaria GS/SESAP Nº 176. Natal: 2010. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BOUSSO, Regina Szylit et al. Estágio curricular em enfermagem: 
transição de identidades. Rev Esc Enferm USP, v. 34, n. 2, p. 218-
25, 2000. 
COSTA, Lauriana Medeiros; GERMANO, Raimunda Medeiros. 
Estágio curricular supervisionado na Graduação em Enfermagem: 
revisitando a história. Rev. bras. enferm, v. 60, n. 6, p. 706-710, 
2007. 
ITO, Elaine Emi et al. O ensino de enfer O ensino de enfermagem e 
as diretrizes magem e as diretrizes curriculares nacionais: utopia x 
realidade riculares nacionais: utopia x realidade. Rev esc enferm 
USP, v. 40, n. 4, p. 570-5, 2006. 
SILVA, M. T.; SRLPT, Silva. Manual de procedimentos para 
estágio em enfermagem. 3ª edição. São Paulo. Martinari, 2010. 
SILVA, Renata Martins da; SILVA, Ilda Cecília Moreira da; 
RAVAGLIA, Rosana Aparecida. Ensino de enfermagem: reflexões 
sobre o estágio curricular supervisionado. Revista Práxis, v. 1, n. 1, 
2009. 
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10.2.7 Disciplinas de caráter optativo 
 

 

10.2.7.1 Ética Social  
 

 

Código: 0501032-1 
Dep. De Origem Den 
Nome do Componente 
Curricular 

Ética Social  

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Filosofia e Ética. Teoria dos valores. Ética e moral. Liberdade 

e determinismo. Julgamento moral e avaliação ética. 
Concepções éticas. Problemas éticos-socias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA VASQUEZ, A S. Ética. 28ª. Ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. 
GALLO, S. (COORD.). Ética e Cidadania: caminhos da 
filosofia. 13 Ed. São Paulo: PAPIRUS, 2003. 
ARISTÓTELES.  Ética a Nicômaco. Trad. de Leonel 
Vallandro e Gerd Bornheim da versão inglesa de W. D. Rosá. 
Col. Os pensadores. São Paulo: Editora Abril Cultural, 1973. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

EXPERIÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS, Experiências 
Solidárias,; CALDERON, Adolfo Ignácio (Org); SAMPAIO, 
Helena (Org). Experiências Universitárias, Experiências 
Solidárias. São Paulo: Olho d'Água, 2001. p. 149 (Coleção 
socializando experiências). ISBN 85-85428-73-2. 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano - compaixão 
pela terra. 18. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. p. 199. ISBN 978-
85-326-2162-7. 
OLIVEIRA, W. C. de.  A Respeito da Ética. Mossoró-RN: 
UERN/FAFIC, 2000. 20p. 
__________. A Ética do Animal Político. Extrato do Capítulo 
I de Implicações éticas do conceito de animal político em 
Aristóteles. UFPB 2000. 
SANTOS, Elizabeth Moreira Dos (Org); BARBOSA, Regina 
Helena Simões (Org); MONTEIRO, Simone (Org). AIDS: 
ética medicina e biotecnologia. Rio de Janeiro: Hucitec - 
Abrasco, 1995. 158 p. (Saúde em debate; v. 155). ISBN 85-
271-0294-3. 
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10.2.7.2 Informática e Enfermagem 
 

 

Código: 0805025-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Informática e Enfermagem 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 60/04 
Aplicação: Teórica/Prática  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Concepção e utilização da informática para a saúde e enfermagem. 

Uso da tecnologia da informação no processo de trabalho do 
enfermeiro. Aplicação das ferramentas da informação para o ensino, 
a pesquisa e a assistência em saúde e enfermagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA BRASIL. Ministério da Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde/ 
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle/Coordenação 
Geral de Sistemas de Informação – 2009.   
DATASUS http://sia.datasus.gov.br.  
FIELD A. Descobrindo a Estatística Utilizando o Spss - 2ª Ed. 
Artmed. 2009.  
SIAB: manual do sistema de informação de atenção básica / Secretaria de 
Assistência à Saúde, Coordenação de Saúde da Comunidade. Brasília: 
Ministério da Saúde, 1998.  
PORTARIA 2.073/2011. Regulamenta o uso de padrões de 
interoperabilidade e informação em saúde para sistemas de informação em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, nos níveis Municipal, 
Distrital, Estadual e Federal, e para os sistemas privados e do setor de 
saúde suplementar. 
PORTARIA 4.279/2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede 
de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Prontuários de bases de dados: informação sistematizada para as 
contas de saúde do Brasil / organizadora: Ana Cecilia de Sá 
Campello Faveret. – Brasília: Ipea, 2009.  
NOGUEIRA LP, Ferreira BA. A informática e sua aplicação na área 
de enfermagem. Rev Enferm UNISA 2000, 1: 114-7.  
SÃO PAULO. JAN./FEV. 2010, p 174-200.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

DECRETO 7.508/2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. 
PORTARIA 2.546/2011 – NOVA. Redefine e amplia o Programa 
Telessaúde Brasil, que passa a ser denominado Programa Nacional 
Telessaúde Brasil Redes (Telessaúde Brasil Redes). 
PORTARIA Nº 452, DE 4 DE MARÇO DE 2010. Institui no âmbito do 
Ministério da Saúde a Comissão Permanente de Telessaúde.  
PEREZ G; ZWICKER R. Fatores determinantes da adoção de Sistemas de 
informação na área de Saúde: um estudo sobre o prontuário Médico 
eletrônico. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE, V. 11, N. 1.  
SOUZA AKD; SANTOS SR. REGISTRO DE INFORMAÇÕES EM 
ENFERMAGEM NA CONCEPÇÃO DE ENFERMEIROS. Cogitare 
Enferm 2009 Jul/Set; 14(3):527-34. 
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10.2.7.3 Processo Investigar em Saúde Coletiva 
 

 

Código: 0501071-1 
Dep. De Origem CEN/CAMEAM 
Nome do Componente 
Curricular 

Processo Investigar em Saúde Coletiva 

Grupo: Disciplina  
Carga Horária/Crédito 30/02 
Aplicação: Teórica  
Avaliado por: Nota  
EMENTA Conhecimento dos alunos relativos à discussão. Discutir numa 

primeira aproximação o objeto da Saúde Coletiva enquanto 
instrumento de Pesquisa Social. Instrumentos e principais 
categorias da Pesquisa Social. Ética na Investigação na Saúde 
Coletiva. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA ALVES, R. Entre a Ciência e a Sapiência: o dilema da 
educação. 13 ed. São Paulo; Loyola, 2005. 
ANDERY, M. A; MICHELETTO, N; SÉRIO, T.M.P, et AL. 
Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica. 10 ed. 
Rio de Janeiro – São Paulo: Espaço e Tempo – EDUC, 2001. 
BREILH, J. Epidemiologia: Economia, política e saúde. São 
Paulo: UNESP/HUCITEC, 1991. 
EGRY, E.Y. Saúde Coletiva: construindo um novo método em 
enfermagem. São Paulo: Ícone, 1996. 
MINAYO, M.C. de. S. O Desafio do Conhecimento: pesquisa 
qualitativa em saúde. São Paulo: HUCITEC, 1994.   

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde . Contribuições pragmáticas 
para a organização dos recursos humanos em saúde e para a 
história da profissão médica no Brasil: à obra de Maria Cecília 
Donnangelo. Brasília: Ministério da Saúde 2004. 59 p. (B. 
Textos básicos de saúde . ISBN 85-334-0838-2. 
OLIVEIRA, Michele Dias da Silva. Desafios para a 
introdução da CIPE no ensino de Saúde Coletiva relato de 
experiência. Enfermagem em foco. Brasilia, v. 4, n. 1, p. 7 - 
10, fev/2013 
SILVA JUNIOR, Aluísio Gomes Da. Modelos 
tecnoassistenciais em saúde o debate no campo da saúde 
coletiva 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 143 p. Saúde em 
debate; v. 111. Didática; v. 7). ISBN 85-271-0447-4. 
LUZ, Madel Terezinha. Novos Saberes e Práticas em Saúde 
Coletiva Estudo Sobre Racionalidades Médicas e Atividades. . 
.. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 2007. p. 174. ISBN 85-271-0618-
3. 
CASTIEL, Luis David; VASCONCELLOS-SILVA, Paulo 
Roberto. Precariedades do Excesso: Informação e 
Comunicação em Saúde Coletiva Rio de Janeiro: Fiocruz, 
2006. p. 165. ISBN 8575410717. 
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10.3 CENÁRIOS DE PRÁTICA 
 

 

O processo ensino-aprendizagem do discente em formação acontece não apenas 

no espaço físico da IES. Entende-se que as aproximações desse com a realidade da produção e 

reprodução social é materializada a partir da inserção desses nos diversos cenários do trabalho 

em saúde, instrumentalizando-o para a construção do conhecimento e fortalecimento da 

formação em saúde. Desta forma as aulas teórico-práticas dos discentes do CEN/CAMEAM 

são desenvolvidas nos diversos laboratórios da IES, nas Unidades Básicas de Saúde da 

Família municipais, nas unidades hospitalares, como o Hospital Regional Geral, Maternidade 

Maria Luiza de Marilac, Hemocentro e outros espaços como: Escolas de educação básica, 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), creches, Centro de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Instituições asilares, organizações não governamentais, organizações da sociedade 

civil, entre outras.  Observando-se, para tanto, as competências e habilidades a serem 

construídas e o horário de funcionamento desses cenários. Esses cenários se constituem em 

contexto para as vivências dos alunos, favorecendo a interação desde o início do curso, com o 

mundo do trabalho, construções intelectuais e reflexões críticas, reforçando a compreensão de 

que a aprendizagem se processa a partir da reflexão sobre a ação, do pensamento sobre o 

vivido30. 

 

  

                                                 

30 Projeto Político Pedagógico da Faculdade de Enfermagem São Vicente de Paula – FESVP. João Pessoa – Pb, 
2005. 



P á g i n a  | 164 

11 TRABALHADORES ENVOLVIDOS COM O CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 

11.1 PERFIL E CORPO DOCENTE 
 

 

NOMES TÍTULO REGIME DE 
TRABALHO 

LOTAÇÃO 

Andrezza Karine Araújo de Medeiros 
Pereira 

Mestre 40h com DE CEN/CAMEAM 

Eliana Barreto Fixina Doutora 40h CEN/CAMEAM 
Ellany Gurgel Cosme do Nascimento Doutora 40h CEN/CAMEAM 
Francisca Adriana Barreto Mestre 40h CEN/CAMEAM 
Graça Rocha Pessoa Mestre 40h CEN/CAMEAM 
Janieiry Lima de Araújo Mestre 40h com DE CEN/CAMEAM 
José Giovani Nobre Gomes Doutora 40h com DE CEN/CAMEAM 
Juce Ally Lopes Melo Mestre 40h CEN/CAMEAM 

Lidiana de Paiva Gomes Especialista 
Licença sem 
vencimentos 

CEN/CAMEAM 

Marcelo Viana da Costa Doutor 40h com DE CEN/CAMEAM 
Márcio Adriano Fernandes Barreto Mestre 40h CEN/CAMEAM 
Niedja Cibegne da Silva Fernandes Mestre 40h CEN/CAMEAM 
Palmyra Sayonara de Góis Mestre 40h com DE CEN/CAMEAM 

Ana Raquel de Figueiredo Rego  Mestre 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Franklin Learton Bezerra de Oliveira Especialista 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Jaira Gonçalves Trigueiro  Especialista 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Joel Dácio de Souza Maia Especialista 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Rômulo Mágnus de Castro Sena Mestre 
20h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Mary Kalianne Fernandes de 
Oliveira 

Especialista 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Vaniely Oliveira Ferreira Especialista 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Claudielly Ferreira da Silva Mestre 
20h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

Rafael Tavares Silveira Silva Mestre 
40h 

Provisório 
CEN/CAMEAM 

 

  

http://lattes.cnpq.br/6035652035669790
http://lattes.cnpq.br/7759850444924626
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11.2 PROFESSORES EM CAPACITAÇÃO 
 

 

DOCENTE NOME DO PROGRAMA IES NÍVEL 

Francisca Adriana Barreto 
Doutorado Interinstitucional em 

Geografia 
UFPE/UEN Doutorado 

    
Franklin Learcton Bezerra de 
Oliveira 

Enfermagem UFRN Mestrado 

Jaira Gonçalves Trigueiro 
Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde 
UECE Mestrado 

Joel Dácio de Souza Maia 
Mestrado Profissional em Saúde 

da Família 
UFRN Mestrado 

 

 

11.3 PREVISÃO DE SAÍDA PARA CAPACITAÇÃO 
 

 

DOCENTE NOME DO PROGRAMA IES 
PREVISÃO 
DE SAÍDA NÍVEL 

Andrezza Karine Araújo de 
Medeiros Pereira 

Ciências da Saúde UFRN 2016 Doutorado 

Niedja Cibegne da Silva 
Fernandes 

Enfermagem UFRN 2016 Doutorado 

Janieiry Lima de Araújo Enfermagem UECE 2016 Doutorado 
Palmyra Sayonara de Góis Enfermagem UFRN 2016 Doutorado 
 

 

11.4 NECESSIDADES RELATIVAS À FORÇA DE TRABALHO 
 

 

Como evidenciado no perfil e corpo docente, o Curso de Enfermagem apresenta 

um número elevado de docentes provisórios/substitutos e ainda não tem seu corpo docente 

completamente composto, necessitando de Concurso Público para essa demanda. A 

contribuição desses profissionais/docentes provisórios/substitutos tem sido de extrema 

importância à formação do CEN/CAMEAM, porém a sua atuação fica limitada pois os 

mesmos podem apenas contabilizar suas cargas horárias com atividades de ensino, excluindo 

então as atividades de pesquisa e extensão, o que compromete a tríade – ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO - inclusive já tendo paralisado Projetos de Extensão por não ter 
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docentes responsáveis para coordená-los, além de não poderem substituir docentes que 

necessitem sair para qualificação docente, em nível de Mestrado ou Doutorado. 

Destarte, frente à esse cenário, o CEN/CAMEAM evidencia a necessidade de  09 

docentes para completar seu quadro permanente. 

Em relação ao corpo técnico, o CEN/CAMEAM evidencia a necessidade de 01 

TNM, para atender as necessidades administrativas, auxiliando o Secretário geral do curso e 

as Coordenações – Pedagógica Orientação Acadêmica, de Estágio e de Monografia. 

 

 

11.5 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA QUALIFICAÇÃO 
 

 

 Educação 

 Assistência de Enfermagem na Saúde Individual e Coletiva 

 Saúde Coletiva 

 

 

11.6 PROFESSORES DE OUTROS DEPARTAMENTOS 
 

 

SEMESTRE 2014-2 

NOMES TÍTULO 
REGIME 

DE 
TRABALHO 

LOTAÇÃO 

Andreza Emicarla Pereira Especialista 
40h 

(Provisório) 
DE 

Cristiane de Fátima Costa Freire Especialista 
40h 

(Provisório) 
DE 

Erick Vinicius Santos Gomes Mestre 40h DE 

Kaíza Maria Alencar de Oliveira Especialista 
40h 

(Provisório) 
DE 

 

SEMESTRE 2015-1 

NOMES TÍTULO 
REGIME 

DE 
TRABALHO 

LOTAÇÃO 

Erick Vinicius Santos Gomes Mestre 40h DE 

Kaíza Maria Alencar de Oliveira Especialista 
40h 

(Provisório) 
DE 
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11.7 CORPO TÉCNICO 
 

 

NOMES FUNÇÃO TITULO 
João Bezerra Neto Técnico de Laboratório Especialista 
Mary Jeane Ferreira Rocha Técnico de Nível Superior Especialista 
 

 

11.8 ENFERMEIROS ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO 
 

 

NOME LOCAL DE ATUAÇÃO TÍTULO 
Mary Kalliane Fernandes de 
Queiroz USF Joana Cacilda de Bessa – São Judas Especialista 
Katharine Fernandes de Loiola 
Figueiredo 

USF Dr. Pedro Diógenes Júnior – São 
Benedito Especialista 

Maria de Fátima Filha USF Princesinha do Oeste Especialista 
Lidia Katiane Alencar 
Sarmento USF João XXIII Especialista 
Merlinde Sarmento Fernandes 
da Silveira 

USF Vereador João Queiroz de Souza - 
Paraíso Especialista 

Katia Ana Fernandes Brito 
USF Caetano Bezerra do Nascimento – 

Manoel Deodato Especialista 
Tatiana Costa de Queiroz 
Juaçaba Aguiar USF Maria Fiel de Souza - Maniçoba Especialista 
Sonária Linhares Rocha USF Antonia Bernadete Cosmiro - Barragem Especialista 
Maria Aparecida do Rego 
Bessa 

USF Daniel Gama da Silva – Perímetro 
Irrigado Especialista 

Rogério Maternidade Luiza de Marilac 
 Josilene Hostio Pinto HCCA Especialista 

Alanir HCCA 
 José Breno de Alencar Pinto HCCA Especialista 

Galdino Glauber Bessa HCCA Especialista 
Celia Maria Lopes Torquato 
Pinheiro HCCA Especialista 
Claudia Maria Fernandes HCCA Especialista 
Frank Andre Andrade HCCA Especialista 
Maria Auxiliadora De Freitas 
Souza HCCA Especialista 
Aucilene De Sousa Melo HCCA Especialista 
Helia Maria Da Silva HCCA Especialista 
Ivania Fernandes Nogueira HCCA Especialista 
Jaci Ferreira Da Silva HCCA Especialista 
Maria Tereza Da Silveira 
Mesquita HCCA Especialista 
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Vanda Maria Bezerra De 
Campos HCCA Especialista 
Adalcina Vieira De Almeida HCCA Especialista 
Anilson Lopes De Freitas HCCA Especialista 
Francisco Assis De Queiroga 
Filho HCCA Especialista 
Lucimeire Lopes De Oliveira HCCA Especialista 
Maria Elba De Lima Araujo HCCA Especialista 
Mario Jose Alexandre Pacifico 
De Souza HCCA Especialista 
Rayegne Alves Dos Santos 
Silva HCCA Especialista 
Alzevi Dantas De Freitas Costa HCCA Especialista 
Cledina De Mesquita Andrade HCCA Especialista 
Elis Regina Andrade Da Silva HCCA Especialista 
Daniel Finizola de Freitas HCCA Especialista 
Yonnara Maria Teixeira Da 
Silva HCCA Especialista 
 

 

11.9 COMPONENTES MINISTRADOS PELOS DOCENTES DO CURSO DE 
ENFERMAGEM 

 

 

DISCIPLINA CÓDIGO 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITO 
Teórica Prática Total 

Morfologia 0501026-1 105 - 105 7 
A Universidade e a Produção da força de 
Trabalho em Enfermagem 

0501001-1 45 - 45 3 

Antropologia e Saúde 0501025-1 30 15 45 3 
Bases Políticas e Legais para a Educação 
básica e Profissional em Enfermagem 

0501069-1 45 15 60 4 

Biologia 0501031-1 75 - 75 5 
Concepções Sobre o Ato de Estudar 0501002-1 45 - 45 3 
Enfermagem e Processos Terapêuticos 0501067-1 135 - 135 9 
Enfermagem em Saúde Coletiva 0501008-1 60 30 90 6 
Enfermagem no Processo de Reprodução 
Humana  

0501015-1 180 30 210 14 

Enfermagem no Processo Produtivo 0501051-1 45 15 60 4 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
da Criança e do Adolescente 

0501011-1 120 30 150 10 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
da Terceira Idade 

0501018-1 60 30 90 0 

Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
do Adulto 

0501019-1 240 30 270 0 

Epidemiologia e Enfermagem 0501004-1 90 30 120 8 



P á g i n a  | 169 

Estágio Curricular Supervisionado I 0501061-1 - 105 105 7 
Estágio Curricular Supervisionado II 0501062-1 - 105 105 0 
Estágio Curricular Supervisionado III 0501063-1 - 525 525 35 
Estágio Curricular Supervisionado IV 0501064-1 - 585 585 39 
Estudos Orientados para Elaboração de 
Monografia 

0501022-1 30 - 30 2 

Ética e Enfermagem 0501068-1 30 15 45 3 
Gênero, Saúde e Enfermagem 0501046-1 30 - 30 2 
Gestão do Processo Ensinar Aprender 0501052-1 30 15 45 3 
História e Processo de Trabalho em 
Enfermagem 

0501003-1 45 15 60 4 

Instrumentos Metodológicos do Processo 
Ensinar-Aprender 

0501070-1 45 15 60 4 

Processo de Investigação em 
Enfermagem 

0501005-1 60 - 60 4 

Processo Gerenciar em Enfermagem 0501012-1 75 15 90 6 
Processo Pesquisar e Enfermagem 0501050-1 60 - 60 4 
Processos Fisiológicos 0501027-1 135 - 135 9 
Processos Patológicos 0501028-1 135 - 135 9 
Saúde Ambiental 0501030-1 30 15 45 3 
Seminário sobre a Problemática do 
Ensino e da Prática de Enfermagem 

0501017-1 30 - 30 0 

Semiologia e Semiotécnica  de 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença  
do Adulto 

0501007-1 225 - 225 15 

Semiologia e Semiotécnica da 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
da Criança  

0501009-1 75 - 75 5 

Temas Avançados em Saúde Coletiva 0501016-1 45 15 60 4 
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11.10 COMPONENTES MINISTRADOS POR DOCENTES DE OUTROS 
DEPARTAMENTOS 

 

 

DISCIPLINA CÓDIGO 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITO DEPTO 
Teórica Prática Total 

Filosofia da Educação 0702032-1 45 15 60 4 DE 
Fundamentos da 
Psicologia 

0301003-1 45 15 60 4 
DE 

Fundamentos da 
sociologia 

0701016-1 45 15 60 4 DE 

Fundamentos de Filosofia 0702037-1 45 15 60 4 DE 
Língua Brasileira de 
Sinais  

0401089-1 60 - 60 4 DLV 

Psicologia da 
Aprendizagem 

0301018-1 45 15 60 4 DE 

Sociologia da Educação 0301008-1 45 15 60 4 DE 
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12 POLÍTICAS DO CURSO 
 

 

12.1 POLÍTICA DE ARTICULAÇÃO ENSINO/TRABALHO 
 

 

O Curso de Enfermagem do CAMEAM vem se preocupando com a 

desarticulação do saber que é produzido nas instituições de saúde, nas quais se dá a inserção 

direta de seus egressos. Dentro dessa preocupação, o esforço de redefinição do projeto 

político-pedagógico do CEN/CAMEAM é, por consequência, o esforço de construção do 

Projeto de Articulação Ensino/Trabalho.  

Esse projeto aponta para compreensão de que, na enfermagem, o processo 

ensinar/aprender, como processo de produção da força de trabalho – ensino formal e como um 

instrumento de trabalho do assistir / intervir na enfermagem, tem como ponto de partida a 

relação concreta da prática. Como relação dialética entre a teoria e a prática, tenta estabelecer 

a devida relação entre o existente e o possível, entre o conhecimento obtido e aquele a ser 

construído, entre a competência técnico-científica e a política. Com essa política, o CEN visa 

a qualificar a força de trabalho que atenda às demandas da população em termos de suas 

necessidades e os problemas de saúde. 

Nesse entendimento, a política permeia a totalidade do processo de formação e, 

portanto, se materializa através das disciplinas e de outros momentos/espaços como: 

encontros e eventos realizados para aprofundamento das concepções de enfermagem, ensino, 

educação, saúde, trabalho e estabelecimento de um processo de reflexão critica sobre a 

qualidade da assistência e do ensino na área de saúde. 

 

 

12.2 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO 
 

 

12.2.1 Avaliação do Processo Ensinar-Aprender 
 

 

A Política de avaliação do CEN 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 
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necessidade da produção de um conhecimento próprio, inovador, aderente às necessidades 

sociais. Compreendendo que o processo de formação constitui-se em um dos instrumentos de 

transformação social, a política de avaliação do CEN busca valorizar o professor, nas suas 

condições de trabalho e na sua liberdade acadêmica, e aponta para a discussão do processo de 

trabalho docente em suas múltiplas determinações.  

Esse processo requer a construção de postura crítica em face da realidade, na 

perspectiva da construção de um projeto que recupere a organização política dos 

trabalhadores e, no caso da enfermagem, construa novos marcos teóricos metodológicos para 

o ensino e o trabalho. Apresenta o desafio da construção de processos de avaliação que 

problematize a prática concreta dos docentes e discentes. transformando o processo de 

avaliação, comumente, utilizado em um processo formativo desenvolvendo as formas 

diagnóstica, somativa e formativa de modo processual, priorizando aspectos qualitativos, 

rompendo com a visão dicotômica e fragmentada dos conteúdos  e processos pontuais que 

justificam uma nota.    

Assim a avaliação no CEN tem como eixo norteador o projeto político-

pedagógico construído coletivamente que explicita os pressupostos definidos no perfil 

profissional, concepções filosóficas e metodológicas (processo ensinar-aprender) que 

norteiam à formação do bacharel e licenciado em enfermagem.  

A Associação Brasileira de Enfermagem, por intermédio da Diretoria de Educação 

vem discutindo a avaliação e tecendo algumas considerações que o CEN/CAMEAM 

considera como critérios para a formulação de instrumentos e processos avaliativos 

condizentes com os princípios contidos nas DCNs e desenvolvidos no PPP do Curso de 

Graduação  na área de Enfermagem, tais como: 

 A incorporação de uma visão crítica de currículo e de  processo ensino-

aprendizagem-avaliação. Tal perspectiva é mais coerente com as relações 

político pedagógicas adotada pelo CEN/CAMEAM. Neste sentido, a realidade 

a ser transformada não pode ser algo do qual se “fala sobre” ou se “lê sobre”, 

mas a partir da qual se parte para compreendê-la, teorizá-la, comprometer-se 

com suas mudanças.  

 A construção do SUS e as políticas sociais e de saúde devem ser parte 

significativa das referências teóricas e metodológicas nas quais se sustentam as 

bases políticas  e pedagógicas do curso proposto para a formação em 

saúde/enfermagem, e não apenas conteúdos disciplinares estanques, em uma ou 

outra disciplina. 
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 A definição de competências a serem construídas no processo de formação  

 A utilização de diferentes enfoques, instrumentos e momentos para apropriação 

do  processo ensino-aprendizagem “ofertado”, da atuação docente e das 

“instalações” realmente existentes, condizentes com o estímulo às mudanças 

pedagógicas e a construção de perfis profissionais críticos, competentes em 

termos técnicos, éticos e  políticos.  

 A superação da visão dicotomizada da relação teoria-prática, implícita nos 

indicadores, apontando para uma integração ao longo do curso, sem contudo 

subestimar os momentos de Estágio Supervisionado como construtores da 

autonomia intelectual e ético-profissional. 

O CEN/CAMEAM considera que a avaliação se constitui 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. Dessa forma, não pode se limitar ao preenchimento de fichas ou 

outros instrumentos previamente elaborados. Constitui-se numa 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.  

Dessa forma não se limita exclusivamente às provas pré-estabelecidas, mas,  

utiliza relatórios, resultados de seminários, apresentação de trabalhos, experiências práticas e 

todas as possibilidades estratégicas da avaliação. As atividades de maior porte, realizadas no 

decorrer da unidade programática ou ao seu final, serão importantes fontes complementares 

para a decisão do(s) docente(s) quanto à posição do aluno ao final da disciplina. 

A avaliação do ensino-aprendizagem é constituída a partir da Resolução 11/93 – 

CONSUNI. Para tanto, a verificação do rendimento escolar será feita por semestre letivo, em 

cada componente curricular, compreendendo a apuração da frequência às aulas e o 

aproveitamento obtido nos trabalhos escolares. 

Objetivando mediar o aprendizado do aluno, concebendo-o como responsável e 

participante desse processo, cada disciplina efetuará o processo de avaliação de forma 

contínua. Tendo em vista tratar-se de uma avaliação (re)orientadora e  (re) dimensionadora de 

possibilidades, faz-se necessário que o professor se disponibilize a auxiliar o discente na 

tomada de consciência dos seus avanços e dificuldades, buscando juntos encontrar 
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alternativas para o seu crescimento na disciplina ou mesmo no curso, pois a  avaliação se 

efetiva nas relações dinâmicas e progressivas do aprendizado, na compreensão e tratamento 

dados aos conteúdos, na metodologia adotada e na incorporação/recriação do conhecimento 

pelo aluno. 

Outro instrumento que compõe o processo de avaliação é a FICHA DE 

OBSERVAÇÃO DOCENTE, criada e implementada no ano de 2013, pelo Departamento de 

Apoio à Inclusão (DAIN) (Ver Anexo), afim de que discentes com necessidades educacionais 

especiais sejam identificados e acompanhados.   

A avaliação, se efetiva em termos de acompanhamento permanente do processo 

de construção do pensamento do aluno, enquanto desenvolvimento da aprendizagem e não 

enquanto aquisição de informações. Esta tendência aponta para a avaliação como ação 

reflexiva, desafiando o discente a refletir sobre o não apreendido e os fatores que 

condicionaram essa situação, para que possa a partir da reflexão, reformular seus conceitos e 

ações sobre aprendizagem. 

É necessário, para tanto, a tomada de consciência do educador justamente sobre o 

caráter subjetivo da avaliação, que não significa, a ausência de rigor científico ou a falta de 

objetividade nos métodos e instrumentos de acompanhamento do desempenho dos alunos, 

mas o resgate da sensibilidade inerente ao processo de aprendizado. 

 

 

12.2.2 Avaliação Interna e Externa do Curso  
 

 

O sistema de avaliação do CEN/CAMEAM deverá estar sintonizado com as 

necessidades de saúde, construção do SUS e produção de conhecimentos relevantes para a 

realidade de saúde em suas diferentes áreas e com o Projeto Político Pedagógico. 

Inicialmente será construído o projeto de acompanhamento e avaliação do PPP 

enfatizando a valorização da formação pedagógica do docente, para que a sua prática supere a 

de um técnico que ensina.  Esta pode ser possibilitada por indicadores que captem as 

concepções e práticas mobilizadas por ele, sua visão de aluno, de educação, de 

aprendizagem, método e metodologias, além das bases conceituais estruturantes do campo 
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específico como: conceito de saúde, enfermagem, trabalho, política, sociedade, produção do 

processo saúde-doença”31. 

Esse projeto prevê e executa atividades de autoavaliação realizadas através de 

seminários interdisciplinares, realizados regurlarmente no início do semestre, avaliação dos 

componentes curriculares pelos docentes, discentes, coordenação do Curso e Núcleo Docente 

Estruturante - NDE, entre outras. Os Seminários Interdisciplinares vêm se constituindo 

espaços de avaliação do processo de construção coletiva do Projeto Político Pedagógico do 

CEN e de avaliação da formação, possibilitando ainda a avaliação institucional e do processo 

ensinar/aprender. 

O sistema eletrônico de Avaliação Institucional (AI) foi implantado no ano de 

2012, onde a partir de então tem se realizado, semestralmente, a avaliação dos componentes 

curriculares, dos docentes, discentes e da infraestrutura do curso por todos os atores, através 

dos Portais do docente e do discente.  

O Curso ainda realiza uma avaliação institucional cujo objetivo é promover a 

autoavaliação e a visibilidade de todos os segmentos da UERN tendo em vista a melhoria e o 

alcance dos objetivos institucionais. A mesma dar-se através da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA/UERN). Esta comissão organiza seu processo de avaliação institucional a 

partir dos cinco eixos de avaliação estabelecidos no Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização 

acadêmica, modalidade presencial do SINAES, a saber: Eixo 1: Planejamento e Avaliação 

Institucional, Eixo 2: Desenvolvimento Institucional, Eixo 3: Políticas Acadêmicas, Eixo 4: 

Políticas de Gestão e Eixo 5: Infra-Estrutura Física.  

A CPA realiza seu processo de autoavaliação em três etapas, sendo o primeiro a 

“Preparação”, onde ocorre a constituição da CPA, o planejamento e a sensibilização, o 

segundo o “Desenvolvimento” de todo o processo de avaliação institucional da UERN e por 

último a etapa de “Consolidação”, momento em que ocorre o encerramento e discussão das 

atividades desenvolvidas junto à gestão da instituição. 

Para subsidiar todo o processo de avaliação interna realizado pela Assessoria de 

Avaliação Institucional, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação, são utilizados os 

seguintes instrumentos:  

                                                 

31 ABEn-Rede Unida -Novas considerações sobre a proposta de avaliação das condições de ensino dos cursos de 
medicina – versão outubro/2002 
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Questionários online: Onde são colhidas as opiniões de docentes e discentes, 

através do Portal do Professor e do Portal do Aluno, respectivamente, sobre os 

seguintes aspectos: Autoavaliação docente e autoavaliação discente; Avaliação 

da atividade didático-pedagógica do professor; Avaliação dos componentes 

curriculares e Avaliação da Infraestrutura. 

Avaliação in loco da Comissão Própria de Avaliação: onde a CPA realiza visitas a 

todos os cursos, realiza reunião com docentes e discentes, analisa a 

infraestrutura disponibilizada para o funcionamento do curso para constar no 

Relatório de Avaliação Interna. 

Relatório de Avaliação Interna: A Comissão Setorial de Avaliação de cada curso 

recebe os dados da avaliação online, faz a análise dos dados obtidos de acordo 

com o modelo de relatório enviado pela Assessoria de Avaliação Institucional, 

além de fazer todo o diagnóstico do curso, com dados de sua estrutura 

normativa, recursos físicos e humanos. Esse relatório também é contemplado 

com os dados da avaliação in loco da Comissão Própria de Avaliação e 

apresenta em seu último tópico os comentários e recomendações relacionados à 

situação do curso analisado.  

Para possibilitar a efetivação da avaliação institucional na UERN, além da CPA 

têm-se as Comissões Setoriais de Avaliação - COSE, que são formadas em cada curso 

ofertado pela UERN com o objetivo de realizar o processo de avaliação interna em seu curso. 

Compete às Comissões Setoriais de Avaliação - COSEs: 

I. Sensibilizar a comunidade acadêmica do respectivo órgão para os processos de 

avaliação institucional; 

II. Desenvolver o processo de autoavaliação no órgão, conforme o projeto de 

autoavaliação da Universidade e orientações da Comissão Própria de Avaliação 

- CPA/UERN; 

III. Organizar reuniões sistemáticas para desenvolver suas atividades; 

IV. Sistematizar e prestar as informações solicitadas pela Comissão Própria de 

Avaliação - CPA/UERN; 

V. Ao fim de cada semestre, a COSE deverá apresentar à CPA/UERN relatório 

das atividades realizadas, conforme modelo procedente da própria CPA/UERN. 

No CEN/CAMEAM, a COSE atualmente é constituída por dois docentes, Palmyra 

Saionara de Góis e José Giovani Nobre e pelo discente Jarmeson Vidal de Oliveira.   
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Outros sistemas de avaliação utilizados: reuniões do NDE; reuniões da 

congregação departamental, reuniões da Coordenação do Curso com representantes de cada 

período e do Diretório Acadêmico, reuniões com coordenadores das disciplinas do currículo, 

entre outros. 

De acordo com a Portaria Normativa nº 40 de 12 de dezembro de 2007, Art. 33-B, 

são indicadores de qualidade, calculados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com base nos resultados do Exame Nacional de Curso 

(ENADE) e demais insumos constantes das bases de dados do MEC, o Conceito Preliminar 

de Curso (CPC), instituído pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008; o Índice 

Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), instituído pela Portaria Normativa nº 12, de 

05 de setembro de 2008; e, o ENADE; 

Assim, O CPC é um indicador de qualidade que avalia os cursos superiores. É 

calculado no ano seguinte ao da realização do ENADE de cada área, com base na avaliação de 

desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e 

demais insumos, conforme orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (CONAES). Essa avaliação de acordo com a tabela IGC de 2012 

(INEP) apresenta para o curso o valor 2,55. 

O IGC, também um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação 

superior, tem-se o conceito de ciclo avaliativo definido no Art. 33. da Portaria Normativa nº 

40 de 12 de dezembro de 2007 que compreende a realização periódica de avaliação de 

instituições e cursos superiores, com referência nas avaliações trienais de desempenho de 

estudantes, as quais subsidiam, respectivamente, os atos de recredenciamento e de renovação 

de reconhecimento. Assim, para a última avaliação, já publicado na tabela IGC 2010 (INEP) o 

curso obteve 3.  

O ENADE se configura como um indicador de qualidade que avalia o 

desempenho dos estudantes concluintes participantes do exame. Sem do que o cálculo é 

realizado por unidade de observação, na qual consiste no conjunto de cursos que compõe uma 

área de enquadramento específica do ENADE de uma Instituição de Educação Superior em 

um determinado município. E, no ano de 2010, a avaliação de Enfermagem com o número de 

21 participantes concluintes obteve o conceito 4 (INEP). 

A avaliação externa oficial deste curso de graduação dar-se através do Conselho 

Estadual de Educação, responsável pela emissão dos atos de reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de seus cursos superiores, declarando a permissão e regularidade de 

funcionamento do mesmo. Este processo de avaliação é regulamentado pela resolução 
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CEE/RN Nº 01/2014, de 12 de março de 2014 e pela resolução CEE/CES/RN Nº 01/2012, de 

01 de Agosto de 2012.  

O projeto de acompanhamento e avaliação deverá prevê ainda simulações de 

avaliações externas, tendo como eixo o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

SINAES. 
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12.3 POLÍTICA DE ESTÁGIO 
 

 

A compreensão que permeou o Estágio por um longo período de tempo foi a de 

que esse momento seria o momento prático do processo de formação. Essa ideia era 

defendida, e ainda é, por muitos sujeitos envolvidos, perpetuando a dicotomia entre teoria e 

prática. 

O CEN/CAMEAM, parte do pressuposto que o Estágio Curricular Supervisionado 

se constitui como campo de conhecimentos, constituindo-se como a síntese da formação, 

superando a ideia reduzida de um momento para instrumentalização da prática do exercício 

profissional. Enquanto campo de conhecimentos o estágio se produz na interação dos cursos 

de formação com o campo social no qual se desenvolvem as ações32. 

O estágio curricular supervisionado numa perspectiva de produção do 

conhecimento não pode continuar legitimando a ideia de imitação de modelos ou apenas 

instrumentalização da técnica, fortalecendo a tão hegemônica desarticulação das práticas de 

saúde e as necessidades sentidas. O estágio deve ser compreendido enquanto espaço para 

reflexão da realidade a ser transformada, redefinindo-o 33. Nesse sentido, o estágio pensado 

para o CEN/CAMEAM se propõe a ser espaço também de consolidação da pesquisa na 

formação do enfermeiro, propondo-se que as ações de Trabalho de Conclusão de Curso sejam  

realizado em permanente articulação com os estágios, a partir de projetos de intervenção na 

realidade vivenciada , sendo também atividade deste, onde a defesa pública da monografia se 

constitui como momento decisivo para a avaliação do egresso nos quatro processos de 

trabalho da enfermagem.   

A reflexão possibilita a visualização de novas experiências e a superação de 

modelos que historicamente vem se constituindo como ineficientes e ineficazes. Também 

permite o envolvimento e assunção de compromissos por parte dos envolvidos nas atividades 

do estágio, apontando assim para a necessidade de um aprofundamento conceitual do estágio 

e das atividades que nele se realizam. É preciso que os professores orientadores de estágio 

procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos, essa apropriação da realidade, para 

analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias. Essa caminhada conceitual certamente 

será a trilha para a proposição de novas experiências34. 

                                                 

32 Selma Garrido Pimenta. In: Estágio e Docência: diferentes concepções. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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Essa redefinição de estágio perpassa ainda pela necessidade de compreendê-lo 

como cenário para a pesquisa, permitindo a ampliação e análise dos contextos onde os 

estagiários se inserem, além de possibilitar o exercício de posturas e habilidades investigativas 

a partir de situações vivenciadas no estágio. Esse estágio pressupõe outra postura diante do 

conhecimento, que passe a considerá-lo não mais como verdade capaz de explicar toda e 

qualquer situação observada. Supõe que se busque novos conhecimentos na relação entre 

explicações existentes e os dados novos que a realidade impõe e que são percebidas na 

postura investigativa35.      

O Estágio Curricular Supervisionado do CEN, parte do projeto político 

pedagógico, redefine as atividades de cada sujeito envolvido nesse processo dentro do projeto 

de articulação ensino-trabalho. Possibilita a qualificação dos atores, não como um fim, mas 

como um meio para a transformação da prática de enfermagem, adotando estratégias que 

possam superar a limitações dos tradicionais programas de qualificação profissional 

realizados no interior das instituições de ensino.  

O estágio curricular supervisionado terá como “mote” o projeto de intervenção. 

Ele define principalmente “o que fazer” dos alunos e sua avaliação. Explicitar as 

contrapartidas institucionais, a contrapartida é na perspectiva da qualificação da produção dos 

serviços. Este possibilita a qualificação da produção dos serviços de saúde e educação. 

Dentro da concepção do CEN, o estágio curricular supervisionado não se 

configura como componente curricular isolado, nem como a parte prática do que foi 

trabalhado na “teoria”, mas inerente ao projeto de articulação ensino/trabalho. O CEN vem 

procurando, através desse, intervir na produção dos serviços de saúde e da educação 

profissional de Pau dos Ferros. Essa atividade é regida pelo Regulamento do Curso, no caso 

da Licenciatura, pela resolução n° 06/2015-CONSEPE; no caso do Bacharelado pela 

resolução nº 05/2015/CONSEPE. 

 

 

12.3.1 Objetivos do Estagio Curricular Supervisionado 
 

 

 Possibilitar ao aluno a conformação da autonomia, através dos conhecimentos, 

habilidades e atitudes adquiridas ao longo do curso, nos processos de trabalho 

                                                 

35 Idem. 
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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 Pau dos Ferros, Região e Estado do Rio Grande do Norte, operacionalizado 

pela articulação permanente com o Trabalho de Conclusão de Curso, 

garantindo a indissociabilidade dos processos de enfermagem.  

 

 

12.3.2 Etapas de desenvolvimento do estágio curricular supervisionado36 
 

 

O CEN-CAMEAM busca articular o estágio com os outros momentos do processo 

ensinar/aprender e investigar/pesquisar, momentos estes indissociáveis, através das 

concepções descritas nas etapas que se seguem:  

 

 

12.3.2.1 Captação da realidade objetiva 
 

 

O Conhecimento da realidade terá, necessariamente, que partir do resgate e 

atualização de conhecimentos adquiridos. Esse resgate dará ao aluno a dimensão das 

informações que ele deverá buscar para maior aproximação da realidade. O conhecimento é 

sempre uma aproximação da realidade, e nunca um conhecimento total, uma vez que aquela é 

                                                 

36 Para a construção das etapas de desenvolvimento do estágio, tomamos como referência o modelo teórico 
proposto por EGRY E. Y. Saúde Coletiva: Construindo um Novo Método em Enfermagem. São Paulo: Icone, 
1996. 
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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.  

 

 

12.3.2.1.1 Dimensão geral ou estrutural  
 

 

Temas captados nessa dimensão, entre outros: 

 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. 

 

 

12.3.2.1.2 Dimensão Particular  
 

 

Alguns pontos norteadores para a captação da realidade na dimensão particular 

 Instituições (unidades básicas de saúde, ambulatórios, unidade de internação, 

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; 
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 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. 

 

 

12.3.2.1.3 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; 

 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). 

 

 

12.3.2.2 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. 
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12.3.2.3 Elaboração do projeto de intervenção 
 

 

É o momento que os docentes, junto com os enfermeiros dos serviços (saúde e 

educação) e alunos, elaborarem o projeto de intervenção, na realidade dos serviços de saúde e 

educação básica e profissional. Nessa fase serão estabelecidos os objetivos, as metodologias e 

as competências, dos alunos do componente curricular estágio, dos serviços de saúde, da 

educação básica e profissional, compreendendo que: 

 O elenco das prioridades a serem enfrentadas será definido a partir das 

realidades e/ou necessidades identificadas pelos discentes e pelos 

trabalhadores/comunidade/serviço, 

 A definição de metas, objetivos, estratégias e níveis de escolha da intervenção 

será de acordo com as possibilidades que a realidade apresenta; 

 A elaboração do projeto deverá ser em bases operacionais que contemplem a 

base teórico-metodológica do PPPC. 

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 aluno está inserido. O surgimento da necessidade de novos temas não 

significa dizer que houve falha na captação inicial. Mas 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 “dial tico-espiral”, no qual, na medida em que vão sendo elucidadas algumas 

questões, outras se apresentam, num processo permanente de busca da totalização. 

 

 

12.3.2.4 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)37 aponta alguns cuidados que devem ser tomados. 

                                                 

37 Ibidem 
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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 a 

uma 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 está atrelada a 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 para o 

desenvolvimento dessa etapa. 

 

 

12.3.2.5 Reinterpretação da realidade 
 

 

A etapa de reinterpretação da realidade objetiva é a fase em que são avaliados os 

processos e seus 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; 
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 Seleção de indicativos para a construção de novos projetos, conhecimentos, 

instrumentos e estratégias, projetos de pesquisa e TCC. 

 

 

12.3.2.6 Planejamento de nova implantação. 
 

 

Nessa etapa, será definida a inserção do CEN, nos campos de prática que dizem 

respeito à continuidade das atividades. O grande desafio está na articulação entre o aluno que 

concluiu o estágio por ocasião do término do período letivo e o aluno do período 

subsequentemente como forma de oportunizar a atuação conjunta. 

A avaliação deverá se processar durante todo o estágio. Essa avaliação não se 

constitui só no momento de atribuição de conceito ao aluno, 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 educação 

profissional. Essa será feita por todos os atores envolvidos (docentes, discentes, enfermeiros 

supervisores, usuários e gestores dos serviços). Essa concepção de avaliação não pode se 

limitar a preenchimento de fichas ou outros instrumentos previamente elaborados. 

Como o planejamento das ações do estágio é participativo, automaticamente o 

processo de avaliação necessita ser planejado nesse momento, sem, contudo, perder o 

princípio da flexibilidade que permitirá construções e desconstruções durante o processo. 

Como a proposta é de avaliação do processo, um cronograma de reuniões, prevendo a 

participação do docente supervisor, deve ser definido, independente da necessidade de 

participação dos mesmos quando da identificação de necessidades. 

 

 

12.3.2.7 Defesa Pública do Trabalho de Conclusão do Curso 
 

 

O entendimento do estágio curricular supervisionado que permeia a formação do 

CEN/CAMEAM é de que se trata de momento de desenvolvimento da autonomia do aluno 

nos processos de trabalho de enfermagem, entendendo-os como indissociáveis. Assim assume 
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o desafio de garantir que o processo pesquisar/investigar seja atividade também do estágio 

curricular supervisionado como forma de fortalecer essa indissociabilidade. 

O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado ao final do Estágio 

Curricular Supervisionado IV e computado como a terceira nota deste Estágio. Essa 

articulação/ indissociabilidade entre TCC e Estágio parte da compreensão que a 

construção/definição/escolha do objeto de pesquisa do aluno partiu das 

necessidades/realidades encontradas durante a sua vivencia, seja nos momentos de prática, de 

captação da realidade objetiva, dos estágios, entendendo que o TCC como momento de 

síntese da formação deve subsidiar respostas ao enfrentamento das 

necessidades/problemáticas encontradas, produzindo conhecimentos e intervindo nos espaços 

onde o trabalho em saúde se materializa.  

Essa compreensão permite que o aluno entenda que a investigação se constitui ora 

como processo principal sendo os demais meios e instrumentos; ora como meios e 

instrumentos para os demais, no intuito de superar a visão fragmentada do trabalho da 

enfermagem.  

A apresentação pública do TCC é parte obrigatória das atividades de Estágio 

Curricular, faz parte do estágio e deve se configurar também como momento de avaliação do 

processo de formação, onde deve haver forte participação dos profissionais dos serviços 

(articulação ensino/serviço), garantindo a construção de um campo fértil para o debate das 

questões relevantes para a formação do enfermeiro com o perfil necessário à realidade 

brasileira e trazendo respostas para o enfrentamento de alguns desafios/necessidades nos 

diversos cenários do trabalho em saúde. 

 

 

12.3.3 Responsabilidades dos atores envolvidos 
 

 

12.3.3.1  Coordenação do Curso: 
 

 

Compete ao(à) coordenador(a) do curso e ao (à) Coordenador(a) de estágio definir 

espaços que se constituirão enquanto campo de estágio que assegurem a infraestrutura 

necessária para o desenvolvimento das práticas previstas no projeto de intervenção. 

Acompanhar a operacionalização do projeto de intervenção. Como se trata de um projeto de 
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articulação com os Serviços, o departamento de enfermagem terá que trabalhar diretamente 

com a direção dos serviços, na perspectiva de construção de uma articulação em caráter 

institucional, superando a articulação em caráter pessoal. 

 

 

12.3.3.2 Coordenação de Monografia: 
 

 

 Elaborar e divulgar a lista dos alunos do Curso de Enfermagem que tenham 

apresentado projeto de pesquisa relativo ao TCC e Termo de Responsabilidade 

de Orientação junto à Secretaria do Curso; 

 Elaborar e divulgar, semestralmente, a lista dos professores com suas 

respectivas linhas de pesquisa e disponibilidade de orientação; 

 Elaborar o calendário das atividades de monografia e os prazos relativos ao 

projeto de monografia e a monografia junto aos componentes curriculares 

Processo Pesquisar e Enfermagem, Estudos Orientados para Elaboração de 

Monografia e Estágio Supervisionado Curricular IV, de acordo com o 

calendário universitário do Curso de Enfermagem/CAMEAM/ UERN; 

 Oficializar e divulgar as composições das bancas examinadoras das 

monografias do curso de graduação em enfermagem; 

 Receber e distribuir as monografias (1º Depósito) com os orientadores 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nessas normas e 

divulgados no calendário letivo do curso de enfermagem; 

 Receber, distribuir e arquivar toda a documentação relativa ao 

desenvolvimento das disciplinas Concepções sobre o Ato de Estudar, Processo 

de Investigação em Enfermagem, Ética e Enfermagem, Processo Pesquisar e 

Enfermagem e Estudos Orientados para Elaboração de Monografia; 

 Encaminhar a Coordenação de Estágio a nota da Avaliação Final da 

Monografia para incorporação no diário do componente Estágio Curricular 

Supervisionado IV; 

 Receber, distribuir e arquivar, as brochuras da monografia final do curso de 

graduação em enfermagem; 
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 Apresentar em plenária do Curso de Enfermagem relatório do desenvolvimento 

das atividades de monografia bimestralmente, ou antes, disso quando 

necessário; 

 Encaminhar ao Curso de Enfermagem as dificuldades ou impasses 

eventualmente surgidos no desenvolvimento das atividades e prazos previstos, 

inclusive na relação entre professor-orientador e orientando; 

 Decidir sobre a substituição de professor-orientador e pedido de prorrogação de 

prazo ou, se necessário, remetê-los à plenária departamental de enfermagem, e 

sobre os casos omissos nessas normas, que não impliquem em prejuízo aos 

princípios das mesmas. 

 

 

12.3.3.3 Coordenador de Estágio 
 

 

 Elaborar semestralmente, em conjunto com o coordenador de monografia, um 

Plano de Ação fundamentado nas diretrizes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, nas normas de monografia, e, nos relatórios, com a participação 

da equipe de Professores Supervisores de Estágio; 

 Proceder prévio cadastramento e avaliação periódica dos campos de estágio, 

com a finalidade de celebração de convênios entre a UERN e instituições 

públicas e privadas de atenção à saúde, obedecendo aos seguintes requisitos: 

a) Existência de infraestrutura, recursos humanos e materiais necessários ao 

pleno de desenvolvimento do Estágio Supervisionado; 

b) Garantia de acompanhamento e avaliação por parte da Coordenação do 

Curso de Graduação em Enfermagem; 

c) Existência de profissional qualificado para participar da orientação, 

acompanhamento e avaliação do estagiário, cujas atribuições são 

definidas na presente Norma; 

 Selecionar, treinar, distribuir e encaminhar os alunos aos campos de estágio 

curricular supervisionado; 

 Promover uma ampla articulação entre os diversos cenários de prática 

profissional e a Coordenação do Curso de Enfermagem, tendo em vista o 

desencadeamento de processos reflexivos sobre a formação e exercício 
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profissional na perspectiva da construção coletiva de projetos de integração 

ensino/trabalho;  

 Acompanhar, avaliar e analisar o direcionamento do estágio curricular 

supervisionado com base nas diretrizes norteadoras do Curso de Graduação em 

Enfermagem; 

 Assessorar a elaboração e efetivação das Unidades Programáticas do estágio 

curricular supervisionado a partir dos marcos teórico-metodológicos 

norteadores do Curso de  Graduação em Enfermagem; 

 Distribuir formulários, receber mensalmente relatório de atividades dos alunos 

estagiários para controle e cômputo das horas de estágio cumpridas nos 

diversos cenários de prática; 

 Elaborar e encaminhar, trimestralmente e semestralmente à Coordenação do 

Curso de Graduação em Enfermagem, relatório de atividades desenvolvidas 

nos estágios referentes a cada período letivo; 

 Gerar os Termos de Compromisso de Estágio TCE’s, conforme orientações da 

PROEG/UERN. 

 

 

12.3.3.4 Gestor Local e de Saúde, Diretores de Instituições de Saúde Pública e Privadas: 
 

 

Compete aos gestores dos serviços de saúde: 

 Oferecer estrutura física, material e equipamentos destinados às atividades 

didático-pedagógicas relacionadas ao estágio; 

 Facilitar o acesso irrestrito dos professores, supervisores, coordenadores geral 

de estágio e dos alunos estagiários, às dependências das concedentes, nos 

horários previamente determinados; 

 Facilitar o acesso às informações administrativas no que tange aos aspectos 

organizacionais, prontuários, registros e demais informações pertinentes, aos 

professores, supervisores, coordenadores geral e estagiários, visando o perfeito 

entendimento da realidade das unidades de saúde; 

 Instruir todo o corpo funcional (pessoal administrativo, médicos, dentistas, 

enfermeiros do serviço, etc) da existência das condições estabelecidas como 

forma de facilitar a integração e ambientação dos estagiários; 
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 Indicar e responsabilizar um ou mais enfermeiros, vinculados funcionalmente 

às instituições de saúde, para supervisão conjunta com os professores 

supervisores de estágio da UERN, considerando a pactuação efetivada de 

acordo com a proposta pedagógica para o estágio. 

 

 

12.3.3.5 Docentes supervisores de estágio 
 

 

Compete aos docentes supervisores dos campos de estágio: 

 Indicar ao Departamento de Enfermagem serviços que venham a se constituir 

em campos de prática; 

 Qualificar os enfermeiros de serviço nos referenciais teóricos metodológicos 

do ensino de graduação (promovendo cursos e/outros eventos, motivando os 

enfermeiros a participarem de atividades do CEN); 

 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; 

 Mediar negociações institucionais; 

 Planejar e definir juntamente com enfermeiros supervisores, o programa 

específico do estágio: objetivos específicos, conteúdos, estratégias pedagógicas 

e avaliação; 

 Desenvolver atividades de reflexões sobre o estágio e orientações práticas 

(estudos de caso, produção de artigos, conferências entre outros) para 

complementação e aprofundamento do aluno;  

 Desenvolver atitudes críticas e éticas no trato com colegas professores, 

enfermeiros de serviço, 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 processos ensinar/aprender desenvolvidos 

durante a programação; 
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 Avaliar o desempenho do aluno juntamente com o supervisor dos campos de 

estágio; 

 Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

 Negociar o projeto de intervenção, dentro dos limites de sua competência; 

 

 

12.3.3.6 Alunos  
 

 

 Matricular-se na Disciplina de Estágio Supervisionado, obedecidos os pré-

requisitos; 

 Frequentar e participar ativamente das aulas da fase de orientação específica 

em classe e realizar as atividades e tarefas planejadas para o estágio e 

elaboração de monografia; 

 Comparecer ao estágio em condições compatíveis e requeridas pela 

circunstância do estágio e do ambiente da atividade profissional; 

 Conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio; 

 Executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento do regulamento do curso e procedimentos metodológicos 

adotados pela Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem; 

 Cumprir os prazos e horários estabelecidos pela Coordenação do Curso de 

Graduação em Enfermagem; 

 Manter o supervisor 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. 

 

 

12.3.3.7 Usuários: 
 

 

Na proposta de estágio que aqui se propõe o usuário se configura como 

personagem central, uma vez que é ele quem vivencia os problemas relativos ao seu processo 
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saúde/doença e como tal, é co-partícipe do processo de produção dos serviços. Ao usuário dos 

serviços compete participar, não como paciente, mas como sujeito, nas intervenções de 

enfermagem; fornecer informações sobre suas condições de vida e saúde, possibilitando uma 

captação da realidade objetiva da dimensão singular e particular; participar e avaliar as ações 

de promoção, prevenção e reabilitação desenvolvidos ao longo do estágio; contribuir com o 

processo de educação permanente em saúde no contexto da produção dos serviços de saúde e 

de sua inserção na dinâmica social; expressar suas necessidades de saúde como forma de 

fortalecimento do controle social; comunicar ao enfermeiro supervisor ou docente da 

disciplina avaliações ou reclamações sobre a atuação do estagiário e avaliar conjuntamente as 

intervenções efetivadas no estágio. 

 

 

12.3.3.8 Enfermeiros supervisores de campo  
 

 

A participação do enfermeiro de campo nessa etapa de ensino é uma decisão 

institucional. Pelo fato de o aluno já ter adquirido competências, habilidades e atitudes para o 

trabalho do enfermeiro, o serviço, agora, contará com um enfermeiro (aluno) que atuará no 

mesmo incrementando o trabalho de enfermagem. Esse aluno corresponde a um enfermeiro 

recém-contratado, que deverá ser orientado para o trabalho a ser realizado e, em alguns casos, 

qualificá-lo para novos processos. Lembrar que a presença desse aluno no campo 

possibilitará, ao enfermeiro, oportunidade de treinamento dos demais trabalhadores, 

reciclagem de seu trabalho, produção de novos conhecimentos, participação em eventos 

realizados pelo CEN, apresentação de trabalhos, em parcerias com os estagiários, em eventos 

nacionais, estaduais e locais, entre outros. 

Compete aos enfermeiros supervisores: 

 Organizar o campo de estágio 

 Introduzir os alunos na dinâmica do processo de trabalho que ocorre no espaço 

institucional, como forma de desencadear a apreensão da realidade, dos 

processos de trabalho em enfermagem; 

 Socializar com os demais trabalhadores (médicos, bioquímicos, assistentes 

sociais, auxiliares, técnicos, atendentes de enfermagem, pessoal de apoio etc.) a 

proposta de estágio; 
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 Conhecer o Projeto Político Pedagógico do CEN e particularmente os marcos 

teóricos e metodológicos que embasam o ensino; 

 Solicitar do estagiário, o cumprimento das normas de estágio e a documentação 

referente ao registro das atividades desenvolvidas; 

 Planejar juntamente com o supervisor e estagiários todas as atividades a serem 

desenvolvidas; 

 Participar de reuniões, cursos, treinamentos, seminários e outras atividades 

promovidas pela UERN que se relacione com o estágio; 

 Receber, supervisionar/orientar o aluno em todas a fases do estágio; 

 Esclarecer dúvidas, avaliar o desempenho sistemático e progressivo do aluno 

em todas as ações desenvolvidas no estágio; 

 Resolver problemas imediatos, relativos ao estágio e a produção dos serviços 

de saúde e educação e encaminhar a outras instâncias quando impossíveis de 

serem solucionados no âmbito de sua competência; 

 Avaliar o desempenho do aluno em conjunto com o docente e proceder 

registros de frequência dos alunos sob sua responsabilidade. 

 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.  

 Manter os docentes supervisores do CEN\UERN e o Coordenador de Estágio 

informados do desenvolvimento do mesmo e comunicar-lhes qualquer 

ocorrência que possa afetar as atividades ou que não estejam previstas no plano 

da respectiva disciplina. 

 

 

12.4 POLÍTICA DE EXTENSÃO 
 

 

A explicitação do vínculo político do CEN na produção dos serviços de saúde, 

educação básica e profissional de Pau dos Ferros, Região e Estado do Rio Grande do Norte 

possibilitará o rompimento com uma prática de Extensão, historicamente vinculada a 

propostas individuais, de alguns docentes e pró-reitorias, para assumir uma prática vinculada 

às necessidades da saúde da maioria da população.  
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Trata-se de uma perspectiva dialética, na busca de transformação, e cuja ação se 

dará em nível das relações sociais, de produção e de poder partindo da indissociabilidade 

entre ensino – pesquisa - extensão, no trabalho docente. Assim, política de extensão do CEN 

tem 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 Pau dos Ferros, Região e Estado do Rio 

Grande do Norte e a responsabilidade da Extensão / CEN na transformação 

dessa produção;  

 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, ou seja, um processo participativo em todas as 

instâncias; 

 Avançar na compreensão e construção dos princípios de flexibilidade, 

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-Reitoria de Extensão, CEN: Chefia e/ou coordenações, 

docentes e discentes) e os campos de prática (USF, Serviços Hospitalares, 

Escolas, CAPS, entre outros) , campos de Estágio (USF, Serviços Hospitalares 

e escolas),  e Núcleos de extensão (Saberes em Movimento)  onde todos 

estarão comprometidos com o desenvolvimento e resultados do processo tendo, 

cada parte, atribuições específicas sem, no entanto, perder sua identidade no 

mesmo.  

Diante do exposto, as atividades de extensão devem ser realizadas por todos os 

componentes curriculares articuladamente. Essa articulação se dará entre os componentes 

curriculares, entre grupos e projetos de pesquisa e entre as áreas temáticas construídas pelo 

Projeto Pedagógico.  

As atividades deverão ser realizadas através de cursos, atividades teórico-prático, 

produção de conhecimento (trabalhos apresentados em eventos: pôsteres, comunicações 

cientificas entre outros), produzidas dentro dos projetos de extensão, articulados ao ensino e a 

pesquisa. 
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Essas atividades serão planejadas por cada disciplina, a partir do conteúdo 

específico e competência do aluno, que serão trabalhados no período, articulados aos demais 

períodos/disciplinas para a posterior composição do plano de extensão do CEN.  

É nessa perspectiva que as ações de extensão do CEN vêm sendo desenvolvidas 

nos Projetos e Programas de extensão vigentes até o semestre 2014.2, conforme pode ser 

observado no quadro a seguir:  

  

 

 



 

 

Programas e projetos de extensão em vigência 

 

Projeto/ 
Programa 

Docentes 

Alunos 
(nomes e 

especificar 
o curso de 

cada 
discente) 

Técnicos Público 
Alvo 

Tipo de Ação Objetivo 
Período 

de 
duração 

Repercussão 
social 

Resultados 
alcançados 

PROJETO DE 
EXTENSÃO: 
Ação e 
Prevenção - 
uma avaliação 
parasitológica 
em 
manipuladores 
de alimentos - 
PROEPA 

Marcio 
Adriano 
Barreto 
(coordenador) 
Ellany Gurgel 
Cosme do 
Nascimento 
(colaboradora) 
João Bezerra 
de Queiroz 
Neto 
(Técnico) 

Dayana de 
Aquino 
Rodrigues 
Erika Carla 
de Sousa 
Dias 
Francisca 
Cilmara 
Fernandes 
Paiva 
Mara 
Micaely de 
Souza 
Freitas 
Yves 
Moreira de 
Freitas 

1 
Comunidade 
escolar 

O projeto 
contempla a 
avaliação 
parasitológica 
em 
manipuladores 
de alimentos e 
em crianças de 
escolas 
públicas da 
rede de ensino 
de Pau dos 
Ferros, com o 
intuito de 
desenvolver 
ações 
educativas e 
preventivas.  

Avaliar os 
manipuladores 
de alimentos e 
escolares de 
escolas públicas 
de Pau dos 
Ferros, com 
vistas a 
interromper o 
ciclo biológico 
dos parasitas 
intestinais e 
implementar 
estratégias de 
educação em 
saúde, 
acompanhamento 
e monitoramento 
dos 
consumidores de 
alimentos. 

12 
meses 

Melhoria da 
qualidade de 
vida de 
trabalhadores 
de  escolas e 
escolares por 
meio da 
prevenção 
das 
parasitoses 
intestinais 

Rever 
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Projeto/ 
Programa 

Docentes 

Alunos 
(nomes e 

especificar 
o curso de 

cada 
discente) 

Técnicos Público 
Alvo 

Tipo de Ação Objetivo 
Período 

de 
duração 

Repercussão 
social 

Resultados 
alcançados 

PROJETO 
DE 
EXTENSÃO: 
Parentalidade 
Feliz e 
Responsável 
– PAR FELIZ 
(Proext) 

Janieiry Lima 
de Araújo 
(Enfermagem 
coordenadora) 
Andrezza 
Karine Araújo 
de Medeiros 
Pereira 
(Enfermagem 
colaboradora) 
Graça Rocha 
Pessoa 
(Enfermagem 
colaboradora) 
Juce Ally 
Lopes de 
Melo 
(Enfermagem 
colaboradora) 
Leonardo 
Rocha da 
Gama 
(Educação 
Física 
colaborador) 

20 (13 
alunos do 
curso de 
Enfermagem 
e 07 do 
curso de 
Educação 
Física) 
 

- 

Gestantes, 
puérperas e 
pais de uma 
comunidade 
de Pau dos 
Ferros 

Contempla ações 
educativas de 
caráter 
interdisciplinar e 
multiprofissional 
com vistas à 
promoção da 
saúde integral da 
mulher e do 
homem no 
período 
gravídico-
puerperal, por 
consequência, 
atua sobre a 
saúde da criança 
nos primeiros 
anos de vida. 

Contribuir 
para a 
melhoria da 
qualidade da 
assistência 
prestada às 
mulheres no 
ciclo 
gravídico-
puerperal 
pela 
Maternidade 
Santa Luiza 
de Marilac  
e Unidades 
Básicas de 
Saúde de 
Pau dos 
Ferros/RN 

12 
meses 

Promoção da 
saúde da 
mulher, do 
homeme da 
criança. 

Divulgação de 
conhecimentos 
produzidos na 
academia 
Fortalecimento 
do trabalho 
interdisciplinar 
Fortalecimento 
do vínculo 
entre academia 
e serviços de 
saúde 

  

P
á

g
in

a
 | 198 



 

 

Projeto/ 
Programa 

Docentes 

Alunos 
(nomes e 

especificar 
o curso de 

cada 
discente) 

Técnico
s 

Público 
Alvo 

Tipo de 
Ação 

Objetivo 

Período 
de 

duraçã
o 

Repercussão 
social 

Resultados 
alcançados 

PROGRAMA: 
Educação 
Interprofissiona
l e Trabalho 
Colaborativo 
como 
Instrumentos 
para o 
Fortalecimento 
das Ações de 
Saúde na 
Escola 

5 
Enfermage
m 
2 Educação 
Física 
3 Pedagogia 
 

6 
Enfermage
m 
6 Educação 
Física 
6 Pedagogia 
 

- 

Escolas 
Estaduais, 
Municipai
s e Federal 
de Ensino 
Básico 

Entre as 
ações estão o 
planejamento 
de atividades 
intersetoriais 
junto aos 
professores 
da rede 
básica, 
execução de 
ações 
intersetoriais 
em temas 
mais 
complexos, 
como 
alimentação 
saudável, 
obesidade, 
sedentarismo
, drogadição, 
sexualidade, 
entre outros 

Implementar/fortalece
r ações na lógica da 
Educação 
Interprofessional e da 
Prática Colaborativa 
como forma de 
subsidiar a gestão de 
ações intersetoriais 
articuladas entre 
saúde e educação; 
Implementar ações de 
aprendizagem 
compartilhada entre 
alunos dos cursos de 
enfermagem, 
educação física e 
pedagogia no âmbito 
do processo de 
formação; 
Realizar momentos de 
planejamento coletivo 
entre professores e 
alunos como forma de 
possibilitar a troca de 
experiências e 
conhecimentos; 

12 
meses 

Melhoria da 
articulação 
das ações 
desenvolvida
s nas escolas 
com 
mudanças 
nos hábitos e 
atitudes, com 
vistas a 
melhoria das 
condições 
gerais de vida 
e saúde dos 
escolares e de 
gerações 
futuras. 

Efetiva 
aproximação 
entre os cursos 
de graduação 
do debate e 
enfrentamento 
de 
problemáticas 
que emergem 
no contexto 
escolar 
Implementaçã
o de ações e 
atividades 
mais amplas e 
coerentes com 
as necessidade 
de vida e 
saúde dos 
escolares. 

 

P
á

g
in

a
 | 199 



 

 

      

Permitir a articulação 
entre profissionais de 
saúde e de educação 
no enfrentamento de 
problemas 
vivenciados por 
escolares e suas 
famílias; 
Estreitar as relações 
entre Universidade, 
serviços de saúde e 
rede pública de 
ensino;  
Debater, discutir e 
planejar ações 
intersetoriais a partir 
de problemas e 
necessidades 
identificadas nas 
escolas. 
Promover a produção 
de conhecimentos a 
partir dos resultados 
das ações;  
Apontar demandas 
para transformações 
de processo de ensino 
e investigação no 
âmbito da UERN. 
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12.5 POLÍTICA DE GESTÃO  
 

 

12.5.1 Visão Geral 
 

 

A Universidade desempenha um importante papel no cenário socioeconômico, 

político, cultural e tecnológico no mundo moderno. É uma instituição que constrói 

conhecimento baseado em dados produzidos no cotidiano da vida social e apreendidos em sua 

dinamicidade, pelo exercício criativo da investigação em relação permanente com as 

demandas concretas de cada época.  

Ressalta, porém, Silva apud ANDES que, as Universidades “[...] não serão o que 

devem ser se não cultivarem a consciência da independência do saber e não souberem que a 

supremacia do saber, graças a essa independência, é levar a um novo saber (2003, p. 41)”38. 

No cumprimento deste desafio as Universidades se organizam com o princípio da 

indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão com a garantia da autonomia do próprio 

saber humano. 

Além do ensino, da pesquisa e da extensão, soma-se uma quarta dimensão: a 

gestão administrativa que, embora presente nas diversas esferas da estrutura organizacional, 

somente nas últimas décadas começa a se profissionalizar no ambiente acadêmico da UERN. 

O termo gestão universitária significa o gerenciamento das atividades meio da 

organização institucional. Para referir-se às funções administrativas exercidas em áreas afins, 

observamos na prática, três níveis da administração. O primeiro, chamada administração 

superior em que se enquadram o Conselho Superior Universitário, o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão, o Conselho Curador e o Conselho Diretor, responsáveis pelas 

deliberações das diretrizes gerais e controle social das atividades fins e meios do sistema 

universitário. Integram também a Administração Superior o(a) Reitor(a), o(a) Vice-Reitor(a) e 

os(as) Pró-Reitores(as). 

O segundo nível, chamado de administração acadêmica, abrange as atividades de 

administração relativas às unidades acadêmicas, ou seja, direção de faculdades, escolas ou 

institutos e chefia de departamentos.  

                                                 

38  Cadernos Andes. Nº 2, Brasília: Andes, 2003. 
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Um terceiro nível de participação na gestão administrativa se concretiza nos 

momentos de discussão coletiva, nas quais o corpo docente, o técnico administrativo, o 

segmento estudantil deliberam sobre questões acadêmicas e administrativas nas Unidades e 

departamentos.  

 

 

12.5.1.1  Princípios Norteadores 
 

 

Com o apoio neste conhecimento estrutural e organizacional e de acordo com o 

PDI da UERN elaborado em 2007, para materialização desses princípios a gestão do 

CEN/CAMEAM se pauta na concretização de espaços de democracia, amplos que 

possibilitem a construção e avaliação coletiva permanente de suas ações para a garantia da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, definimos os seguintes 

princípios para a gestão do CEN/CAMEAM: 

 

a) Planejamento Coletivo:  

As ações administrativas do CEN/CAMEAM pautam-se no atendimento às 

demandas do ensino, da pesquisa e da extensão, materializadas no Projeto Pedagógico do 

Curso de Enfermagem e no PDI/UERN, que se constituem como produto de momentos 

coletivos de debates sobre a operacionalização das atividades pertinentes ao processo de 

formação profissional. 

 

b) Reconhecimento dos atores sócio institucionais 

A política de gestão administrativa do CEN/CAMEAM enfatiza a visibilidade e 

afirmação permanente de todos os segmentos envolvidos no processo de formação 

profissional do curso. Neste sentido, a administração do CEN/CAMEAM tem como diretriz a 

gestão coletiva, descentralizada e democrática com amplos espaços de deliberações em que 

todos os segmentos são partes integrantes dos processos decisórios e dos encaminhamentos 

decorrentes desse cenário. 
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c) Dimensão Ético-Política  

A dimensão ético-política deve perpassar todas as ações acadêmico-

administrativas, por meio do compromisso e responsabilidade dos(as) dirigentes e atores 

sócio-institucionais, além do respeito a pluralidade nas relações sócio-institucionais. No 

CEN/CAMEAM este princípio se traduz na operacionalização das ações acadêmicas e 

administrativas. 

 

d) Avaliação Permanente 

Processo contínuo e sistemático de descrição, análise e avaliação das atividades 

acadêmicas e administrativas desenvolvidas pelos(as) docentes e técnico-administrativos do 

CEN/CAMEAM. É um instrumento acadêmico e gerencial que permite analisar objetivos, 

metas e mensurar resultados, mediante critérios objetivos e subjetivos decorrentes da 

operacionalização do projeto de formação profissional e do plano de desenvolvimento 

institucional. 

 

 

12.6 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 
 

 

O Curso de Enfermagem do CAMEAM, durantes os 10 anos de sua existência 

completos no ano de 2014, tem desempenhado no contexto da região do Alto Oeste Potiguar a 

formação de enfermeiros - licenciado e bacharelado - e a produção de conteúdos acadêmico-

científicos em saúde/enfermagem em uma região distante dos grandes centros urbanos e 

tradicionais, que concentraram o conhecimento em saúde/enfermagem formal.  

Neste sentido o CEN/CAMEAM tem contribuído no conhecimento e na formação 

em saúde/enfermagem do semiárido norte-riograndense, atuando na formação de força de 

trabalho em saúde no âmbito regional, bem como na formação de cidadãos crítico-reflexivos e 

profissionais com habilidades de conhecimento, intervenção, transformação e avaliação da 

realidade em que se insere, seja na comunidade, seja nos espaços onde o trabalho em saúde se 

realiza; atuando ainda como atores fortalecedores dos princípios do SUS. Esse enfermeiro 

egresso – licenciado e bacharelado – do Curso de Enfermagem tem a capacidade de atuar e 

fazer, no espaço em que se insere, um espaço de produção de conhecimentos e saberes em 

saúde; de contribuir para a educação em saúde e para a educação permanente em saúde, de 
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atuar numa perspectiva de identificação de fragilidades e potencialidades do processo 

saúde/doença e de transformação da realidade. 

Destarte, o que se espera para o Curso de Enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, CAMEAM – Pau dos Ferros, é poder dar continuidade ao trabalho 

que vem sendo executado, ou seja, que possa proporcionar transformação de realidades, 

através do nosso curso, obterem condições de vida e trabalho, se tornarem  cidadãos críticos e 

reflexixos, através do exercício do trabalho do enfermeiro e serem  potenciais atores de saúde, 

intervindo nos diversos cenários onde o trabalho em saúde se realiza. 

 

 

12.6.1 Metodologia  
 

 

Como forma de alcançar os objetivos que fundamentam a Política de Egresso, o 

CEN/CAMEAM se apropria das seguintes metodologias: 

 Participação de egressos em mesas redondas em todos os seminários 

interdisciplinares, que acontecem nos semestres impares; (Apêndice A) 

 Divulgação dos eventos realizados e/ou organizados pelo curso de graduação, 

em veículos oficiais e redes sociais; 

 Realização de levantamento via contato de email e consulta a listas oficiais de 

resultados de concursos públicos e seleções específicas para a área de 

enfermagem; (Apêndice A) 

 Participação/Envolvimento dos egressos em bancas de Trabalhos de Conclusão 

de Curso, como forma de estreitar as relações com as vivencias dos mesmos, 

assim como enriquecer suas habilidades profissionais e enriquecer a formação 

dos profissionais em curso; (Apêndice A) 

 Participação de egressos em Projetos ou Grupos de Pesquisas; (Apêndice A) 

 Participação de egressos em Projetos de Extensão; (Apêndice A) 

 Atualização permanente da inserção profissional dos egressos; (Ver Apêndice) 

 Atualização do banco de dados de e-mails e telefones; (Apêndice A) 

 Aplicação de questionários junto aos egressos, nos momentos de participação 

dos eventos promovidos, como forma de conhecer suas expectativas 

profissionais; 
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 Acompanhamento e divulgação da produção científica dos egressos. (Apêndice 

A) 

 

12.7 POLÍTICA DE PÓS GRADUAÇÃO 
 

 

Um dos grandes desafios do CEN/CAMEAM é a política de pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. Nesse sentido vem realizando tentativas de articulação com outras 

instituições e discussões internas na perspectiva de implantar cursos de pós-graduação 

atrelados as características das respectivas linhas de pesquisa “Estudos do cuidado de 

enfermagem no processo saúde-doença das populações” e “Educação, saúde, trabalho e 

profissões na perspectiva interprofissional e colaborativo”.  

A capacitação do maior número possível dos seus docentes surge como estratégia 

para a efetivação desta política.  Nesse sentido, elabora e atualiza anualmente o quadro de 

capacitação docente para pós-graduação, conforme normas da Universidade, procurando 

articular o desejo de produção de conhecimento dos docentes com as necessidades do Projeto 

Político Pedagógico, materializadas nas linhas de pesquisa do curso.  

O CEN/CAMEAM compreende que capacitação docente se constitui em espaço 

de qualificação do processo ensinar/aprender e de atendimento às exigências oriundas da LDB 

9. 394 no que se refere à qualificação docente. 

O Curso, com 10 anos de implantação, passou por um rápido e sólido processo de 

capacitação docente. Atualmente todos os docentes efetivos do curso são mestres, doutores ou 

em fase de conclusão do doutoramento. O aumento do quantitativo de mestres e doutores 

impõe ao curso a necessidade de pensar num projeto para implantar e consolidar a pesquisa, 

que embora seja estimulada na graduação, precisa ganhar robustez na pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu.  

Nessa perspectiva, a imagem objetivo do CEN/CAMEAM para a pós-graduação é 

ter em curto prazo, pelo menos 01 curso lato senso e em médio prazo 01 curso stricto senso. 

Compreendendo que em médio prazo não haverá número de doutores suficientes, acredita-se 

na possibilidade de uma proposta de mestrado interdisciplinar na área da saúde, com 

possibilidade de formação do corpo docente com os quadros do curso de enfermagem e 

educação física. 

Com esse escopo, O CEN/ CAMEAM, em parceria com o Ministério da Saúde 

(MS) e a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca /FIOCRUZ, o Conselho de 
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Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS) e a Secretaria de Estado 

da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP), aprovaram o seu primeiro Programa de 

Pós-Graduação Lato sensu, o Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e Educação na 

Saúde, iniciou em Março de 2015 e tem duração de doze meses. O corpo docente é formado 

predominantemente por professores de enfermagem de Pau dos Ferros. 

No que se refere à programas stricto senso, o CEN/CAMEAM, por ainda ter um 

número pequeno de doutores não tem um programa em nível de mestrado. Porém vem 

garantindo espaço no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais 

do Semiárido - PLANDITES. Este programa está sob a coordenação do departamento de 

economia, mas tem 01 docente do Curso de Enfermagem em seu quadro permanente atuando 

na discussão de políticas de saúde, na linha de pesquisa Planejamento, Territórios e Políticas 

Públicas.  

A Política de Pós-Graduação do CEN/CAMEAM se sustenta na lógica de pensar a 

produção do conhecimento com responsabilidade e compromisso social com o território. 

Embora haja no contexto atual a tendência a ênfase na produção do conhecimento numa 

perspectiva quantitativa, parte-se do entendimento que os programas de pós-graduação do 

CEN/CAMEAM devem manter sua coerência no atendimento às necessidades sociais e de 

saúde da população e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Essa compreensão e 

compromisso político, que é a identidade do curso nesses 10 anos, devem ser perseguidos em 

projetos atuais e futuros da Pós-Graduação do Curso, dando sua contribuição ao CAMEAM, à 

UERN e a sociedade.  

 

 

12.8 POLÍTICA DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 

 

A pesquisa é concebida como processo de produção do conhecimento, tecnologia 

e inovação necessários para a elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos dos Cursos 

(PPPC) de Enfermagem, com reflexo na produção dos serviços de saúde. Neste processo, 

desafios são colocados para serem superados, no sentido de conformar a investigação, ou seja, 

o processo investigar, enquanto parte indissociável do processo de trabalho do enfermeiro. 

(BRASIL, 2008; ERDMANN, 2008).  

Egry (2011) coloca que o enfrentamento dos desafios da produção do 

conhecimento, consequentemente, impactará na qualificação das práticas do trabalho da 
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saúde/enfermagem. Assim, é necessário que precocemente os estudantes sejam inseridos no 

mundo da filosofia, da ciência e da pesquisa. Ao adentrar neste mundo, o processo investigar 

será desmistificado, visto que o aprendizado ocorrerá naturalmente via processo pedagógico.  

Ensinar a pesquisar, portanto, promoverá a disseminação da produção científica 

na saúde e na enfermagem, tanto no âmbito nacional, quanto na interlocução internacional. De 

modo que, durante a formação em enfermagem, as atividades universitárias ligadas ao ensino, 

à pesquisa e a extensão possibilitem o desenvolvimento da mentalidade investigativa no 

estudante, esta alimentada pela curiosidade e pela responsabilidade com o estudo e a produção 

de novos saberes/fazeres, elementos constituintes das bases filosóficas, teóricas, 

epistemológicas e práticas da Educação e do Trabalho em Saúde/Enfermagem. (EGRY, 2011; 

PAIM et al, 2010). 

O processo investigar é parte inerente do processo de trabalho da enfermagem e 

ultrapassa a mera reprodução dos conhecimentos adquiridos ainda na Universidade. Esse 

processo é articulado com os demais processos (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender), 

e sua incorporação na prática rompe com a concepção fragmentada entre o pensar e o fazer da 

enfermagem e da sociedade. 

Carvalho (2003) coloca que a pesquisa não é possível sem considerar as 

aspirações e desejos urgentes em aprender sobre a realidade para intervir na resolução dos 

problemas encontrados. Para que o processo investigar se materialize necessita-se que a 

formação em enfermagem, dê uma maior atenção para os princípios fundamentais da ciência: 

o controle prático da natureza; a sistemática objetiva; e o método de pesquisa. De modo que, 

um novo espírito científico, que contemple novas interações do saber, possa ser 

ensinado/aprendido pelo estudante de enfermagem. 

Na realidade do CEN/CAMEAM a produção do TCC representa a materialização 

do processo investigar, ocorre durante as atividades dos componentes curriculares: 

Concepções sobre o Ato de Estudar, Processo de Investigação em Enfermagem, Processo 

Pesquisar e Enfermagem, Estudos Orientados para Elaboração de Monografia, a partir da 

execução de um projeto de pesquisa, sob a orientação docente e, submetido ao final à 

apreciação de uma banca examinadora. Esta produção monográfica do estudante é entendida 

como o momento de síntese do processo de trabalho do enfermeiro, a do processo investigar, 

consequentemente, é um espaço de produção de novo conhecimento no nível de iniciação 

científica.  
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A articulação entre TCC e Estágio, como explicitado ao longo de todo o PPPC, 

ancora-se no entendimento de que o objeto de pesquisa do aluno parte das necessidades 

sociais encontradas durante a sua formação acadêmica, nos mais distintos momentos, sejam 

de: prática,  captação da realidade objetiva, estágios. Desta forma compreendemos que o TCC 

é momento síntese da formação, subsidiando respostas ao enfrentamento das 

necessidades/problemáticas anteriormente encontradas. 

Com este pensamento, para o CEN/CAMEAM, o TCC não é apenas vista como 

uma exigência legal para conclusão de curso no nível de graduação. Esta produção se 

configura como uma política de produção de conhecimento institucional, no nível de iniciação 

científica, que dar suporte ao ensino nos diferentes níveis da formação em enfermagem, à 

produção dos serviços de saúde e a transformação do conhecimento na área de 

saúde/enfermagem. 

Em se tratando da pesquisa, o texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Enfermagem (DCNs), tem a investigação como eixo norteador da produção de 

enfermeiras(os) comprometidas(os) com um novo pensar/fazer da saúde/enfermagem. E, em 

vários momentos, refere-se ao processo de produção de conhecimento como espaço que busca 

fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva na 

perspectiva da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Coloca como exigência a 

elaboração de um trabalho de conclusão de curso sob a orientação docente. (BRASIL, 2001).  

Desse modo, a pesquisa ensinada/aprendida na graduação é parte inerente do 

desafio nacional de transformar as DCNs em projetos pedagógicos de formação, que tenham a 

investigação como eixo norteador. (BRASIL, 2001). 

Esse desafio aponta para necessidade de construirmos uma nova postura ética em 

relação ao processo de produção científica, entendendo que a pesquisa faz parte da noção de 

vida em qualquer tempo e em qualquer lugar (ARAUJO et al, 2009). A investigação é um 

processo de criação de outros, por elaborações próprias, que com o tempo vão emergindo 

condições próprias e mais profundas, construídas na história de vida, em processo de 

infindável conquista (DEMO, 2009). 

É com este horizonte que o CEN/CAMEAM, através de um processo coletivo de 

construção de conhecimento, vem procurando responder às questões que são de toda a 

enfermagem brasileira: 

 Como consolidar o processo investigar na formação do enfermeiro ainda na 

graduação? 
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 Que tipo de produções de conhecimento são imprescindíveis para dar 

sustentação ao projeto pedagógico do curso e que podem ser trabalhadas pelos 

alunos/professores durante a formação? 

 Como conformar e consolidar as linhas de pesquisa, tendo como eixo às 

necessidades da produção de conhecimento na saúde/enfermagem, para a 

qualificação dos serviços de saúde/enfermagem e dos processos 

ensinar/aprender do enfermeiro? 

 Como desenvolver no aluno a postura de questionador, de curioso, de 

pesquisador, na busca de novos conhecimentos para resoluções de problemas 

relativos ao processo de trabalho do enfermeiro e dos serviços de saúde? 

 Como tornar prazeroso e desafiador o processo investigar? 

 Como desenvolver a concepção de que a pesquisa não se constitui apenas em 

técnicas e métodos de elaboração de trabalhos de conclusão de curso, mas num 

espaço criativo, de autonomia sobre o aprendizado e a produção de 

conhecimento? 

 Como transformar professor em pesquisador e pesquisador em professor? 

 Como desenvolver, no aluno, a preocupação/responsabilidade com a produção 

de conhecimentos, tecnologias e inovação em saúde/enfermagem, a fim de 

construir a autonomia intelectual em fase de iniciação científica? 

O CEN/CAMEAM compreende o investigar como inerente ao trabalho do 

enfermeiro articulado aos processos assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender, 

ultrapassando a reprodução do conhecimento transmitido na Universidade. Esta se constitui 

num espaço privilegiado de produção da força de trabalho, de produção e socialização de 

conhecimentos.  

Entretanto, há ainda a desarticulação entre o avanço tecnológico e a realidade 

social, bem como, a não incorporação de atitudes éticas frente à pesquisa. Apesar da 

existência de sistemas de avaliação ética e regulamentações nacionais e internacionais que 

versam sobre as atitudes dos pesquisadores ao desenvolver estudos, diretos ou indiretos, com 

seres humanos. Esta premissa ainda existe no meio universitário, ou seja, uma cultura de 

produção de conhecimento desarticulada da realidade, sem o zelo pela garantia dos direitos 

éticos dos sujeitos de pesquisa, que por consequência não atende às necessidades sociais e 

científicas. A desarticulação entre a ética e a pesquisa se constitui como pauta de 
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reflexão/mudança no cenário da produção de conhecimento do CEN/CAMEAM/UERN. 

(BRASIL, 2013; REGO e PALACIOS, 2012). 

A ciência é o conhecimento produzido pela investigação e reflexão na 

Universidade, que por sua missão tem que ter a responsabilidade de ensinar e produzir 

ciência. A graduação tem que assumir o desafio de trabalhar ideias, concepções, mentalidades 

e visões de mundo, que interiorizamos pelo processo de socialização e da educação. Esse 

desafio implica vivenciar o choque e o conflito, nas relações estabelecidas na Universidade, 

onde está presente o senso comum, a compreensão religiosa do mundo e da vida e crenças, na 

maioria das vezes, infundadas. (SOUSA FILHO, 2000). 

O conhecimento, em vez de produzir certezas, é decisivamente estratégia dessa 

desconstrução. Se existe alguma coisa permanente em ciência, esta é a provisoriedade dos 

resultados ou a perenidade do questionamento. Entender essa provisoriedade é compreender 

que a Universidade tem a responsabilidade de ir além da aparência. Ir além da aparência não 

significa demolir crenças/valores. E sim, colocá-los num patamar de reflexão que, no mínimo, 

consiga desvelar que existem outras formas de pensar (SOUSA FILHO, 2000). 

Partindo dessa compreensão, no CEN/CAMEAM, a investigação é entendida 

como processo de produção do conhecimento, espaço de formação que busca fortalecer a 

articulação entre a teoria e a prática da enfermagem, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, articulando ensino x pesquisa x extensão. Produzindo e divulgando conhecimento. 

Desse modo, a política de produção de conhecimento aponta para outro conceito de pesquisa, 

libertando-a do exclusivismo sofisticado, sem levá-la à banalização cotidiana mágica e dos 

ritos especiais, e cujo acesso é restrito a alguns iluminados. (SOUSA FILHO, 2000). 

A desmitificação mais fundamental do conceito de pesquisa está na crítica entre a 

separação artificial entre o ensino e a pesquisa. Essa cisão evolui para a dicotomia teoria-

prática e possibilita que o pesquisador descubra, pense, sistematize, conheça, cabendo a 

outros assumirem a intervenção na realidade. Esse distanciamento é útil e possibilita gerar 

neutralidade farsante, comodista e elitista. O saber desligado do processo de transformação 

determina alienação acadêmica e atividades tão especulativas que geram um conhecimento 

que nunca se sabe para que sirva, na prática, principalmente no cotidiano das pessoas e da 

sociedade. Tanto a pesquisa, como o pesquisador, são sempre fenômenos políticos e 

compromissados com a transformação ou “neutralidade” que promove a conservação.  

(SOUSA FILHO, 2000). 
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O ensino da pesquisa articulado às atividades de ensino, discussões em Grupos de 

Pesquisa; Participação em Projetos de Extensão dá vida a projetos embrionários de iniciação 

científica, como por exemplo, PIBIC; Projetos Institucionalizados. 

Para tanto, olhando para o nosso horizonte, e buscando responder as nossas 

dúvidas e inquietações, o CEN/CAMEAN vem realizando movimento coletivo para 

consolidar a política de produção de conhecimento: 

 (Re)construção do projeto pedagógico, através das atividades permanentes do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE), tendo a investigação como eixo 

norteador do processo de trabalho do enfermeiro; 

 O ato de pesquisar está intrínseco na formação do nosso aluno, que inicia no 

primeiro período com o componente curricular Concepções sobre o Ato de 

Estudar e, culmina com a apresentação do TCC no nono período. Assim, o 

processo investigar é intercalado durante a formação, em todos os períodos do 

curso, por atividades de investigação próprias dos componentes curriculares 

obrigatórios e optativos, além de outras atividades, tais como: elaboração e 

apresentação de artigos e trabalhos em eventos científicos, produção de 

vídeos, peças teatrais, material didático, utilizados como meios para 

instrumentalizar a educação em saúde e formação em outros níveis de ensino 

da saúde/enfermagem. Essas atividades são realizadas sob a orientação 

docente; 

 Capacitação do quadro docente no sentido de transformar os professores em 

pesquisadores. Para isso, o curso discute/executa o Plano de Capacitação 

Docente com vistas a qualificar seus professores e técnicos em nível de pós-

graduação (mestrado e doutorado);  

 Articulação dos conhecimentos adquiridos nas atividades de pesquisa-ensino-

extensão durante todo o processo de formação, esta é a nossa missão; 

 O trabalho de conclusão do curso (TCC) tem como exigência, a elaboração e 

apresentação da monografia, sob orientação docente, este é o produto final de 

um projeto de pesquisa, a síntese da formação. Articula-se direta e 

indissociavelmente ao Estágio, buscando respostas/enfrentamento à 

realidade/problemática encontrada ao longo do processo de formação 

acadêmica. A monografia segue o regulamento do curso e orientações 

aprovadas pelo CONSEPE/UERN. 
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 Consolidação dos Grupos de Pesquisas - Grupo de Pesquisa “Conhecimento, 

Enfermagem e Saúde das Populações”
39 e “ Grupo Interdisciplinar de Pesquisa 

em Educação, Saúde e Sociedade” – Ambos em Formação - no âmbito da 

UERN, conforme normas e orientações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPEG);  

 Submissão de propostas de projetos de pesquisas e eventos científicos a editais 

de fomento de interesse da Saúde/Enfermagem;  

 Submissão dos resultados das pesquisas realizadas no CEN/CAMEAM em 

eventos científicos e em periódicos e revistas científicas qualificadas pela 

CAPES, de interesse da Saúde/Enfermagem. 

Em perspectiva, a política de produção do conhecimento no âmbito do 

CEN/CAMEAM está inserida nas linhas de pesquisa:  

 

L1 – “Práticas e Políticas em Saúde e Enfermagem”, que compreende os estudos sobre:  

1) Políticas Públicas de Saúde;  

2) Assistência/intervenção de Enfermagem nos diferentes ciclos da vida;  

3) Processo de Trabalho da Saúde/Enfermagem, materializado pelos processos 

assistir/intervir, gerenciar, investigar e ensinar/aprender;  

4) História e Teoria da Enfermagem;  

5) Teorias e Modelos Assistenciais da Enfermagem. 

L2 – “Sociedade, Educação em Saúde/Enfermagem”, que compreende estudos sobre: 

1) Aspectos da Vida em Sociedade e as repercussões na saúde individual e 

coletiva, tais como, cultura, trabalho, gênero, políticas sociais e outros;  

2) Políticas de Formação/Educação Permanente/Educação Popular em 

Saúde/Enfermagem;  

3) Universidade como Espaço de Formação da Força de Trabalho em 

Saúde/Enfermagem;  

4) Bases Teórico-Metodológicas de Formação em Enfermagem. 

                                                 

39 Grupo de Pesquisa “Conhecimento, Enfermagem e Saúde das Populações”, cadastrado no Diretório de Grupos 

de Pesquisa do CNPq. Disponível em 
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5011404S19IDMT.  

http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=5011404S19IDMT
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Torna-se imprescindível, portanto, entender a necessidade de 

construção/consolidação de grupos de pesquisas e (re)definição das linhas de pesquisa nas 

quais se possam abrigar a produção de conhecimento do CEN/CAMEAM: teses, 

dissertações, monografias, artigos, comunicações em eventos científicos, entre outros. Além 

desse aspecto, as linhas de pesquisas devem se constituir em fio condutor para o processo de 

capacitação docente e da política de pós-graduação. De modo que, 

 

a materialização dos achados das pesquisas de enfermagem não ocorre sem 
intencionalidade e decisão política. Esta decisão envolve o desenvolvimento de 
projetos apropriados à construção de maneiras protocolares, a fim de concretizar o 
conhecimento produzido na dimensão interior do cuidado e da educação em 
enfermagem. Este é um nó de natureza epistemológica e operacional que requer a 
construção de uma plataforma de estudos derivados de achados de pesquisas já 
produzidas. Com isto pode-se chegar a um forte sistema de tecnologias com 
valorização da comunicação bilateral: pesquisa prática profissional. A tendência 
profissional tem sido absorver como conhecimento convincente a mera assimilação 
teórica, pontilhada com alguns estágios. De certa forma, é preciso que os resultados 
das investigações cheguem às práticas e demonstrem congruência com a realidade 
dos cidadãos. (PAIM, et al, 2010, p.388).  

 

Outro desafio é a construção de uma política de divulgação do conhecimento, 

produzido pelos docentes, alunos e enfermeiros, a nível local, regional, nacional e 

internacional. Para isso, idealizamos e realizamos duas edições da Semana de Estudos e 

Pesquisas em Saúde e Enfermagem (SESPESE), de realização bienal, como forma de 

consolidar o CEN/CAMEAM no circuito de eventos científicos da UERN.  

 

 

12.8.1 Grupos de Pesquisa do Curso 
 

 

Os grupos de pesquisa do CEN/CAMEAM possuem relevância e articulação com 

a política de produção de conhecimento do curso, uma vez que dentro dos mesmos, existem 

pesquisas que vem fortalecer e contribuir para que a pesquisa no CAMEAM intervenha na 

realidade de Pau dos Ferros e região, de modo a responder às necessidades e problemáticas 

sociais percebidas pelos discentes, identificadas e/ou referenciadas pela população, pela força 

de trabalho em saúde, pelos gestores e ou sociedade. 
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Nome 
Atual situação 

na UERN 
Data de 
Criação 

Linhas de 
Pesquisa Líder 

Vice-
Líder 

CONHECIMENTO, 
ENFERMAGEM E 
SAÚDE DAS 
POPULAÇÕES 
(GRUPESCES) 

Em 
consolidação 

2012.2 

Estudos do 
cuidado de 
enfermagem no 
processo saúde-
doença das 
populações. 

Líder: 
Profa. 
Ma. 
Janieiry 
Lima de 
Araújo 

Vice-
Líder: 
Profa. 
Ma. 
Andrezza 
Karine 
Araújo 
de M. 
Pereira 

– GRUPO 
INTERDISCIPLINAR 
DE PESQUISA EM 
EDUCAÇÃO, SAÚDE 
E SOCIEDADE 
(GIPESS) – 

Em 
Consolidação 

2014.1 

Educação, 
saúde, trabalho 
e profissões na 
perspectiva 
interprofissional 
e colaborativo. 

Líder: 
Prof. Dr. 
Marcelo 
Viana da 
Costa. 

Vice-
Líder: 
Prof. Dr 
José 
Giovanni 
Nobre. 

 

 

 



 

 

12.8.2 Projetos de Pesquisa Institucionalizados 
 
 

Nome do Projeto 
Docente 

Coordenador Discente (s) Objetivos 
Repercussão 

social Modalidade Financiamento Período 

Estudo seccional do uso 
de anfetaminas do tipo 
“rebite” por 

caminhoneiros 

Andrezza Karine 
Araújo de M. 

Pereira 

Krislanda Laysla 
Lopes 

 
Lucimara 

Fernandes da 
Silva 

Explorar o uso 
de anfetaminas 
do tipo ‘rebite’ 

por 
caminhoneiros 
como forma de 
apontar 
estratégias de 
enfrentamento 
da 
problemática. 

Subsidiar a 
construção de 
alternativas para 
minimizar o 
consumo abusivo 
das anfetaminas e 
por caminhoneiros e 
conscientizar sobre 
seus riscos, assim 
como melhorar as 
condições de 
trabalho dos 
Caminhoneiros e 
sua qualidade de 
vida. 
 

PIBIC/UERN 
Voluntário 

Não conta com 
financiamento 

08/2014 a 
07/2015 

Cuidados domiciliares 
com água de consumo 
humano e as 
implicações para a 
saúde. 

Graça Rocha 
Pessoa 

Francisca Cilmara 
Fernandes Paiva 
Mara Angélica 
Dantas 

Identificar os 
cuidados 
domiciliares 
com a água 
destinada ao 
consumo 
humano 

Contribuir para o 
fortalecimento do 
processo 
saúde/doença da 
população por meio 
da difusão de 
conhecimentos 
acerca das formas 
adequadas para o 
cuidado domiciliar 
com a água. 

PIBIC/UERN 
Não conta com 
financiamento 

2014 – 
2015 
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Avaliação das ações de 
extensão para a 
comunidade acadêmica, 
serviços de saúde e 
usuários. 

Graça Rocha 
Pessoa 

Yves Moreira de 
Freitas e Danielly 
Almeida Nunes 

Avaliar as 
ações de 
extensão 
desenvolvidas 
pelo projeto de 
extensão 
“Parentalidade 

Feliz e 
Responsável – 
Par Feliz” e o 

seu impacto 
para a formação 
na área de 
enfermagem e 
educação física, 
para os serviços 
de saúde e para 
os usuários 

Compreender a 
repercussão da ação 
extensionista do 
“Par Feliz” na vida 

acadêmica, dos 
profissionais de 
saúde e da 
comunidade. 

PIBIC 
Não conta com 
financiamento 

2014 – 
2015 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão 
social 

Modalidade Financiamento Período 

A produção científica no 
processo de formação 
do enfermeiro: estudo 
retrospectivo 

Marcelo Viana da 
Costa 

ANA PAULA 
VIEIRA 
VILAÇA – 
Ensino Médio 

Construir um 
inventário da 
produção do 
conhecimento 
nos dez anos de 
existência do 
Curso de 
Enfermagem da 
UERN, do 
Campus de Pau 
dos Ferros 

A pesquisa se 
configura como 
reafirmação do 
compromisso com a 
ideia de universidade 
e de sua 
responsabilidade 
social. Inquietar-se 
com os rumos da 
pesquisa, entendendo 
seus meandros, é um 
esforço de (re)situar 
a pesquisa no seio 
das demandas sociais 
e reforçar seu papel 
na tríade que baliza a 
responsabilidade 
intelectual no ensino 
universitário. A 
pesquisa é um 
processo formativo e 
deve estar atrelado às 
problemática mais 
recentes na formação 
em saúde que aponta 
para a necessidade de 
formação crítica e 
reflexiva de futuros 
profissionais, mais 
comprometidos com 
as transformações 
necessárias à 
sociedade. 

PIBIC/UERN 
EM 

Não conta com 
financiamento  

09/2014-
09/2015 
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Estudo transversal da 
qualidade de vida de 
pessoas em tratamento 
contra o câncer 

Marcelo Viana da 
Costa 

 FELIPE 
ALISON 
JERÔNIMO DE 
LIMA – Ensino 
Médio 

 

Discutir as 
percepções 
das pessoas 
em tratamento 
contra o 
câncer sobre a 
influencia 
desses eventos 
na qualidade 
de vida, nos 
aspectos 
físicos, 
funcionais, 
psicológicos e 
sociais  

 

A pesquisa 
proporcionará 
maior 
aproximação sobre 
a realidade e a 
percepção dos 
pacientes, 
subsidiando novas 
ações de saúde 
voltadas para o 
publico em 
questão.  

 

PIBIC/UERN 
EM 

Não conta com 
financiamento 

09/2014-
09/2015 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão social Modalidade Financiamento Período 

Tratamento de feridas 
crônicas e a implicação 
de sua eficácia no 
processo de cicatrização 
em moradores da cidade 
de pau dos ferros - RN 

Coordenadora: 
Niedja Cibegne 
da S. Fernandes 
Colaborador: 
Ellany Gurgel 
Cosme do 
Nascimento. 

Flávia Maraísa de 
Paiva Silva 
Márcio Barreto da 
Silva 
Sâmula Raquel 
Costa Freitas 
Aquilino 

Conhecer a 
realidade das 
feridas crônicas 
em adultos 
residentes na 
zona urbana de 
Pau dos 
Ferros/RN. 
Conhecer os 
tratamentos 
utilizados; 
Identificar os 
fatores 
intrínsecos, 
extrínsecos e 
condições 
predisponentes 
no processo de 
cicatrização. 

Sabendo-se que as 
úlceras crônicas são 
de difícil resolução 
usando tratamentos 
convencionais e 
simples curativos, e 
que as mesmas 
promove grande 
impacto 
socioeconômico. 
Portanto, torna-se 
evidente o quão é 
importante se 
conhecer esta 
realidade, como 
também o tratamento 
oferecido aos usuários 
acometidos por 
feridas desta natureza 
no município de Pau 
dos ferros pela visão 
dos próprios usuários. 
Haja visto, que um 
melhor entendimento 
sobre os aspectos que 
se relacionam com a 
evolução de todo 
processo cicatricial  e 
que levam a cura das 
feridas crônicas, 
podem contribuir de 
forma significativa 
para a elaboração de 

Projeto  
Institucionalizado 

Não conta com 
financiamento 

10/2014 a 
12/2015. 
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novas estratégias que 
venham a beneficiar 
as pessoas que são 
acometidas por essa 
doença. 

 

 

 

 

  

P
á

g
in

a
 | 220 



 

 

Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão 
social 

Modalidade Financiamento Período 

Por Detrás Das Lonas E 
Do Picadeiro: uma 
abordagem sobre a 
assistência a saúde das 
famílias circenses 

Ellany Gurgel 
Cosme Do 
Nascimento 

Francisco Ubaldo 
Da Silveira Neto 

Conhecer como 
se conforma a 
assistência à 
saúde as 
famílias 
circenses. 

Conhecer como se 
conforma a 
assistência à saúde 
as famílias 
circenses. Já que as 
famílias que vivem 
no circo são 
compostas por 
nômades que 
habitam em diversas 
cidades e estados, 
introduzindo-se 
desta forma em 
varias culturas e 
diferentes 
organizações 
sociais, entretanto a 
saúde integral deve 
ser acessível e 
garantida a todos. 

Projeto 
Institucionalizado 

Não conta com 
financiamento 

01/12/2015 
01:00 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão 
social 

Modalidade Financiamento Período 

Inventário De Depressão 
De Beck-Ii: Prevalência 
De Indicadores De 
Depressão Entre 
Adolescentes 

Ellany Gurgel 
Cosme Do 
Nascimento 

Ana Karina Vidal 
Silva 

Identificar a 
prevalência de 
indicadores de 
depressão em 
adolescentes. 

Avaliar a 
viabilidade de um 
instrumento que 
possa reconhecer 
precocemente os 
fatores preditivos da 
depressão, uma vez 
que isto viabiliza 
uma assistência 
preventiva em saúde 
mental, bem como 
permite o 
desenvolvimento de 
políticas e ações que 
visem atender as 
especificidades e 
complexidades 
próprias da 
adolescência. 

Projeto  
Institucionalizado 

Não conta com 
financiamento 

01/12/2015 
01:00 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão 
social 

Modalidade Financiamento Período 

Convivendo Com O 
Câncer Infantil: A 
Experiência De Pais Ou 
Cuidadores 

Ellany Gurgel 
Cosme Do 
Nascimento 

Fernanda 
Aparecida De 
Queiroz Lima 

Compreender a 
percepção que 
os pais ou 
cuidadores de 
pacientes de 
uma unidade de 
oncologia 
pediátrica 
possuem sobre 
a experiência de 
conviver com 
câncer 

Compreender como 
a família percebe a 
doença e o 
tratamento tendo em 
vista que esta 
percepção 
determinará no 
modo como encara e 
enfrenta o processo 
de adoecimento. 
Assim será possível 
orientar a equipe de 
enfermagem como 
buscar essa 
compressão a fim de 
que a assistência 
prestada ao usuário 
e família possa 
tornar-se 
qualificada, 
resolutiva e 
humanizada.   

Projeto  
Institucionalizado 

Não conta com 
financiamento 

01/12/2015 
01:00 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão 
social 

Modalidade Financiamento Período 

Os Sentimentos E 
Desafios Da Mulher 
Infértil Na Sociedade E 
Família 

Ellany Gurgel 
Cosme Do 
Nascimento 

Francisco 
Aldegondes Maia 
Sobrinho 

Conhecer os 
sentimentos e 
desafios da 
mulher infértil 
na sociedade e 
família. 

Reconhecer os 
sentimentos e 
desafios que a 
mulher tem  ao ser 
infértil e avaliar o 
acesso, apoio e/ou 
resolutividade dos 
serviços de saúde 
mediante esta 
problemática, na 
visão das mulheres. 

Projeto  
Institucionalizado 

Não conta com 
financiamento 

01/12/2015 
01:00 

Caracterização Dos 
Atendimentos Do 
Serviço De 
Atendimento Móvel De 
Urgência - Samu, Pau 
Dos Ferros – Rn.  

 

Renata Brito 
Pamplona 
Vanessa 
Celinaide Pereira 
De Sousa 

Caracterizar os 
atendimentos 
realizados pelo 
SAMU de Pau 
dos Ferros. 

Identificar os grupos 
mais atendidos pelo 
SAMU, 
Descrevendo a 
distribuição espacial 
dos eventos, 
identificado áreas de 
maior frequência. e 
construir mapa de 
risco por 
geoprocessamento. 

PIBIC/UERN 
Voluntário 

Não conta com 
financiamento 

Agosto de 
2014 a 

Julho de 
2015 
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Nome do Projeto Docente 
Coordenador 

Discente (s) Objetivos Repercussão social Modalidade Financia
mento 

Período 

Perfil Gerencial do 
Enfermeiro de um 

Hospital Geral 

Palmyra 
Sayonara de Góis 

Francisco Ubaldo 
da Silveira Neto 

Conhecer o 
perfil e as 
competências 
gerenciais do 
enfermeiro que 
atua em 
hospital 
regional geral. 

 

Para sociedade, pois com 
a produção de novos 
conhecimentos a respeito 
da gerência do cuidado 
em enfermagem, cada vez 
mais a assistência de 
enfermagem vai se torna 
mais eficiente e eficaz o 
que trará ganhos 
significativos para a 
saúde da população.  

 Para os enfermeiros da 
unidade hospitalar, pois 
os mesmos terão a 
oportunidade de discutir 
sobre as suas praticas 
gerencias, sobre os 
entraves que os mesmos 
encontram para 
desenvolver uma gerencia 
em saúde de qualidade e 
assim os mesmos se terão 
cada vez mais 
consciência de quais são 
as suas competências 
gerenciais no âmbito 
hospitalar. 

PIBIC/UERN 
VOLUNTÁRIO 

Não conta 
com 

financiam
ento 

06/2014 A 
06/2015 

    a    

P
á

g
in

a
 | 225 



 

 

 O TRABALHO EM 
BRITADEIRAS: Um 
olhar sobre o 
processo 
saúde/doença. 

 

Palmyra 
Sayonara de Góis 

 
 Yago 
Rodrigues 
Silva 

 

Conhecer o 
processo saúde-
doença dos 
trabalhadores 
da britagem 
noâmbito do 
Alto Oeste 
Potiguar 
 

O estudo apresenta 
relevância social, pois se 
debruça sobre um grupo 
de trabalhadores, 
socialmente, invisíveis e 
desvalorizados; além de 
apresentar relevância 
científica, pois produz 
conhecimento na área, 
onde há pouca ou nenhum 
produção relativa a esse 
grupo de trabalhadores e a 
esse espaço onde se realiza 
o trabalho na região do Alto 
Oeste Potiguar.  

Projeto  
Institucionalizado 

Não conta 
com 

financiam
ento 

01/2015 a 
02/2016 

Processo Produtivo e 
Estresse: A Realidade 
do Enfermeiro da 
Urgência/emergência 

Palmyra 
Sayonara de Góis 

Júlio Cesar Souza 
Araújo 

Analisar a 
relação entre 
trabalho e 
estresse do 
enfermeiro 
emergencista do 
âmbito 
hospitalar 
 

A pesquisa mostra-se 
relevante, pois ao analisar 
se o trabalho dos 
enfermeiros no setor de 
urgência e emergência 
hospitalar pode agir como 
fator desencadeante do 
estresse e consequentemente 
interferir no processo 
saúde/doença dos 
profissionais de 
enfermagem e em suas 
práticas de trabalho, torna-
se possível a busca por 
estratégias que visem uma 
melhoria na qualidade de 
vida e saúde destes 
profissionais, e 
consequentemente, de suas 
práticas. 

PIBIC/UERN 
VOLUNTÁRIO 

Não conta 
com 

financiam
ento 

06/2014 a 
12/2015 
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12.9 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATIZADO DO PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO40 

 

 

A gestão do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem é realizada pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE, Plenária do Departamento bem como instâncias executivas e 

consultivas: Coordenação do Curso de Enfermagem, Coordenação de Estágios, Coordenação 

de Monografia e orientação Acadêmica. 

O processo gerencial desse projeto vem procurando articular as experiências 

externas através de várias participações: 

 Seminário Nacional de Diretrizes para Educação em Enfermagem no Brasil – 

realizado pela Diretoria de Educação da ABEn Nacional; 

 Renovação dos convênios com Secretaria Estadual e Municipal de Saúde para 

implementação das atividades Teórico-Práticas e Estágio Curricular 

Supervisionado; 

 Visitas aos campos de práticas e discussões com supervisores de campo para 

aprofundamento das concepções da política de articulação ensino/trabalho; 

 Participação e acompanhamento das atividades de orientação Acadêmica, do 

NDE, da Coordenação de Estágio e da Coordenação de Monografia; do 

processo de inserção do egresso na dinâmica social; 

 Apoio e acompanhamento aos docentes em pós-graduação; 

 Participação como membro do FÓRUM de Escola de Enfermagem – ABEn em 

nível Estadual e Nacional; 

 Participação em bancas examinadoras e concurso público para professores do 

CEN\CAMEAM; 

 Possibilitar assessoria ao Projeto Político Pedagógico do CEN/CAMEAM de 

acordo com as necessidades apontadas pelo processo de formação.  

 

A gestão do Projeto Pedagógico do CEN/CAMEAM caracteriza-se como gestão 

do processo de transformação da educação no País. Desse modo, existe uma tendência de 

direcionar o processo de formação de trabalhadores para a área de saúde, criando interfaces 

com vários outros processos. 

                                                 

40 Construido tendo como referência o PPP da FESVP. João Pessoa/Pb, 2005. 
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O processo de gerência tem como ponto de partida a realidade, na sua perspectiva 

de intervir. Esse processo busca manter a dinâmica da parceria, apesar das grandes demandas 

internas de cada setor envolvido. Caracteriza-se por um processo de estruturação 

organizacional que articula universidade/instituições/entidades bem como 

instituição/docente/discente e usuários.  

A partir da política de gestão do PPPC de Enfermagem vislumbramos a 

necessidade de mediar as seguintes estratégias e propostas de gestão junto à IES: 

 

a) Corpo Docente: 

 Realização do concurso público para recompor o quadro de docentes 

necessários a reconstrução do Projeto Político Pedagógico para a implantação 

das DCNs; 

 Re-organização bianual do Plano de Capacitação Docente em nível de 

mestrado e doutorado; 

 Realização da capacitação pedagógica para todos os docentes; 

 Viabilização da participação de docentes em eventos científicos em nível 

nacional e internacional; 

 Viabilização da participação de docentes / pesquisadores de outras IES nos 

eventos realizados pelo CEN/CAMEAM; 

 

b) Corpo Técnico-Administrativo 

 Capacitação permanente dos funcionários para atender às novas demandas do 

projeto; 

 Informatização de todo o processo administrativo; 

 

c) Corpo discente 

 Utilização do Sistema Administração Escolar – SAE; 

 Portal do discente – Matrícula e histórico online, Declaração de vínculo e 

acompanhamento de notas e faltas; 

 

d) Infraestrutura 

 Organização das salas de estudo para docentes; 
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 Criação de espaço para o centro acadêmico compatível com as suas 

necessidades; 

 Melhoramento de salas de aula; 

 Climatização das salas de aula e dos espaços administrativos; 

 Aquisição de equipamentos didático-pedagógicos para o CEN/CAMEAM. 

 

O trabalho do NDE em relação ao acompanhamento do PPPC, tem como suporte 

político metodológico as diretrizes para implantação de mudanças na Educação em 

Enfermagem definidas pela Diretoria de Educação da ABEn no que se refere: 

 Utilização das diversas fontes de informações referentes às reflexões 

acumuladas sobre as mudanças na formação dos profissionais de enfermagem 

que apontaram suas fragilidades e fortalezas, as condições promotoras e 

limitadoras do fortalecimento dos sujeitos, da integração ensino-serviços-

comunidade e da inclusão de outros atores sociais;  

 Estratégias que envolverão múltiplos sujeitos/segmentos sociais interessados 

no processo de formação e atuação do(as) enfermeiros(as), tais como  

profissionais do ensino, dos serviços, gestores, usuários, organizações 

representativas destes profissionais, no Estado/Região, reconhecendo a 

indispensável contribuição dos cenários do trabalho na formação proposta 

pelas diretrizes curriculares e pelas mudanças na formação dos profissionais de 

saúde; 

 

As diretrizes acima elencadas estão contextualizadas neste momento da 

construção histórica das Políticas Públicas de Educação e de Saúde – especialmente focadas 

na formação de profissionais nos diferentes níveis de ensino e na Educação Permanente em 

Saúde, com foco no SUS. 

Estão ainda amparadas na identificação de fragilidades e fortalezas em termos do 

acesso e/ou crescimento dos níveis atuais de apropriação ou qualificação dos sujeitos 

individuais e coletivos quanto: (1) aos aspectos conceituais, (2) a análise crítica, (3) a 

formulação de proposições/propostas, (4) o diálogo com “o novo” e (5) a 

organização/fortalecimento de sujeitos sociais mobilizadores das mudanças pretendidas.  

Neste sentido serão enfatizadas as ações/atividades que forem capazes de 

contribuir com: 
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 a reflexão/apropriação de referenciais teóricos e metodológicos fundamentais 

para as mudanças, principalmente em termos políticos e pedagógicos; 

 a construção de propostas de formação, gestão do ensino e políticas de educação 

permanente mais compatíveis com os aspectos transformadores das práticas 

sociais em Saúde /Enfermagem  que apontam para a mudança nas relações com 

a organização e os processos de trabalho, o SUS e a sociedade.  

  análise crítica das mudanças intencionadas e efetivadas, com base na avaliação 

institucional, do processo de ensino e da aprendizagem, da gestão e do 

planejamento do processo de trabalho e ensino em bases participativas e 

estratégicas; 

  apropriação  do “potencial inovador” contido nas diferentes modalidades de 

educação, concepções pedagógicas críticas e inovadoras, regulamentações 

educacionais,  posturas e práticas investigativas como instrumentos políticos e 

dinâmicos mediadores das mudanças na sociedade, no sistema de saúde e na 

prática social dos profissionais do ensino e dos serviços de saúde; 

 compreensão da perspectiva estratégica intrínseca ao trabalho multiprofissional e 

interdisciplinar, a integralidade do cuidado na saúde, a ação intersetorial; a 

legitimação das práticas locorregionais  do ensino e do cuidado junto aos 

usuários, para a efetivação de tais mudanças e a organização/fortalecimento de 

sujeitos comprometidos com os interesses sociais, dentre eles o SUS ; 

 A institucionalização das mudanças com base na efetiva participação discente, 

docente, da rede de serviços, na resolutividade/responsabilização dos atores e 

práticas nos cenários de aprendizagem; dentre outros aspectos transformadores. 41 

Assim, a participação do corpo docente do curso e de representantes dos discentes 

torna-se imprescindível na construção/reconstrução do Projeto Político Pedagógico, por 

compreender que estes atores são fundamentais na consolidação desse processo. 

  

                                                 

41 No sentido dos avanços sugeridos estes e muitos outros foram levantados como temas abordados e também como 
“carências”, dos registros sobre os Seminários, Reuniões, Grupos de Trabalho, etc, realizados pelos Foruns de Escolas de 

Enfermagem  em cada região, o que pode  proporcionar um planejamento “regionalizado” das abordagens, estrat gias ias, 

etc. Vide Relatório III do Programa de Sustentabilidade , Dezembro 2003 
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13 REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CURSO 
DE BACHARELADO E DE LICENCIATURA EM ENFERMAGEM 

 

TÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO E DA DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

Art. 1 O curso de enfermagem, modalidade bacharelado e licenciatura, vinculado 

ao campus de Pau dos Ferros, é oferecido pela Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte- UERN, Sendo um curso superior de graduação plena voltado para formação de 

profissionais com competências e habilidades para atuarem do exercício da Enfermagem. 

 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

Art. 2 O curso de enfermagem, modalidade bacharelado e licenciatura, teve seu 

funcionamento por ato de criação aprovado pela resolução nª 049/2003/CONSEPE publicada 

no dia 29 de dezembro de 2003, com início de funcionamento no dia 04 de novembro de 

2004. 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMISSÃO 

Art. 3 A admissão ao curso de enfermagem do campus de Pau dos Ferros/ UERN, 

Modalidade Bacharelado e licenciatura, será realizada anualmente, de forma conjunta com os 

demais cursos de graduação da instituição, oferecendo 26 vagas, através de processo seletivo 

de caráter classificatório, definido em normas específicas para o ingresso no segundo semestre 

de cada ano, ou por retorno e/ ou transferências para os demais períodos, respeitando-se as 

legislações específicas. 
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Parágrafo único – O curso tem sua oferta em turma integral e apresenta regime de 

matrícula único para ingresso no segundo semestre, com inscrição em disciplinas 

semestralmente, exceto ingresso por retorno e/ou transferência. 

 

TÍTULO II  

DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Art. 4º O curso de enfermagem, modalidade 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 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. 

§ 1º Na modalidade bacharelado, o curso visa construir coletivamente a 

competência técnico científica, ético política, para que o enfermeiro possa assumir a 

coordenação do trabalho de enfermagem, materializada nos processos de trabalho assistir/ 

intervir, gerenciar, ensinar/ aprender e investigar, parcela de trabalho coletiva em saúde; 

instrumentalizar o aluno para o desenvolvimento dos processos de trabalho em enfermagem, 

assistir/ intervir indissociável do processo gerenciar, inter facetado pelos processos 

ensinar/aprender e investigar; e construir instrumentos para a produção e novos 

conhecimentos enquanto eixo norteador do trabalho em e saúde/ enfermagem, comprometidos 

com a transformação dos perfis epidemiológica do país, região e do Estado do Rio Grande do 

Norte; 

§ 2º Na modalidade licenciatura, parcela do processo ensinar/ aprender, o curso 

visa formar o enfermeiro para a produção e qualificação dos demais trabalhadores da 

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

capacitar o aluno para o desenvolvimento de práticas de educação e saúde, nos espaços de 

educação básica e profissional, na perspectiva da vigilância à saúde, tendo como eixo 

estruturante a integralidade da atenção; estimular o aluno para processos de educação 

permanente em saúde, comprometendo-se com seu próprio processo de formação, bem como 

os dos demais trabalhadores de enfermagem, na perspectiva da articulação ensino/ trabalho. 
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Art. 5º O currículo do  CEN/CAMEAM/UERN dispõe de uma carga horária 

total de 4.695 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco) horas, com limite mínimo de 4.5 anos 

(quatro anos e meio) ou 09 (nove) semestres letivos, e, máximo de 07 (sete) anos ou 14 

(quatorze) semestres letivos. A carga horária do curso, excluindo as atividades curriculares 

complementares (210 horas), contabiliza 299 créditos. 

Parágrafo único – Na modalidade licenciatura as disciplinas da área específica da 

formação de professor equivale a 1050 (mil e cinquenta horas/ aulas). As atividades de ensino 

serão desenvolvidas nas 420 (quatrocentos e vinte) horas das disciplinas que contemplam 

prática como componente curricular e nas 1320 (mil trezentos e vinte) horas/ aula distribuídas 

nos componentes de Estágio Curricular Supervisionado I, II, II, IV, cursados nos sexto, 

sétimo, oitavo e nono períodos do curso, respectivamente. 

Art. 6º O currículo do curso de enfermagem acata as sugestões da resolução 

CNE/CP 1 de 18 de fevereiro de 2002 (diretrizes curriculares nacionais para a formação de 

professores da educação básica) e da resolução nº 3 de 7/2001 das diretrizes curriculares para 

os cursos de graduação em enfermagem, constituindo-se em seis áreas temáticas de formações 

fundamentais:  

Primeira área temática - Bases biológicas e sociais do trabalho 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; 

Segunda área temática - Bases teórico-metodológicas 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 aluno para 

a compreensão das formas de organização dos trabalhadores e dos processos de trabalho da 

enfermagem; 
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Terceira 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 do idoso, na 

promoção, proteção e recuperação da saúde. Deve ser desenvolvida sob a forma de ensino 

prático-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; 

Quarta área temática – Gestão 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 aluno 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 II e III; 

Quinta área temática – 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; 

Sexta área temática – Articulação ensino/trabalho 

Espaço de conformação da intervenção do CEN/CAMEAM na produção dos 

serviços de saúde e educação profissional. 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. Produção e qualificação da força de 

trabalho de enfermagem em nível técnico enquanto compromisso político do enfermeiro. 

Construção de competência técnica, científica, política e ética para o processo 
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ensinar/aprender da enfermagem. Processos de Educação Permanente em Saúde. Educação 

em Saúde. Movimentos organizados dos trabalhadores de educação/enfermagem. 

Supervisionado por enfermeiros docentes, em parceria com enfermeiros dos serviços de saúde 

e da educação básica e profissional, de caráter obrigatório, carga horária de 1.320 horas, 

perfazendo um total de 88 créditos. O estágio é desenvolvido a partir do sexto período. 

Art. 7º O currículo do CEN/CAMEAM/UERN contempla 41 (quarenta e um) 

Componentes Curriculares obrigatórios, totalizando 299 (duzentos e noventa e nove) créditos 

ou 4485 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco) horas/ aulas; 

§ 1º O Componente Curricular de prática desportiva (I e II) deixa de fazer parte da 

matriz curricular do curso de graduação em enfermagem a partir do segundo semestre letivo 

do ano de 2007, de acordo com a resolução número 06/2007 – CONSEPE de 07 de fevereiro 

de 2007, que trata da não obrigatoriedade do Componente Curricular nos currículos dos 

cursos de graduação da UERN. 

§ 2º Os alunos que ingressaram no curso de enfermagem nos semestre 2007.2 e 

2008.2 que cursaram prática desportiva I e II, poderão aproveitar seus créditos como 

disciplinas optativas. 

Art. 8º O currículo do CEN/CAMEAM/UERN, além das disciplinas obrigatórias, 

integraliza-se com 60(sessenta) horas/aula ou 04 (quatro) créditos cumpridos pelo aluno em 

disciplinas optativas, quais sejam: informática e enfermagem, processo investigar em saúde 

coletiva, e ética social. 

Art. 9º - Para a obtenção do título de Bacharel e Licenciado em Enfermagem, o(a) 

aluno(a), deve cursar, com aproveitamento satisfatório todos os Componentes Curriculares 

obrigatórios, os Componentes Curriculares optativos, os Estágios Curriculares 

Supervisionados, Prática como Componente Curricular e TCC, além das Atividades 

Complementares Curriculares, relacionadas no artigo 34 e seus incisos, com vista a 

integralização curricular. 
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TÍTULO III 

DO COMPONENTE CURRICULAR ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

CAPÍTULO I 

DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 10 – A realização do Estágio Curricular Supervisionado está fundamentado 

nas Resoluções 06/2015/CONSEPE, Resoluções 06/2015/CONSEPE para estágio de 

bacharelado e licenciatura da UERN. 

Art. 11 - O Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Enfermagem se 

constitui como campo de conhecimentos, constituindo-se como a síntese da formação, 

superando a ideia reduzida de um momento para instrumentalização da prática do exercício 

profissional.  

§ 1º O Estágio Curricular Supervisionado deve ser compreendido enquanto espaço 

para reflexão da realidade a ser transformada, redefinindo-o. 

§ 2º O Estágio Curricular Supervisionado no CEN/CAMEAM se propõe a ser 

espaço também de consolidação da pesquisa na formação do enfermeiro, propondo-se que as 

ações de Trabalho de Conclusão de Curso sejam realizadas em permanente articulação com os 

estágios, a partir de projetos de intervenção na realidade vivenciada. 

§ 3º O Estágio Curricular Supervisionado do CEN, considerando o projeto de 

articulação ensino-trabalho. possibilita a qualificação dos atores, não como um fim, mas como 

um meio para a transformação da prática de enfermagem, adotando estratégias que possam 

superar a limitações dos tradicionais programas de qualificação profissional realizados no 

interior das instituições de ensino.  

§ 4º O Estágio Curricular Supervisionado terá como “mote” o projeto de 

intervenção. Ele define principalmente “o que fazer” dos alunos e sua avaliação e explicita as 

contrapartidas institucionais, na perspectiva da qualificação da produção dos serviços. Este 

possibilita a qualificação da produção dos serviços de saúde e educação. 
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§ 5º O Estágio Curricular Supervisionado curricular supervisionado não se 

configura como componente curricular isolado, nem como a parte prática do que foi 

trabalhado na “teoria”, mas como inerente ao projeto de articulação ensino/trabalho.  

§ 6º O Estágio Curricular Supervisionado é regido por resoluções próprias da IES, 

sendo o do Bacharelado regido pela resolução nº 05/2015/CONSEPE e o da licenciatura pela 

resolução nº 06/2015/CONSEPE. 

Art. 12 - O estágio curricular supervisionado tem como objetivos: 

I. Possibilitar ao aluno 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. 

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 Pau dos Ferros, Região e Estado do Rio Grande do Norte, operacionalizado 

pela articulação permanente com o Trabalho de Conclusão de Curso, 

garantindo a indissociabilidade dos processos de enfermagem.  

Art. 13 - O CEN-CAMEAM busca articular o estágio curricular supervisionado 

com os outros momentos do processo ensinar/aprender e investigar/pesquisar, momentos estes 

indissociáveis, para tanto o estágio ocorre em várias etapas. 

Captação da realidade objetiva 

Esta etapa permite o conhecimento da realidade da produção dos serviços de 

saúde e da educação profissional e possibilita visualizar as relações existentes, contradições, 

pontos de vulnerabilidade passíveis de intervenção e transformação; 
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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. 

Elaboração do Projeto de Intervenção 

É o momento que os docentes, junto com os enfermeiros dos serviços (saúde e 

educação) e alunos, elaborarem o projeto de intervenção, na realidade dos serviços de saúde e 

educação básica e profissional. Nessa fase serão estabelecidos os objetivos, as metodologias e 

as competências, dos alunos do componente curricular estágio, dos serviços de saúde e da 

educação básica e profissional. 

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.  

Reinterpretação da Realidade 

A etapa de re-interpretação da realidade objetiva é a fase em que são avaliados os 

processos e seus resultados. 

Planejamento de Nova Intervenção 

Nessa etapa, será definida a inserção do CEN, nos campos de prática que dizem 

respeito à continuidade das atividades. O grande desafio está na articulação entre o aluno que 

concluiu o estágio por ocasião do término do período letivo e o aluno do período 

subsequentemente como forma de oportunizar a atuação conjunta. 

Art. 14 - A apresentação pública do TCC é parte obrigatória das atividades de 

Estágio Curricular, uma vez que se trata de momento de desenvolvimento da autonomia do 

aluno nos processos de trabalho da enfermagem, entendendo-os como indissociáveis. Assim 

assume o desafio de garantir que o processo pesquisar/investigar seja atividade também do 

estágio como forma de fortalecer essa indissociabilidade. 

§ 1º O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser apresentado ao final do Estágio 

Curricular Supervisionado IV, computado como a terceira nota deste Estágio. 
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§ 2º Essa articulação/ indissociabilidade entre TCC e Estágio parte da 

compreensão que a construção/definição/escolha do objeto de pesquisa do aluno partiu das 

necessidades/realidades encontradas durante a sua vivencia, seja nos momentos de prática, de 

captação da realidade objetiva e/ou dos estágios, entendendo que o TCC como momento de 

síntese da formação deve subsidiar respostas ao enfrentamento das 

necessidades/problemáticas encontradas, produzindo conhecimentos e intervindo nos espaços 

onde o trabalho em saúde se materializa.  

Art. 15 - Os atores envolvidos no estagio do CEN/CAMEAM são: A 

Coordenação de Curso, a Coordenação de Monografia, o Coordenador de Estágio, o gestor 

local e de saúde e diretores de instituições de saúde públicas e privadas, docentes supervisores 

de estágio, alunos, usuários, enfermeiros supervisores de campo. 

§ 1º São atribuições da Coordenação de Curso: 

I. Definir espaços que se constituirão enquanto campo de estágio que assegurem 

a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das práticas previstas no 

projeto de intervenção.  

II. Acompanhar a operacionalização do projeto de intervenção. Como se trata de 

um projeto de articulação com os Serviços, o departamento de enfermagem terá 

que trabalhar diretamente com a direção dos serviços, na perspectiva de 

construção de uma articulação em caráter institucional, superando a articulação 

em caráter pessoal. 

§ 2º São atribuições da Coordenação de Monografia: 

I. Elaborar e divulgar a lista dos alunos do Curso de Enfermagem que tenham 

apresentado projeto de pesquisa relativo ao TCC e Termo de Responsabilidade 

de Orientação junto à Secretaria do Curso; 

II. Elaborar e divulgar, semestralmente, a lista dos professores com suas 

respectivas linhas de pesquisa e disponibilidade de orientação; 

III. Elaborar o calendário das atividades de monografia e os prazos relativos ao 

projeto de monografia e a monografia junto aos componentes curriculares 

Processo Pesquisar e Enfermagem, Estudos Orientados para Elaboração de 

Monografia e Estágio Supervisionado Curricular IV, de acordo com o 

calendário universitário do Curso de Enfermagem/CAMEAM/ UERN; 



P á g i n a  | 240 

 

IV. Oficializar e divulgar as composições das bancas examinadoras das 

monografias do curso de graduação em enfermagem; 

V. Receber e distribuir as monografias (1º Depósito) com os orientadores 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nessas normas e 

divulgados no calendário letivo do curso de enfermagem; 

VI. Receber, distribuir e arquivar toda a documentação relativa ao 

desenvolvimento das disciplinas Concepções sobre o Ato de Estudar, Processo 

de Investigação em Enfermagem, Processo Pesquisar e Enfermagem, Estudos 

Orientados para Elaboração de Monografia; 

VII. Encaminhar a Coordenação de Estágio a nota da Avaliação Final da 

Monografia para incorporação no diário do componente Estágio Curricular 

Supervisionado IV; 

VIII. Receber, distribuir e arquivar, as brochuras da monografia final do curso de 

graduação em enfermagem; 

IX. Apresentar em plenária do Curso de Enfermagem relatório do desenvolvimento 

das atividades de monografia bimestralmente, ou antes, disso quando 

necessário; 

X. Encaminhar ao Curso de Enfermagem as dificuldades ou impasses 

eventualmente surgidos no desenvolvimento das atividades e prazos previstos, 

inclusive na relação entre professor-orientador e orientando; 

XI. Decidir sobre a substituição de professor-orientador e pedido de prorrogação de 

prazo ou, se necessário, remetê-los à plenária departamental de enfermagem, e 

sobre os casos omissos nessas normas, que não impliquem em prejuízo aos 

princípios das mesmas. 

§ 3º São atribuições Do Coordenador de Estágio Curricular Supervisionado 

I. Elaborar semestralmente, em conjunto com o coordenador de monografia, um 

Plano de Ação fundamentado nas diretrizes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, nas normas de monografia, e, nos relatórios, com a participação 

da equipe de Professores Supervisores de Estágio; 
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II. Proceder  prévio cadastramento e avaliação periódica dos campos de estágio, 

com a finalidade de celebração de convênios entre a UERN e instituições 

públicas e  privadas  de atenção à saúde, obedecendo aos seguintes requisitos: 

a. Existência de infraestrutura, recursos humanos e materiais necessários ao     

pleno de desenvolvimento do Estágio Supervisionado; 

b. Garantia de acompanhamento e avaliação por parte da Coordenação do 

Curso de Graduação em Enfermagem; 

c. Existência de profissional qualificado para participar da orientação, 

acompanhamento e avaliação do estagiário, cujas atribuições são definidas 

na presente Norma; 

III. Selecionar, treinar, distribuir e encaminhar os alunos aos campos de estágio; 

IV. Promover uma ampla articulação entre os diversos cenários de prática 

profissional e a Coordenação do Curso de Enfermagem, tendo em vista o 

desencadeamento de processos reflexivos sobre a formação e exercício 

profissional na perspectiva da construção coletiva de projetos de integração 

ensino/trabalho;  

V. Acompanhar, avaliar e analisar o direcionamento do estágio com base nas 

diretrizes norteadoras do Curso de Graduação em Enfermagem; 

VI. VI - Assessorar a elaboração e efetivação das Unidades Programáticas do 

estágio curricular supervisionado a partir dos marcos teórico-metodológicos 

norteadores do Curso de Graduação em Enfermagem; 

VII. Distribuir formulários, receber mensalmente relatório de atividades dos alunos 

estagiários para controle e cômputo das horas de estágio cumpridas nos 

diversos cenários de prática; 

VIII. Elaborar e encaminhar, trimestralmente e semestralmente à Coordenação do 

Curso de Graduação em Enfermagem, relatório de atividades desenvolvidas 

nos estágios referentes a cada período letivo;  

IX. Gerar os Termos de Compromisso de Estágio TCE’s, conforme orientações da 

PROEG/UERN. 

§ 4º São atribuições do gestor local e de saúde e diretores de instituições de saúde 

públicas e privadas: 

I. Oferecer estrutura física, material e equipamentos destinados às atividades 

didático-pedagógicas relacionadas ao estágio; 
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II. Facilitar o acesso irrestrito dos professores, supervisores, coordenadores geral 

de estágio e dos alunos estagiários, às dependências das concedentes, nos 

horários previamente determinados; 

III. Facilitar o acesso às informações administrativas no que tange aos aspectos 

organizacionais, prontuários, registros e demais informações pertinentes, aos 

professores, supervisores, coordenadores geral e estagiários, visando o perfeito 

entendimento da realidade das unidades de saúde; 

IV. Instruir todo o corpo funcional (pessoal administrativo, médicos, dentistas, 

enfermeiros do serviço, etc) da existência das condições estabelecidas como 

forma de facilitar a integração e ambientação dos estagiários; 

V. Indicar e responsabilizar um ou mais enfermeiros, vinculados funcionalmente 

às instituições de saúde, para supervisão conjunta com os professores 

supervisores de estágio da UERN, considerando a pactuação efetivada de 

acordo com a proposta pedagógica para o estágio. 

§ 5º São atribuições dos Docentes Supervisores de Estágio Curricular 

Supervisionado: 

I. Indicar ao Departamento de Enfermagem serviços que venham a se constituir 

em campos de prática; 

II. Qualificar os enfermeiros de serviço nos referenciais teóricos metodológicos 

do ensino de graduação (promovendo cursos e/outros eventos, motivando os 

enfermeiros a participarem de atividades do CEN); 

III. 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; 

IV. Mediar negociações institucionais; 

V. Planejar e definir juntamente com enfermeiros supervisores, o programa 

específico do estágio: objetivos específicos, conteúdos, estratégias pedagógicas 

e avaliação; 

VI. Desenvolver atividades de reflexões sobre o estágio e orientações práticas 

(estudos de caso, produção de artigos, conferências entre outros) para 

complementação e aprofundamento do aluno;  
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VII. Desenvolver atitudes críticas e éticas no trato com colegas professores, 

enfermeiros de serviço, demais trabalhadores; 

VIII. Incentivar a produção de novos conhecimentos e tecnologias necessários à 

qualificação dos enfermeiros e da produção dos serviços; 

IX. 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; 

X. Avaliar o desempenho do aluno juntamente com o supervisor dos campos de 

estágio; 

XI. Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

XII. Negociar o projeto de intervenção, dentro dos limites de sua competência; 

§ 6º São atribuições dos Alunos: 

I. Matricular-se na Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, obedecidos 

os pré-requisitos; 

II. Frequentar e participar ativamente das aulas da fase de orientação específica 

em classe e realizar as atividades e tarefas planejadas para o estágio curricular 

supervisionado e elaboração de monografia; 

III. Comparecer ao estágio curricular supervisionado em condições compatíveis e 

requeridas pela circunstância do estágio e do ambiente da atividade 

profissional; 

IV. Conduzir-se com urbanidade e probidade em todas as fases do estágio 

curricular supervisionado; 

V. Executar as atividades e tarefas de cada fase do estágio, mediante observação e 

cumprimento do regulamento do curso e procedimentos metodológicos 

adotados pela Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem; 

VI. Cumprir os prazos e horários estabelecidos pela Coordenação do Curso de 

Graduação em Enfermagem; 
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VII. Manter o supervisor de estágio curricular supervisionado informado do 

desenvolvimento do estágio e comunicar-lhe com brevidade qualquer 

ocorrência que possa afetar as atividades ou que não esteja prevista no plano; 

VIII. Proceder a avaliação sistemática e contínua de suas atividades com a finalidade 

de aperfeiçoá-las sempre que necessário. 

  



P á g i n a  | 245 

 

§ 7º São atribuições dos Usuários: 

I.  Ao usuário dos serviços compete participar, não como paciente, mas como 

sujeito, nas intervenções de enfermagem. Ele quem vivencia os problemas 

relativos ao seu processo saúde/doença e como tal, é co-partícipe do processo 

de produção dos serviços;  

II. Fornecer informações sobre suas condições de vida e saúde, possibilitando uma 

captação da realidade objetiva da dimensão singular e particular; participar e 

avaliar as ações de promoção, prevenção e reabilitação desenvolvidos ao longo 

do estágio;  

III. Contribuir com o processo de educação permanente em saúde no contexto da 

produção dos serviços de saúde e de sua inserção na dinâmica social;  

IV. Expressar suas necessidades de saúde como forma de fortalecimento do 

controle social; 

V. Comunicar ao enfermeiro supervisor ou docente da disciplina avaliações ou 

reclamações sobre a atuação do estagiário e avaliar conjuntamente as 

intervenções efetivadas no estágio. 

8º São atribuições dos Enfermeiros Supervisores de Campo: 

I. Organizar o campo de estágio curricular supervisionado; 

II. Introduzir os alunos na dinâmica do processo de trabalho que ocorre no espaço 

institucional, como forma de desencadear a apreensão da realidade, dos 

processos de trabalho em enfermagem; 

III. Socializar com os demais trabalhadores (médicos, bioquímicos, assistentes 

sociais, auxiliares, técnicos, atendentes de enfermagem, pessoal de apoio etc.) a 

proposta de estágio curricular supervisionado; 

IV. Conhecer o Projeto Político Pedagógico do CEN e particularmente os marcos 

teóricos e metodológicos que embasam o ensino; 

V. Solicitar do estagiário, o cumprimento das normas de estágio curricular 

supervisionado e a documentação referente ao registro das atividades 

desenvolvidas; 
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VI. Planejar juntamente com o supervisor e estagiários todas as atividades a serem 

desenvolvidas; 

VII. Participar de reuniões, cursos, treinamentos, seminários e outras atividades 

promovidas pela UERN que se relacione com o estágio curricular 

supervisionado; 

VIII. Receber, supervisionar/orientar o aluno em todas a fases do estágio curricular 

supervisionado; 

IX. Esclarecer dúvidas, avaliar o desempenho sistemático e progressivo do aluno 

em todas as ações desenvolvidas no estágio curricular supervisionado; 

X. Resolver problemas imediatos, relativos ao estágio curricular supervisionado e 

a produção dos serviços de saúde e educação e encaminhar a outras instâncias 

quando impossíveis de serem solucionados no âmbito de sua competência; 

XI. Avaliar o desempenho do aluno em conjunto com o docente e proceder 

registros de frequência dos alunos sob sua responsabilidade. 

XII. Construir coletivamente o projeto de intervenção na realidade; 

XIII. Socializar o projeto de intervenção com os demais trabalhadores do serviço; 

XIV. Negociar o projeto de intervenção dentro dos limites de sua competência.  

XV. Manter os docentes supervisores de estágio curricular supervisionado do 

CEN\UERN e o Coordenador de Estágio Curricular Supervisionado 

informados do desenvolvimento do mesmo e comunicar-lhes qualquer 

ocorrência que possa afetar as atividades ou que não estejam previstas no plano 

da respectiva disciplina. 
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TÍTULO IV 

DO COMPONENTE CURRICULAR PRÁTICA COMO COMPONENTE 

CURRICULAR 

 

CAPÍTULO 1 

DA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Art. 16 A prática como componente curricular é regulamentada pela resolução 

CNE/CP1, 18 de fevereiro de 2002, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a 

formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena. Em seu artigo 12, essa resolução estabelece que a prática, na matriz 

curricular, não pode ficar reduzida a um espaço restrito aos estágios, mas que deve permear 

toda a formação, estando presente desde o início do curso, em todas as disciplinas ou áreas. 

§ 1º A Prática de ensino, refere-se aos momentos preparatórios para a 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. A prática de ensino acontece em 

todas as disciplinas da licenciatura. 

§ 2º Os professores e os discentes dos componentes curriculares que envolvem 

prática de ensino, deverão desenvolver atividades voltadas para comunidade e /ou escola local 

onde a instituição de ensino se insere, registrando-as no diário de classe.  

Art. 17 No curso de enfermagem, a carga horária total destinada a prática como 

componente curricular corresponde a 420(quatrocentos e vinte) horas/aula, distribuídas no 

decorrer de todo o curso, através das disciplinas conforme relação abaixo. 

 

Disciplina 
Carga horária 

Teoria Prática Total 
Fundamentos de Filosofia 45 15 60 
Fundamentos de Sociologia 45 15 60 

Fundamentos de 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 
Instrumentos Metodológicos do Processo Ensinar/Aprender 45 15 60 
Bases Políticas e Legais para a Educação Básica e 
Profissional 

45 15 60 

Antropologia e Saúde 30 15 45 

História e Processo do Trabalho de Enfermagem 45 15 60 
Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 
Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 
Saúde Ambiental 30 15 45 

Ética e Enfermagem 30 15 45 
Enfermagem no Processo Saúde-Doença da Criança e do 
Adolescente 

120 30 150 

Processo Gerenciar da 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 Terceira 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 
 

TÍTULO V  

DO COMPONENTE CURRICULAR TCC 

 

CAPÍTULO 1 

DA DEFINIÇÃO DO TCC 

 

Art. 18 - O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) do Curso de Graduação em 

Enfermagem/CAMEAM/UERN dar-se-á através da modalidade de monografia. O TCC 

consiste na materialização do processo investigar, sendo para este fim instrumentalizado nos 

componentes curriculares: Concepções sobre o Ato de Estudar, Ética e Enfermagem, Processo 

de Investigação em Enfermagem, Processo Pesquisar em Enfermagem e Estudos Orientados 

para Elaboração de Monografia, a partir da execução de um projeto de pesquisa, sob a 

orientação docente. O TCC é momento síntese da formação, subsidiando respostas ao 

enfrentamento das necessidades/problemáticas anteriormente encontradas pelo discente, nos 

cenários de prática em toda a formação e nos estágios curriculares, que se conformam no 6º, 

7º, 8º e 9º período do curso. 
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Parágrafo Único – A monografia é individual, sob a orientação docente e 

submetida à apreciação de uma banca examinadora designada pelo órgão competente e A 

monografia do Curso de Graduação em Enfermagem/CAMEAM/UERN caracterizar-se-á por 

um tema-objeto de estudo delimitado a partir das necessidades sociais encontradas durante a 

sua formação acadêmica, nos mais distintos momentos, sejam de prática, captação da 

realidade objetiva e estágios, observando-se as linhas de pesquisa definidas pelo PPC, que 

contemplam a fundamentação teórico-metodológica que conformam a produção do 

conhecimento e do trabalho de enfermagem. 

 

CAPÍTULO II 

DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Art. - 19 - As atividades da elaboração do Projeto de Pesquisa relativo ao TCC 

iniciam-se com o componente curricular “Concepções Sobre o Ato de Estudar”, tem 

continuidade com o componente “Processo de Investigação em Enfermagem” e,   concluída 

por ocasião do componente curricular “Processo Pesquisar da Enfermagem”, que tem como 

produto final a elaboração e apresentação do Projeto de Pesquisa. 

§ 1 – O projeto de pesquisa pode ser do tipo: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental ou pesquisa envolvendo seres humanos. 

Art. 20 - O projeto de pesquisa deve ser estruturado de acordo com o roteiro 

estabelecido pela Coordenação de Monografia. Este segue as normas da ABNT vigentes.  

§1º - É aprovado no componente curricular Processo Pesquisar e Enfermagem o 

aluno que obtiver, nota igual ou superior a 07 (sete) resultante de média aritmética simples 

atribuída ao projeto de pesquisa e demais atividades da disciplina. 

§2º - Fica reprovado no componente curricular Processo Pesquisar e Enfermagem 

o aluno que não entregar o projeto no prazo estabelecido e não cumprimento do disposto no 

parágrafo anterior. 

§ 3 – São elementos estruturais do projeto de pesquisa: 

I. Elementos Pré-Textuais (Capa, Folha de Rosto, Sumário, Resumo). 

II. Introdução, que deve apresentar: 
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a. - Delimitação do Objeto de Estudo; 

b. - Questão de Pesquisa ou Questões de Pesquisa (Problematização); 

c. - Justificativa; 

d. - Relevância do Estudo (contribuições e benefícios); 

e. - Hipóteses e/ou Pressupostos; 

III. Objetivos do Estudo (Geral e Específicos); 

IV. Revisão de Literatura. 

V. Metodologia: 

a. - Tipo de Estudo; 

b. - Local do Estudo; 

c. - Universo/ População da Pesquisa;  

d. - Procedimentos de Coleta de Dados; 

e. - Procedimentos de Análise de Dados; 

f. - Aspectos Éticos (se existirem); 

VI. Cronograma. 

VII. Quadro Orçamentário. 

VIII. Referências. 

IX. Anexos e Apêndices (se existirem). 

Art. 21 - A entrega do projeto de pesquisa relativo ao TCC (cópia digital em CD-

ROM) à Coordenação de Monografia far-se-á 90 dias após o t rmino da disciplina “Processo 

Pesquisar e Enfermagem”, acompanhado do Termo de Responsabilidade de Orientação 

assinado pelo orientador e orientando. 
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CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DO PROJETO DE MONOGRAFIA  

 

Art. 22 - A execução do Projeto de Monografia será efetuada como atividade dos 

componentes curriculares: Estudos Orientados para Elaboração de Monografia e Estágio 

Supervisionado Curricular IV. 

§1º - São requisitos para elaboração de monografia: 

I. Respeito às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT; 

II. Respeito ao projeto de pesquisa apresentado à Coordenação de Monografia 

conforme exposto no Artigo 4º.  

III. Respeito às normas do Manual Normativo de Trabalho de Conclusão de Curso 

da UERN. 

 

CAPÍTULO IV 

DA AVALIAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

Art. 23 - O processo de avaliação da Monografia obedece aos seguintes 

procedimentos: 

I. Ser iniciado com a entrega da versão preliminar (1º Depósito) da Monografia 

ao professor orientador 75 (setenta e cinco) dias antes da data do término do 

semestre letivo; 

II. Após anuência do professor orientador o aluno deve entregar as cópias da 

Monografia impressas e encadernadas em espiral à Coordenação de 

Monografia para que esta distribua aos membros da Banca Examinadora; 

III. A Banca Examinadora tem o Prazo de 30 (trinta) dias para emitir o parecer 

relativo ao 1º Depósito da Monografia aos Orientadores, que devem informar a 

Coordenação de Monografia o recebimento dos pareceres via E-mail; 
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IV. No caso da Banca Examinadora sugerir reformulações na monografia o aluno 

tem o prazo de 30 (trinta) dias, sob o acompanhamento do orientador, para 

efetivar o 2º Depósito da Monografia. Esta versão responde aos pareceres da 

Banca Examinadora e deve ser apresentada em cópia digital e via E-mail, em 

formato PDF, para a Coordenação de Monografia.  

V. A Coordenação de Monografia deve agendar, conforme calendário 

universitário, a data/horário/local para apresentação oral e pública da versão 

final da monografia; 

VI. As avaliações da versão escrita e da apresentação oral devem ser registradas 

nas Fichas de Avaliação de Monografia segundo sua modalidade (pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental ou pesquisa envolvendo seres humanos), na 

qual cada membro da Banca Examinadora atribuirá suas notas que terão 

variação de 0 (zero) a 10 (dez). 

VII. A nota final da Monografia constitui-se da média aritmética simples das notas 

atribuídas pelos membros da banca ao trabalho escrito e a apresentação oral. 

Esta nota corresponde à terceira avaliação do componente curricular Estágio 

Curricular Supervisionado IV. 

VIII. Na apresentação oral o aluno tem, no máximo, 40 (quarenta) minutos para 

fazer a apresentação da sua monografia e cada membro da Banca Examinadora 

tem, no máximo 5 (cinco) minutos para fazer suas arguições, e o aluno mais 5 

(cinco) minutos para responder as arguições da banca. 

IX. É considerado aprovado o aluno cuja monografia apresente média final igual 

ou superior a 7,0 (sete); 

X. É considerado reprovado no Componente Curricular Estágio Supervisionado 

Curricular IV: 

a. O aluno que deixar de cumprir, sem justificativa por escrito, os prazos 

fixados para depósitos da monografia; 

b. O aluno que deixar de comparecer, sem justificativa por escrito, à Banca 

Examinadora, no prazo fixado para apresentação oral da monografia. 
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c. Em caso de justificativa escrita apresentada pelo aluno e, obrigatoriamente, 

por seu orientador, a Coordenação de Monografia levará o caso para decisão 

em Plenária Departamental. 

 

CAPÍTULO V 

DO ESTUDANTE 

 

Art. 24 – Constituem deveres do aluno do Curso de 

Enfermagem/CAMEAN/UERN em relação à elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso: 

I. Desenvolver atividades relativas à elaboração da monografia por ocasião dos 

componentes curriculares: Concepções Sobre o Ato de Estudar, Processo de 

Investigação em Enfermagem, Ética e Enfermagem, Processo Pesquisar e 

Enfermagem, Estudos Orientados para Elaboração da Monografia e Estágio 

Supervisionado Curricular IV, sob a coordenação do professor e orientador; 

II. Elaborar o Projeto de Pesquisa no semestre que está matriculado em Processo 

Pesquisar e Enfermagem e cumprir os prazos previstos no calendário 

universitário do Curso de Enfermagem/CAMEAM/UERN; 

III. Cumprir o cronograma do trabalho discutido com o orientador e previsto no 

Projeto de Pesquisa; 

IV. Entregar a versão preliminar da monografia ao orientador 75 (setenta e cinco) 

dias antes da data do término semestre letivo da UERN, quando este estiver 

matriculado em Estágio Supervisionado Curricular IV; 

V. Providenciar, após o cumprimento das etapas previstas na Avaliação da 

Monografia, a confecção de 03 (três) cópias impressas encadernadas em 

Brochuras e 01 cópia digital arquivo em formato PDF e encaminhá-las á 

Coordenação de Monografia no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a 

contar da data de apresentação oral; 

§1º – As três vias da monografia encaminhadas á Coordenação de Monografia 

terão a seguinte destinação: 

I. Uma via para a Biblioteca Setorial do Campus; 

II. Uma via para o orientador; 
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III. Uma via para o arquivo da Coordenação de Monografia, juntamente com uma 

cópia digital arquivo em formato PDF; 

Art. 25 – No caso de publicação científica relativa ao trabalho de conclusão de 

curso, em qualquer órgão ou meio de divulgação, o orientador, obrigatoriamente, deve ser 

considerado coautor. 

 

CAPÍTULO VI 

DA ORIENTAÇÃO 

 

Art. 26 – É garantida aos alunos da Graduação em Enfermagem a orientação para 

o desenvolvimento do seu projeto de pesquisa relativo ao TCC, a cargo, preferencialmente, de 

um professor do CEN/CAMEAM/UERN. 

§1º – Os professores efetivos do Curso de Enfermagem são considerados aptos a 

orientar alunos da graduação. 

§2º – Os professores não pertencentes ao quadro do Curso de Enfermagem, mas 

pertencentes à UERN, devem submeter à apreciação da plenária departamental, o Currículo 

Lattes atualizado e esperar a homologação da solicitação de orientação de aluno da Graduação 

em Enfermagem/CAMEAM/UERN; 

§3º – Os professores em regime de tempo parcial (20h semanais) devem orientar 

no máximo 02 (duas) monografias e o professor de tempo integral (com 40h semanais e/ou 

com Dedicação Exclusiva – DE) no máximo de 04 (quatro) monografias por semestre; 

§4º – A distribuição da carga horária docente para a orientação do TCC estará em 

consonância com a Resolução em vigor na Instituição. 

§5º – O professor-orientador não pode desligar-se da orientação do aluno no 

processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso sem motivo justificado submetido á 

apreciação da Coordenação de Monografia. Caso necessário o desligamento, este deve assinar 

o Termo de Desligamento de Responsabilidade de Orientação, juntamente com o orientando e 

submeter à solicitação justificada à apreciação da Plenária Departamental, que após aprovação 

da solicitação deverá providenciar novo professor-orientador para o aluno; 

Art. 27 – Compete ao professor-orientador: 
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I. Avaliar a relevância do tema proposto pelo estudante no seu projeto de 

pesquisa; 

II. Orientar os alunos nas diferentes etapas do trabalho de produção monográfica, 

iniciado pela disciplina Processo Pesquisar da Enfermagem e concluído com a 

elaboração da monografia na disciplina Estágio Supervisionado Curricular IV; 

III. Manter encontros com o aluno, com cronograma definido, em local e horário 

previamente definido; 

IV. O não cumprimento do cronograma, sem motivo justo, devidamente 

comprovado, constitui falta sujeita as sanções disciplinares previstas em 

normas regimentais; 

V. Sugerir à Coordenação de Monografia, de comum acordo com o orientando, os 

componentes da Banca Examinadora, levando em consideração as áreas de 

especialização dos mesmos e a temática do TCC; 

VI. Presidir e coordenar os trabalhos da Banca Examinadora e encaminhar o 

resultado final à Coordenação de Monografia, nos prazos fixados em 

calendário e nestas normas. 

 

CAPÍTULO VII 

DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 28 – A Banca Examinadora, designada pela Coordenação de Monografia, é 

constituída por no mínimo três professores, sendo dois lotados no Curso de 

Enfermagem/CAMEAM/UERN, ou no máximo cinco professores, sendo três lotados no 

Curso de Enfermagem/CAMEAM/UERN, levando em consideração as áreas de 

especialização em relação ao tema do TCC. 

Parágrafo Único – O professor-orientador é o Presidente da Banca Examinadora. 

Art. 29– Compete á Banca Examinadora, por seus membros: 

I. Efetivar o processo de avaliação da Monografia de acordo com os requisitos 

definidos no “Manual Normativo de Trabalho de Conclusão de Curso da 

UERN”; 
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II. Entregar as cópias e os respectivos pareceres aos Orientadores nos prazos 

estabelecidos pelo calendário de monografia do Curso de 

Enfermagem/CAMEAM 

III. Comparecer na data/horário/local determinado para apresentação oral e pública 

da Monografia e entregar ao professor-orientador – presidente da banca – o 

resultado final de sua avaliação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 

Art. 30 – A Coordenação de Monografia do Curso de Graduação em 

Enfermagem/CAMEAM/UERN é exercida por um professor do Curso de Enfermagem 

escolhido em Plenária para cumprir mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por mais 

um período igual, a critério do Colegiado e aceite do professor. 

Parágrafo Único – Em caso de afastamento, antes do término do mandato, será 

designado substituto nas formas destas normas para conclusão do mandato. 

Art. 31 – São atribuições da Coordenação de Monografia: 

I. Zelar pelo cumprimento destas normas, divulgando-as para os alunos inscritos 

na disciplina “Concepções Sobre o Ato de Estudar”; 

II. Elaborar e divulgar a lista dos alunos do Curso de Enfermagem que tenham 

apresentado projeto de pesquisa relativo ao TCC e Termo de Responsabilidade 

de Orientação junto à Secretaria do Curso, respeitando os prazos estabelecidos 

nestas normas, para efeito de matrícula na disciplina “Estudos Orientados para 

Elaboração de Monografia”; 

III. Elaborar e divulgar, semestralmente, a lista dos professores com suas 

respectivas linhas de pesquisa e disponibilidade de orientação; 

IV. Elaborar o calendário das atividades de monografia e os prazos relativos ao 

projeto de monografia e a monografia junto aos componentes curriculares 

Processo Pesquisar e Enfermagem, Estudos Orientados para Elaboração de 
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Monografia e Estágio Supervisionado Curricular IV, de acordo com o 

calendário universitário do Curso de Enfermagem/CAMEAM/ UERN; 

V. Oficializar e divulgar as composições das bancas examinadoras das 

monografias do curso de graduação em enfermagem; 

VI. Receber e distribuir as monografias (1º Depósito) com os orientadores 

observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nessas normas e 

divulgados no calendário letivo do curso de enfermagem; 

VII. Receber, distribuir e arquivar toda a documentação relativa ao 

desenvolvimento das disciplinas Concepções sobre o Ato de Estudar, Processo 

de Investigação em Enfermagem, Ética e Enfermagem, Processo Pesquisar e 

Enfermagem e Estudos Orientados para Elaboração de Monografia; 

VIII. Encaminhar a Coordenação de Estágio a nota da Avaliação Final da 

Monografia para incorporação no diário do componente Estágio Curricular 

Supervisionado IV; 

IX. Receber, distribuir e arquivar, as brochuras e as cópias em CD Room da 

monografia final do curso de graduação em enfermagem; 

X. Apresentar em plenária do Curso de Enfermagem relatório do desenvolvimento 

das atividades de monografia, ou antes, disso quando necessário; 

XI. Encaminhar ao Curso de Enfermagem as dificuldades ou impasses 

eventualmente surgidos no desenvolvimento das atividades e prazos previstos, 

inclusive na relação entre professor-orientador e orientando; 

XII. Decidir sobre a substituição de professor-orientador e pedido de prorrogação de 

prazo ou, se necessário, remetê-los à plenária departamental de enfermagem, e 

sobre os casos omissos nessas normas, que não impliquem em prejuízo aos 

princípios das mesmas. 

Parágrafo Único – Ao professor coordenador de monografia será atribuída a 

carga horária conforme Resolução de Distribuição de Carga Horária Docente da UERN. 
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CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 32 – Os casos omissos nestas normas que não impliquem em prejuízos aos 

princípios serão resolvidos pela coordenação de monografia ou, quando necessário, pela 

plenária de Curso de Enfermagem. 

Parágrafo Único – Das decisões da coordenação de monografia cabe recurso à 

plenária do Curso de Enfermagem/CAMEAM e, deste ao Colegiado do CAMEAM e, deste ao 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE/UERN. 

Art. 33 – Estas normas entram em vigor na data de sua publicação, após 

aprovação pelo CONSEPE/UERN. 

 

TÍTULO VI  

DAS ATIVIDADES CURRICULARES 

COMPLEMENTARES  

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO, REGISTRO, CONTROLE E CONTABILIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARES 

 

Art. 34 O currículo do CEN, ademais das disciplinas obrigatórias e optativas, 

integraliza-se com atividades complementares que totalizam 210 (duzentos e dez) horas com 

documentação comprobatória de responsabilidade discente junto à orientação acadêmica do 

curso, detalhadas no quadro abaixo.  

Atividades de Ensino: 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Curso de língua estrangeira 10 horas por semestre 
Monitoria em disciplinas do curso de graduação 60 horas por semestre letivo 
Palestras e cursos proferidos 4 horas por ocasião 
Participação em cursos, oficinas, minicursos A carga horária do curso, oficina e 
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minicurso, que não exceda 80 horas. 

Produção de material educativo (livro, vídeo, 
disco, cartilha, texto, etc) 

30 horas por atividade 

Programa de treinamento especial (PET) 60 horas por semestre letivo 
Realização de estágios não curriculares 60 horas por semestre 
 

Atividades de Pesquisa: 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Apresentação de trabalhos em eventos 
científicos 

30 horas por apresentação 

Artigos científicos publicados 20 horas por publicação 
Artigos publicados em jornais 10 horas por publicação 
Monografia premiada em concurso público 60 horas por monografia 
Projetos de iniciação científica 60 horas por semestre 
Publicação de resumos em anais de eventos 10 horas por resumo 
Publicação de resumos expandidos 15 horas por resumo 
Publicação de trabalhos completos publicados 
em anais de congressos 

20 horas por trabalho 

 

Atividades de extensão: 

ATIVIDADES PONTUAÇÃO 
Organização de eventos científicos 20 horas por evento 
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. 

Participação em eventos, congressos, mostras, 
exposições, simpósios, campanhas, conferências 

15 horas por evento 

Participação em projetos de extensão 30 horas por projeto de até 40 horas 
Participação no seminário interdisciplinar 20 horas por seminário 
Projetos sociais e de voluntariado 10 horas por projeto 
Publicação de trabalhos completos publicados em 
anais de congressos 

20 horas por trabalho 

Representação estudantil em centro e diretório 
acadêmicos 

45 horas por semestre 

 

§ 1º Além de computada em histórico escolar, a participação comprovada pode 

também justificar as faltas em disciplinas no respectivo período do evento, a partir de 

requerimento para tal junto ao respectivo professor, com visto do coordenador do curso.  
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§ 2º O registro da participação do aluno nestas atividades será requerida junto à 

coordenação do CEN/ CAMEAM / UERN semestralmente; 

§ 3º O requerimento das atividades complementares deve dar-se em formulário 

específico fornecido pela Secretaria do Curso; 

§ 4º O cômputo das horas requeridas, quanto da participação da atividade, será 

julgado e o resultado encaminhado pela orientação acadêmica do curso para a Diretoria de 

Registro e Controle Acadêmico (DIRCA); 

§ 5º Para o cômputo das horas requeridas o aluno deverá anexar cópia do 

certificado específico ao respectivo formulário; 

§ 6º Somente serão contabilizadas as atividades realizadas durante o período em 

que o aluno estiver vinculado ao curso de enfermagem. 

§ 7º O orientador acadêmico do curso se responsabilizará, ao final do semestre, 

pela integração das informações na ficha de acompanhamento individual do aluno, cabendo a 

este acompanhar estas informações no início de cada semestre, no ato da matrícula; 

§ 8º A contabilização das 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 da plenária do curso.  

 

TÍTULO VII 

DA MATRIZ DOS COMPONENTES CURRICULARES 

Art. 35 O fluxo curricular do CEN/CAMEAM/UERN, base para a oferta dos Componentes 

Curriculares, encontra-se identificado a seguir: 

 

 

 



 

 

Primeiro Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-
REQUISITO 

DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501001-1 
A Universidade e a Produção da Força de 
Trabalho em Enfermagem 

45 - 45 3 - DEN 

0501031-1 Biologia 75 - 75 5 - DEN 
0501002-1 Concepções Sobre o Ato de Estudar 45 - 45 3 - DEN 
0702037-1 Fundamentos de Filosofia 45 15 60 4 - DE 
0301003-1 Fundamentos da Psicologia 45 15 60 4 - DE 
0701016-1 Fundamentos da sociologia 45 15 60 4 - DE 
Total - 300 45 345 23 - - 
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Segundo Período 

 

 

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-
REQUISITO 

DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501025-1 Antropologia e Saúde 30 15 45 3 - DEN 

0501003-1 
História e Processo de Trabalho em 
Enfermagem 

45 15 60 4 - DEN 

0501026-1  Morfologia 75 30 105 7 Biologia DEN 
0501027-1 Processos Fisiológicos 135 - 135 9 Biologia DEN 

0301008-1 Sociologia da Educação 45 15 60 4 
Fundamentos 
da Sociologia 

DE 

Total - 330 75 405 27 - - 
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Terceiro Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501004-1 Epidemiologia e Enfermagem 90 30 120 8 
História e Processo de 

Trabalho em 
Enfermagem 

DEN 

0702032-1 Filosofia da Educação 45 15 60 4 - DE 
0501046-1 Gênero, Saúde e Enfermagem 30 - 30 2 - DEN 
0401089-1 Língua Brasileira de Sinais  60 - 60 4 - DLV 

0501005-1 Processo de Investigação em Enfermagem 60 - 60 4 
Concepções Sobre o 

Ato de Estudar 
DEN 

0501028-1 Processos Patológicos 135 - 135 9 
Morfologia 

DEN 
Processos Fisiológicos 

Total - 420 45 465 31 - - 
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Quarto Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501067-1 Enfermagem e Processos Terapêuticos 135 - 135 9 Processos Patológicos DEN 

0501008-1 Enfermagem em Saúde Coletiva 60 30 90 6 
Epidemiologia e 

Enfermagem 
DEN 

0301018-1 Psicologia da Aprendizagem 45 15 60 4 
Fundamentos de 

Psicologia 
DE 

0501007-1 
Semiologia e Semiotécnica  de 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença  do Adulto 

225 - 225 15 Processos Patológicos DEN 

Total - 465 45 510 34 - - 
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Quinto Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501069-1 
Bases Políticas e Legais para a Educação 
Básica e Profissional em Enfermagem 

45 15 60 4 - DEN 

0501011-1 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença da 
Criança e do Adolescente 

120 30 150 10 - DEN 

0501068-1 Ética e Enfermagem 30 15 45 3 -   

0501052-1 Gestão do Processo Ensinar Aprender 30 15 45 3 - DEN 

0501012-1 Processo Gerenciar em Enfermagem 75 15 90 6 
História e Processo de 

Trabalho de Enfermagem 
DEN 

0501030-1 Saúde Ambiental 30 15 45 3 
Epidemiologia e 

Enfermagem 
DEN 

0501009-1 
Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem 
no Processo Saúde/Doença da Criança  

75 - 75 5 

Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 

Processo Saúde doença do 
Adulto 

DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

 Disciplina Optativa    04  DEN 

Total - 405 105 510 38 - - 
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Sexto Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501015-1 
Enfermagem no Processo de 
Reprodução Humana  

180 30 210 14 

Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 

Processo Saúde doença do 
Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501051-1 Enfermagem no Processo Produtivo 45 15 60 4 

Semiologia e Semiotécnica 
de Enfermagem no 

Processo Saúde doença do 
Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501061-1 Estágio Curricular Supervisionado I - 105 105 7 
Enfermagem em Saúde 

Coletiva 
DEN 

0501070-1 
Instrumentos Metodológicos do 
Processo Ensinar-Aprender 

45 15 60 4 - DEN 

0501050-1 Processo Pesquisar e Enfermagem 60 - 60 4 
Processo de Inverstigação 

em Enfermagem 
DEN 

0501016-1 Temas Avançados em Saúde Coletiva 45 15 60 4 
Enfermagem em Saúde 

Coletiva 
DEN 

Total - 375 180 555 37 - - 
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Sétimo Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501018-1 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença da Terceira Idade 

60 30 90 6 

Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem no Processo 
Saúde doença do Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501019-1 
Enfermagem no Processo 
Saúde/Doença do Adulto 

240 30 270 18 

Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem no Processo 
Saúde doença do Adulto DEN 

Enfermagem e Saúde 
Coletiva 

0501062-1 Estágio Curricular Supervisionado II - 105 105 7 
Estágio Curricular 
Supervisionado I 

DEN 

0501017-1 
Seminário sobre a Problemática do 
Ensino e da Prática de Enfermagem 

30 - 30 2 Ética e Enfermagem DEN 

Total - 270 135 495 33 - - 
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Oitavo Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501063-1 
Estágio Curricular Supervisionado 
III 

- 525 525 35 
Todas as disciplinas obrigatórias 

cursadas até o 7° Período 
DEN 

0501022-1 
Estudos para Elaboração de 
Monografia 

30 - 30 2 
Processo Pesquisar em 

Enfermagem 
DEN 

Total - 30 525 555 37 - - 
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Nono Período 

 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CARGA HORÁRIA 

CRÉDITOS PRÉ-REQUISITO DEPARTAMENTO 
Teórica Prática Total 

0501064-1 
Estágio Curricular Supervisionado 
IV 

- 585 585 39 Todas as disciplinas obrigatórias DEN 

Total - - 585 585 39 - - 
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Quadro Resumo das Disciplinas do Curso De Enfermagem 

 

 

MODALIDADE DE DISCIPLINAS QUANTIDADE CARGA HORÁRIA MÍNIMA TOTAL DE CRÉDITOS 

Disciplinas obrigatórias 41 4.425 295 

Disciplinas optativas - 60 4 

Atividades complementares - 210 
 

TOTAL 41 4.695 299 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

 

ATA DE APROVAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

ENFERMAGEM 

 

PORTARIA 012/2015 – GD/CAMEAM/UERN 

(Comissão Setorial de Avaliação Institucional) 

 

PORTARIA Nº 013/2015 – GD/CAMEAM/UERN  

(Núcleo Docente Estruturante) 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

DECRETO Nº 15/1976 

CRIAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE PAU DOS FERROS 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

 

RESOLUÇÃO 049/2003 – CONSEPE DE CRIAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº55/2008 – APROVA O PROJETO PEDAGÓGICO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM/CAMEAM 

 

DECRETO 21.871 – 02/09/2010 

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº3 DE 07 DE  NOVEMBRO DE 2001 

E 

RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO DOCENTE 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

ACERVO BIBLIOGRÁFICO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

CURRICULO LATTES DA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO CURSO DE 

ENFERMAGEM 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

PARECER Nº 010/2010 – CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO/RN 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A 

 

POLÍTICA DE EGRESSOS - ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

 

 

 

  



 

 

ACOMPANHAMENTOS DE EGRESSOS DO CURSO DE ENGERMAGEM - 

CAMEAM 

 

Relação de Artigos Publicados em Periódicos dos Egressos do CEN/CAMEAM 

ARTIGO REVISTA ALUNO 
A ENFERMAGEM E O 
TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFÁLICO: ESTUDO DE 
REVISÃO SISTEMÁTICA DE 
LITERATURA 

REUOL FELIPE CESAR 
CHAVES DE 
OLIVEIRA 

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
ÀS VÍTIMAS COM TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFÁLICO: 
(RE)DISCUTINDO S PRÁTICAS 
EMERGENCIAIS 

REUOL FELIPE CESAR 
CHAVES DE 
OLIVEIRA 

PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM 
PELO ENFERMEIRO NA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA: O PRECONIZADO E O 
REAL 

REUOL RENATA BORGES DE 
VASCONCELOS 

OS SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO 
CUIDADO DE ENFERMAGEM NA 
SAÚDE DA FAMÍLIA PELOS 
PORTADORES DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL 

RETEP RENATA BORGES DE 
VASCONCELOS 

SÍNDROME SPOAN: UMA QUESTÃO 
DE CONSANGUINIDADE E DE 
CONQUISTA DE DIREITOS 

REUOL LARISSA COSTA 
OLIVEIRA 
RENATA BORGES DE 
VASCONCELOS 

O CUIDADO DE ENFERMAGEM NA 
SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 
DOS ADOLESCENTES 

ADOLESCÊNCIA & 
SAÚDE 

TEREZA RAQUEL 
FERNANDES TORRES 

ASSISTÊNCIA AO PARTO NATURAL: 
UMA PRÁTICA ONDE NÃO HÁ 
ESTRADAS A PERCORRER, MAS SIM 
CAMINHOS A  CONSTRUIR  

RETEP TERESA LILIANE 
FERNANDES 

MORTALIDADE MATERNA POR 
CAUSAS EVITÁVEIS: A REALIDADE 
DO ALTO-OESTE 

RETEP ERIONILDES LOPES 
DE MOURA 

A VIVÊNCIA DAS PROFISSIONAIS 
DO SEXO 

SAÚDE EM 
DEBATE 

LAÉCIA LIZIANE DE 
PAIVA 

MORBIMORTALIDADE NA 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 
DE UM HOSPITAL PÚBLICO 

REVISTA BAIANA 
DE ENFERMAGEM 

FERNANDA 
QUEIROZ 

CONHECIMENTO E 
COMPORTAMENTO SEXUAL DOS 

REVISTA BAIANA 
DE SAÚDE 

JECILANIE 
GONÇALVES DE 



 

 

UNIVERSITÁRIOS DIANTE A 
VULNERABILIDADE AO HIV/AIDS 

PÚBLICA OLIVEIRA 

A PRESCRIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PELOS 
ENFERMEIROS NA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA  

COGITARE RENATA BORGES DE 
VASCONCELOS 

NA SIMPLICIDADE A 
COMPLEXIDADE DE UM CUIDAR: A 
ATUAÇÃO DE BENZEDEIRA NA 
ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA 

PHYSIS RAFAEL EDUARDO 
GURGEL DE 
MEDEIROS 

PERCEPÇÃO DO ACADÊMICO DE 
ENFERMAGEM SOBRE O SEU 
PROCESSO DE SAÚDE/DOENÇA 
DURANTE A GRADUAÇÃO 

SAÚDE & 
TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 

JOSEFA RENÁGILA 
NUNES DE LIMA 

A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA SOBRE AS IMPLICAÇÕES 
DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR 
EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

SAÚDE & 
TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL 

SILVANE DOS 
SANTOS MATIAS 

AS INCERTEZAS DAS MULHERES 
EM VIVENCIAR A SEXUALIDADE 
NO CLIMATÉRIO 

REUOL ANGELA 
WILMAROCHA 

VIA DE PARTO ORIENTADA NO 
PRÉ-NATAL E A ESCOLHA DA 
ENFERMEIRA NO SEU PARTO 

REUOL DJENANE ROCHA 
SILVESTRE 

ANÁLISE DA ADESÃO AO 
TRATAMENTO POR PORTADORES 
DE HIPERTENSÃO 

RETEP RAFAEL MORAIS DE 
PAIVA SOUSA 

CUIDANDO DA SAÚDE DO HOMEM: 
UM OLHAR SOBRE AS RELAÇÕES 
DE GÊNERO 

RETEP MARIA ISABEL 
SILVA GUILHERME 
RENATA BORGES DE 
VASCONCELOS 

AÇÃO E PREVENÇÃO: UMA 
AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA EM 
MANIPULADORES DE ALIMENTOS 
E ESCOLARES 

REVISTA 
EXTENDERE 

ANTÔNIO PEDRODA 
SILVA NETO 
NATHÁLIA 
LORENNA DUARTE 
DE SENA 

ACESSO, VÍNCULO E ADESÃO AO 
TRATAMENTO PARA 
TUBERCULOSE SOB A ÓTICA DE 
USUÁRIOS E FAMILIARES 

REVISTA DA 
UNIVERSIDADE 

VALE DO RIO 
VERDE 

DANYLLO DO 
NASCIMENTO SILVA 
JUNIOR 
YAGO RODRIGUES 
SILVA 
ANA KARINA VIDAL 
SILVA 

ADESÃO AO EXAME DE CITOLOGIA 
ONCÓTICA: UM OLHAR SOBRE A 
SAÚDE DA MULHER 

REVISTA DE APS ARABELLA NADJA 
FERREIRA LIMA 

HUMANIZAÇÃO NA CLÍNICA 
MÉDICA: RELAÇÃO USUÁRIO-

REVISTA REDE DE 
CUIDADOS EM 

MARCOS ANTÔNIO 
GOMES DA SILVA 



 

 

PROFISSIONAL DE SAÚDE SAÚDE MARIANA DE 
MORAIS 
FORTUNATO 
AVERLÂNDIO 
WALLYSON SOARES 
DA COSTA 

EXPRESSÃO DA HUMANIZAÇÃO NO 
CAMPO DA ATENÇÃO BÁSICA À 
SAÚDE 

REVISTA REDE DE 
CUIDADOS EM 

SAÚDE 

Sebastião Olacy de 
Souza Júnior 
Mariana de Morais 
Fortunato 

ADESÃO DE ADOLESCENTES À 
CAMISINHA MASCULINA 

REVISTA DE 
PESQUISA 

CUIDADO É 
FUNDAMENTAL 

ONLINE 

Lúcia de Fátima 
Rodrigues e Oliveira 
Marília Abrantes 
Fernandes Cavalcanti 

 
 LIMITS AND POSSIBILITIES FOR 
EFFECTIVE HUMANIZED 
ASSISTANCE IN THE PERCEPTION 
OF HEALTH PROFESSIONALS 

 
 

REUOL 

 
 Mariana de Morais 
Fortunato 

 

 

 

  



 

 

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO DE EGRESSOS EM BANCAS DE TCC 

 

  

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO DE EGRESSOS EM SEMINÁRIOS 

INTERDISCIPLINARES DO CURSO DE ENGERMAGEM - CAMEAM 

 
EGRESSOS 

CHARLLES KENEDY DUARTE DE FREITAS 
 
JOSÉ BRENO DE ALENCAR PINTO 
 
FRANCISCO MOURA PESSOA PAIVA 
 
CLEMENTE CARLOS DA COSTA NETO 
 
MARIA PRISCILLA CIBELLE FERREIRA DA SILVA 
 

ANGELA WILMA ROCHA 
 
 
JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO 

 
FABIANO ALVES CARDOSO 
 
AILTON PEREIRA DA SILVA 
 

EGRESSOS 
JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO 

 
JOSÉ BRENO DE ALENCAR PINTO 

 
MARIA PRISCILA CIBELLY FERREIRA SILVA 

 

JOEL DACIO DE SOUZA 
 

ANGELÚCIA MICARLE LEITE DE QUEIROZ 
 

RENATA BORGES DE VASCONCELOS 
 



 

 

MARIANA DE MORAIS FORTUNATO 
 
ANTONIO EDGAR TÔRRES CÂMARA 

 
STHEFANNY MILANY CAVALCANTE VIDAL 
 
JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA 
 

 

 

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO DE EGRESSOS EM PROJETOS DE EXTENSÃO 

DO CURSO DE ENGERMAGEM - CAMEAM 

EGRESSOS 
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO 

 
NATHÁLIA LORENNA DUARTE DE SENA 

 
 

 

 

QUADRO DE PARTICIPAÇÃO DE EGRESSOS EM GRUPOS DE PESQUISA DO 

CURSO DE ENGERMAGEM - CAMEAM 

 

  

  

EGRESSOS 
RENATA BORGES DE VASCONCELOS 

 
ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO 

 

JAIRA GONÇALVES TRIGUEIRO 
 

JOSÉ BRENO DE ALENCAR PINTO 
 
MARIA PRISCILA CIBELLY FERREIRA SILVA 

 



 

 

QUADRO DE INSERÇÃO PROFISSIONAL DE EGRESSOS DO CURSO DE 

ENGERMAGEM - CAMEAM 

 
EGRESSOS 

 

 
CONCURSOS/SELEÇÕES 

SEMESTRE 2008 
Antonia Lúcia da Silva de Oliveira SMS de Riacho da Cruz  
Charlles Kenedy Duarte de Freitas  SMS de Umarizal   
Clemente Carlos da Costa Neto SESAP/RN e SMS Areia Branca e Baraúnas 
Francisca Liane Fernandes Bandeira SESAP/RN e SMS de Pilões  
Francisco Moura Pessoa Paiva Hospital Universitário Presidente Dutra-

HUUFMA – São Luís do Maranhão 
Glaucia Barbosa de Freitas SESAP/ RN(SUVIGE) e EHBSERH (Onofre 

Lopes) 
Ivana Maria Queiroz Fernandes SESAP/RN(SUCA) 
Jaira Gonçalves Trigueiro SESAP/RN (HCCA) e UERN  

Mestrado - CE 
Jônia Maria Vieira da Silva SMS Patos/PB 
José Breno de Alencar Pinto SESAP (HCCA) e SMS Souza/PB 

Mestrado - UECE 
Josimeire Kalina Peixoto da Silva SESAP RN, SESAP PB (hospital de 

Cajazeiras)  e SMS de Angicos 
Lucivania de Lima Maia SMS de Messejana/CE  
Maria Priscilla Cibelle Ferreira da Silva SMS de Baraúnas e Tabuleiro Grande  

Mestrado - UERN 
Manoel Genilton da Costa  SMS de Baraúnas 
Nêmora Martins  SMS de Baraúnas 
Talita Lira do Nascimento SESAP/RN(Hospital da Mulher) SMS de 

Catolé do Rocha/PB 
SEMESTRE 2009 Egressos 

Angela Wilma Rocha Secretária Municipal de Saúde Major Sales 
Arthur Dyêgo de Morais Torres Docente da UnP – Universidade Potiguar 
Bartira Nogueira Leite COREN/RN 
Emanuelle Gomes Martins SMS de Ererê/CE 
Iandra Fernandes Caldas Docente na UERN 

Mestrado - UERN 
Joel Dácio de Souza Maia ACS Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros e 

Docente provisório da UERN 
Mestrado – UFRN/FIOCRUZ 

Jusciley Calixto da Silveira SMS de Salvador/BA 
José Adailton da Silva Mestrado - UFRN 



 

 

Doutorado – UFRN 
Marcos Antonio Gomes da Silva  SMS de Dr. Severiano/RN  
Milena de Oliveira Lobo SMS de Extremoz e SMS de Natal/RN  
Rosilene Lúcia de Aquino SMS de São José do Mipibú/RN 
Suame Cristane Melo Freitas SESAP/RN( hospital João Machado )e SMS de 

Governador Dix-Sept Rosado 
Tereza Liliane  Fernandes ACS Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros 
Thiziane Merin Feitosa Chaves SESAP/RN, SMS de Parnamirim  
José Mariano Pessoa Secretário Municipal de Saúde de Coronel João 

Pessoa e SMS de São Miguel /RN 
Maria Isabel Silva Guilherme SMS de Assú 
Antonio Edgar Tôrres Câmara EBSERH, Santa Cruz/RN, SESAP/RN 
Fabiano Alves Cardoso Hospital Regional Norte de Sobral/CE e SMS 

de Coronel João Pessoa 
SEMESTRE 2010 Egressos  

Aline Iane Correia da Silva Enfermeira voluntária na AAPCMR 
Antonio Freire Neto EBSERH / Hospital das Clínicas UFPE 
Carla Mara Bezerra dos Santos SMS de General Sampaio  
Concita Cristina Siqueira Moreira SESAP/RN -  Hospital Estadual Dr. Ruy 

Pereira dos Santos 
Debora Paula Paiva  Enfermeira CAPS, Patu/RN 
Erionildes Lopes de Moura Hospital Sara Kubtschek, Areia Branca RN, 

SAMU/RN 
Francisca Raquel Monteiro Melo SESAP - Hospital Maria Alice, Natal/RN 
Ione Cléa da Costa Morais SMS de Alto Santo/CE  
José Duégiton Torres de Morais SMS de Caicó/RN e SAMU 
Larissa Alane Costa  Enfermeira da Clinica de Cirurgia Plástica, 

Mossoró/RN 
Rafael Eduardo Gurgel Medeiros SMS de Caraúbas 
Rafael Morais de Paiva Sousa Instrutor do SENAC-RN 
Renata Borges Vasconcelos Enfermeira do HMVRS – Horizonte/CE  
Saionara Aline Alves Sousa SMS de Caicó 
Talita Nogueira Maciel Alves Enfermeira na SESAP (VI URSAP)  

SEMESTRE 2011 Egressos 
Ailton Pereira da Silva SMS de Pilões  
Ana Paula Leite de Oliveira   
Email: ana-paula-leite@hotmail.com 

ACS Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros 

Ananda Ruth de Paula Góis  
Email: anandinhadepaula@hotmail.com 

SMS de Mossoró e Maternidade Almeida 
Castro 

Carlos Augusto da Silva Almeida 
Email: carlinhossaytou@hotmail.com 

Docente na empresa Faculdade de Enfermagem 
Nova Esperança _ FACENE/ Mossoró_ RN 

Djenane Rocha Silvestre Assistente em Administração na empresa IFRN 

mailto:ana-paula-leite@hotmail.com
mailto:anandinhadepaula@hotmail.com
mailto:carlinhossaytou@hotmail.com


 

 

Email: djinhanane@yahoo.com.br Oficial 
Émerson Leandro Maniçoba de Oliveira 
Email: emerson20leandro@hotmail.com 

SMS de Pilões  

Francisca Gilvaneide Holanda do Carmo 
Email: gilvaneide_holanda@hotmail.com 

SMS de Apodí 

Jecilanie Gonçalves de Oliveira 
Email: jecilanie@hotmail.com 

SMS Morada Nova / CE  

Josefa Renágila Nunes de Lima 
Email:  

SMS de Pereiro/CE  

Maria Gilma Ferreira Rocha 
Email: gilma_rochalopes@hotmail.com 

SMS de Major Sales-RN e Agente 
Penitenciário no Estado da Paraíba  

Paulo Bernardino Farias Júnior 
Email: bernardfjunior07@yahoo.com.br 

SESAP/RN (VI URSAP) 

Priscila da Silveira Jácome 
Email: priscilarui_19@hotmail.com 

SMS de Paraná 
 

Silvane dos Santos Matias 
Email: silvane.matias@hotmail.com 

Secretaria Estadual de Educação/RN 

Tereza Raquel Fernandes Tôrres 
Email: traquelft@hotmail.com 

SMS de Brejo Santo/CE  

Tiago Andrade Dantas 
Email: tyago.dantas@hotmail.com 

Docente do IFPB 
 

Valquíria de Souza Freitas 
Email: valquiriasouzafreitas@hotmail.com 

SMS de São Francisco do Oeste  

SEMESTRE 2012 Egressos 
Aline Ferreira Silva de Oliveira 
Email: af.oliveira1985@hotmail.com 

Secretaria Municipal de Educação de 
Pilões/RN 

Averlândio Wallysson Soares da Costa 
E-mail: averlandiowallysson@hotmail.com 

Docente na UNP e UFRN  
 

Dêniar Cryslene de Sousa Aires 
E-mail: deniar_aires@hotmail.com 

SMS de Pereiro/CE 

Érika Diniz Jales 
E-mail: ekinhadiniz@hotmail.com 

SMS de Umarizal e Professora de Escola de 
Técnico de Enfermagem 

Felipe César Chaves de Oliveira 
E-mail: felipe_timao2005@hotmail.com 

SMS de Riacho de Santana 

Jailson Halysson de Queiroz  
Email: jhpdf@hotmail.com 

Enfermeiro Militar do Corpo de bombeiros Pau 
dos Ferros RN 

José Leandro Barbosa Vieira 
Email: j.leandrovieira@hotmail.com 

Técnico UFERSA Pau dos Ferros RN 

Laécia Lizianne de Paiva 
Email: lizianne_2@hotmail.com 

Docente da Escola de Técnica de Enfermagem 
e SMS de Marcelino Vieira 

Lúcia de Fátima Rodrigues de Oliveira 
Email: lucinhafr2008@hotmail.com 

Secretaria Municipal de Educação Viçosa/RN 

mailto:gilvaneide_holanda@hotmail.com
mailto:jecilanie@hotmail.com
mailto:gilma_rochalopes@hotmail.com
mailto:bernardfjunior07@yahoo.com.br
mailto:priscilarui_19@hotmail.com
mailto:silvane.matias@hotmail.com
mailto:Email:%20traquelft@hotmail.com
mailto:tyago.dantas@hotmail.com
mailto:valquiriasouzafreitas@hotmail.com
mailto:felipe_timao2005@hotmail.com
mailto:jhpdf@hotmail.com
mailto:j.leandrovieira@hotmail.com
mailto:lucinhafr2008@hotmail.com


 

 

Mariana de Morais Fortunato 
Email: morais_mary@hotmail.com 

Enfermeira na SMS de Nova Jaguaribara-CE 

Marília Cléssia Pinheiro SMS de Pereiro/CE 

SEMESTRE 2013 Egressos 
Ângela Walverlya Pinheiro Silva 
Email: walverlyamf@hotmail.com 

SMS de Major Sales/RN 

Antonia Marília Praxedes 
Email: mariliapraxedes@hotmail.com 

Curso de Auxiliar de ENFERMAGEM 

Eva da Silva Paiva 
Email: evapaiva.ce@hotmail.com  

SMS de Ererê/CE  

Francisco Alancaderque Melo da Silva 
Email: alancaderque@hotmail.com  

SMS de Caraúbas/RN 

Gevânia Maria da Silva 
Email: gevania.z@hotmail.com   

Secretaria de Educação de São Miguel/RN 

Kirlla Micaelly Carlos 
Email: kirlla_mikaelly16@hotmail.com  

SMS de Potiretama/CE  

Kássia Bandeira Galvão  
Email: kassya_primuxa@hotmail.com  

Docente de Escola  Técnica de Enfermagem 
em Iracema-CE 

Letícia Rodrigues de Queiroz 
Email: aicitel_aicitel@hotmail.com 

Enfermeira contratada do NASF Pau dos Ferros 
RN 

Luiza de Marilac Alves da Fonseca 
Email: luiza_fonseca@hotmail.com 

Enfermeira da ESF de Ipanguaçu e Docente de 
Curso Técnico de Enfermagem 

Mignum de Andrade Batista  
Email: mignun_andrade@hotmail.com 

Policial Militar do RN 

Nathália Lorenna Duarte de Sena 
Email: nathalia.lorenna@hotmail.com 

ACS Prefeitura Municipal de Pau dos 
Ferros/RN 

Sthefanny Milany Cavalcante Vidal 
Email: sthefannymilany@yahoo.com.br 

Docente do PRONATEC e da Escola de 
Enfermagem Catarina de Siena 

SEMESTRE 2014 Egressos 
Marília Abrantes Fernandes Cavalcanti 
Email: marilia_abrantes17@hotmail.com 

SMS Luiz Gomes 

Maria Juliete Maia Gomes  
Email: juliete_gomes@hotmail.com 

Docente do Curso Técnico de Enfermagem e 
Secretaria Municipal de Saúde de Iracema/CE 

Maria Naiara da Silva  
Email: nayara_raika@hotmail.com 

SMS de Dr. Severiano/RN  

José Ednardo Soares Pereira da Silva 
Email: ednardosoares@r7.com 

Docente do Curso Técnico de Enfermagem e 
Escola Profissionalizante de Iracema/CE 

Raimundo Nacélio da Costa  
Email: naceliocostaenfer007@hotmail.com 

Técnico da UERN 

Lígia Fernanda da Silveira Andrade  
Email: nandafernanda_lg@hotmail.com 

Diretora do Centro de saúde de Luiz Gomes 
RN 

  



 

 

QUADRO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO – 1º LUGAR - DO CURSO 

DE ENGERMAGEM – CAMEAM – 2015.1 

 

 

DISCENTES FUNÇAO E LOCAL 
 

Cilas Viana de Freitas 
 

 
Enfermeiro – PSF 

Pau dosFerros – RN 
 

Yago Rodrigues Silva 
 

 
Enfermeiro – SAMU 

Santa Luzia – PB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 

 

FICHAS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

SUPERVISIONADOS E DO TCC DO CEN/CAMEAM 

E  

QUADRO DE EQUIVALÊNCIAS 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

RELAÇÃO DOCENTE, TITULAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E DISCIPLINAS 

LECIONADAS 2014.2 E 2015.1 

 

 

  



 

 

Apêndice - Relação Docente, Titulação, Regime de Trabalho e Disciplinas Lecionadas 

2014.2 e 2015.1 

Docentes Depto. De 
Lotação 

Disciplinas Lecionadas Regime de 
Trabalho 

SEMESTRE 2014.2 
 
Ana Raquel de 
Figueiredo Rego 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Epidemiologia e Enfermagem 
 
Informática e enfermagem 
 
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem no 
Processo Saúde/Doença da Criança 

 

 
40h 
Provisório 

 
Andrezza Karine 
Araújo de 
Medeiros Pereira 
 

 
Enfermagem 
Mestra 
 

 
Epidemiologia e Enfermagem 
 
Estágio Curricular Supervisionado II 

 
40h  
DE 

 
Claudielly 
Ferreira 

 
Enfermagem 
Mestra 
 

 
NÃO SE APLICA 
 

 

 
Eliana Barreto 
Fixina 

 
Enfermagem 
Doutora 

 
Enfermagem no Processo Saúde Doença  
da 3a Idade 
 
Processos Patológicos 

 

 
40h 

 
Ellany Gurgel 
Cosme do 
Nascimento 
 

 
Enfermagem 
Doutora 
 

 
Estágio Supervisionado IV 
 
Gênero, Saúde e Enfermagem 

 

 
40h 

 
Francisca 
Adriana Barreto 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
O Processo Gerenciar da Enfermagem 
 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença  
do Adulto 
 

 

 
40h 

 
Franklin Learcton 
Bezerra de 
Oliveira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
NÃO SE APLICA 

 
 

 
Graça Rocha 
Pessoa 
 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
 do Adulto 

  

40h 

 
Jaira Gonçalves 

 
Enfermagem 

 
Estágio Supervisionado II 

 
40h 



 

 

Trigueiro 
 

Especialista  
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
 do Adulto 
 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença  
da Criança e do Adolescente 

 

Provisório 

 
Janieiry Lima de 
Araújo 
 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Processo de Investigação em Enfermagem 
 
Ética em enfermagem 

 

 
40h 
DE 

 
Joel Dácio de 
Souza 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Epidemiologia e Enfermagem 
 
Enfermagem no Processo Saúde Doença  
do Adulto 
 
Estágio Curricular Supervisionado IV 

 

 
40h 
Provisório 

 
José Giovanni 
Nobre Gomes 

 
Enfermagem 
Doutor 
 

 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
da Criança e do Adolescente 
 

 
40h 
DE 

 
Juce Ally Lopes 
de Melo 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Estágio Supervisionado II 
 
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem  
no Processo Saúde/Doença da Criança 

 

 
40h 

 
Lidiana de Paiva 
Gomes Nunes 
 

 
Enfermagem 

 
LICENÇA SEM VENCIMENTOS 
 

 
Marcelo Viana da 
Costa 

 
Enfermagem 
Doutor 

 
A Universidade e força de Trabalho em enfermagem 
 
Epidemiologia e Enfermagem 

 

40h 
DE 

 
Márcio Adriano 
Fernandes 
Barreto 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
Biologia 
 
Processos Patológicos 

 

 
40h 

 
Mary Kalianne 
Fernandes de 
Oliveira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Processos Patológicos 
 
Supervisão de Estágio IV 
 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e 
do Adolescente 
 
Semiologia e Semiotécnica de  
Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança 

 

 
40h 
Provisório 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Niedja Cibegne 
da Silva 
Fernandes 
 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença 
 do Adulto 
 
Estágio Supervisionado IV 

 

 
 
40h 

 
 
Palmyra 
Sayonara de Góis 
 

 
 
Enfermagem 
Mestra 

 
 
Processo Gerenciar em Enfermagem 
 
Estágio Supervisionado II 

 

 
40h 
DE 

 
Rafael Tavares 
Silveira 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
NÃO SE APLICA 
 

 

 
Rômulo Gomes 
 de Castro Sena 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
Biologia 
 
Estágio Curricular Supervisionado IV 
 
Enfermagem no Processo Saúde Doença  
do Adulto 

 

 
40h 
Provisório 

 
Vaniely Oliveira 
Ferreira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Epidemiologia e Enfermagem 
 
Estágio Curricular Supervisionado IV 
 
Enfermagem no Processo Saúde/Doença da Criança e 
do Adolescente 
 
Seminário Sobre a Problemática  
do Ensino e da Prática da Enfermagem 

 

 
40h 
Provisório 



 

 

 

Docentes Depto. De 
Lotação 

Disciplinas Lecionadas Regime de 
Trabalho 

 SEMESTRE 2015.1 
 
Ana Raquel de 
Figueiredo Rego 

 
Enfermagem 
Mestra 

Enfermagem no Processo de 
 Reprodução Humana 
 
Antropologia e Saúde  
 
Estágio Curricular supervisionado I 

 

 
40h 
Provisório 

 
Andrezza Karine 
Araújo de 
Medeiros Pereira 
 

 
Enfermagem 
Mestra 
 

 
Estágio Curricular  
Supervisionado I 
 
Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

 
40h  
DE 

 
Claudielly 
Ferreira 

 
Enfermagem 
Mestra 
 

 
Enfermagem em Saúde Coletiva 

Temas Avançados Em saúde Coletiva 
 

 
20h 
Provisório 

 
Eliana Barreto 
Fixina 

 
Enfermagem 
Doutora 

 
Enfermagem e Processos Terapêuticos 
 

 
40h 

 
Ellany Gurgel 
Cosme do 
Nascimento 
 

 
Enfermagem 
Doutora 
 

 
Processo Pesquisar e Enfermagem 
  
Estudos orientados para elaboração 
 de monografia  

 

 
40h 

 
Francisca 
Adriana Barreto 

 
Enfermagem 
Mestra 

 

Estágio Curricular supervisionado III 

Enfermagem no Processo Produtivo 
 

 
40h 

 
Franklin Learcton 
Bezerra de 
Oliveira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Estágio Supervisionado  I 
 
Enfermagem no Processo de 
 Reprodução Humana 
 
Instrumentos Metodológicos do 
 Processo Ensinar-Aprender 

 

 
40h 
Provisório 

 
Graça Rocha 
Pessoa 
 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
Semiologia e Semiotécnica No 
 processo Saúde/Doença do Adulto 
 
 Coordenação de Estágio Curricular  
Supervisionado 

 

40h 

 
Jaira Gonçalves 

 
Enfermagem 

 
Estágio Supervisionado I 

 
40h 



 

 

Trigueiro 
 

Especialista  
Enfermagem em Saúde Coletiva 
 
Semiologia e Semiotécnica 
 No processo Saúde/Doença do Adulto 
 
PIM  Semio. E Semiotécnica 
do processso Saúde/doença Adulto 

 

Provisório 

 
Janieiry Lima de 
Araújo 
 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
LICENÇA MATERNIDADE 

 
40h 
DE 

 
Joel Dácio de 
Souza 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Estágio Curricular Supervisionado III 
 
Morfologia 
 
Enfermagem no Processo de  
Reprodução Humana 

 

 
40h 
Provisório 

 
José Giovanni 
Nobre Gomes 

 
Enfermagem 
Doutor 
 

 

Processos Fisiológicos 
 

 
40h 
DE 

 
Juce Ally Lopes 
de Melo 

 
Enfermagem 
Mestra 

 
LICENÇA MATERNIDADE 

 
40h 

 
Lidiana de Paiva 
Gomes Nunes 
 

 
Enfermagem 

 
LICENÇA SEM VENCIMENTOS 

 
Marcelo Viana da 
Costa 

 
Enfermagem 
Doutor 

 
História e Processo de Trabalho em 
 Enfermagem 
 
Enfermagem em Saúde Coletiva 

 

 
40h 
DE 

 
Márcio Adriano 
Fernandes 
Barreto 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
Processos Fisiológicos 
 
Enfermagem e Processo Terapêuticos 

 

 
40h 

 
Mary Kalianne 
Fernandes de 
Oliveira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Estágio Curricular Supervisionado III 
 

Semiologia e Semiotécnica  
No processo Saúde/Doença do Adulto 

Enfermagem no Processo de Reprodução Humana 
 

 
40h 
Provisório 

 
Niedja Cibegne 

 
Enfermagem 

 
Estágio Curricular Supervisionado III 

 
 



 

 

 

 

 

 

da Silva 
Fernandes 
 

Mestra  
Semiologia e Semiotécnica  
No processo Saúde/Doença do Adulto 

 

40h 

 
 
Palmyra 
Sayonara de Góis 
 

 
 
Enfermagem 
Mestra 

 

Enfermagem no Processo Produtivo 

Estágio Supervisionado I 

 

 
 
40h 
DE 

 
Rafael Tavares 
Silveira 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
Semiologia e Semiotécnica 
 No processo Saúde/Doença do Adulto 
 
Enfermagem em Saúde Coletiva 
 
Estágio Curricular Supervisionado III 

 

 

 
Rômulo Gomes 
 de Castro Sena 
 

 
Enfermagem 
Mestre 

 
Estágio Curricular Supervisionado III 
 
Morfologia 

 

 
40h 
Provisório 

 
Vaniely Oliveira 
Ferreira 
 

 
Enfermagem 
Especialista 

 
Semiologia e Semiotécnica 
 No processo Saúde/Doença do Adulto 
 
Enf. Reprodução Humana 
 
Supervisão de Estágio III 

 

 
40h 
Provisório 
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QUADRO 1 – EQUIVALÊNCIA ENTRE COMPONENTES DE MATRIZES CURRICULARES (MC) DIFERENTES DO MESMO CURSO 

 

 
UNIDADE UNIVERSITÁRIA: 

CAMPUS AVANÇADO PROFª MARIA ELISA DE ALBUQUERQUE MAIA 

DEPARTAMENTO  ACADÊMICO: ENFERMAGEM CURSO: ENFERMAGEM 

CÓDIGO DA MC DO COMPONENTE EQUIVALENTE_________ CÓDIGO DA MC DE ORIGEM DO COMPONENTE_________ 
 

(*) 
COMPONENTE CURRICULAR EQUIVALENTE COMPONENTE CURRICULAR DA MC DE ORIGEM 

CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR CÓDIGO DISCIPLINA CH/CR SIM NÃO 

0501046-1 GENERO, SAÚDE E ENFERMAGEM 02/30 0501006-1 GÊNERO E ENFERMAEM 02/30 X  

0501067-1 
ENFERMAGEM E PROCESSOS 

TERAPÊUTICOS 
09/135 0501029-1 PROCESSOS TERAPÊUTICOS 09/135 X  

0501068-1 
ÉTICA E ENFERMAGEM 

 
03/45 

0501010-1 EXERCÍCIO DE ENFERMAGEM 03/45 X  

0501048-1 ÉTICA, SAÚDE E SOCIEDADE 03/45 X  

0501050-1 PROCESSO PESQUISAR E ENFERMAGEM 04/60 0501013-1 PESQUISA E ENFERMAGEM 04/60 X  

0501051-1 ENFERMAGEM NO PROCESSO PRODUTIVO 04/60 0501014-1 
ENFERMAGEM NA SAÚDE-DOENÇA DO PROCESSO 

PRODUTIVO 
04/60 X  

(*) Caso em que a equivalência é recíproca entre as disciplinas. 
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