CURSO: ENFERMAGEM
EMENTAS – 2018.1

1º PERÍODO

DISCIPLINA: ANATOMOFISIOLOGIA DO SISTEMA LOCOMOTOR

EMENTA:

Introdução ao estudo anatômico. Posição Anatômica. Termos de
Posição Anatômica. Anatomofisiologia dos Sistemas Esquelético –
funções, tipos de ossos, divisão, inervação, vascularização,
metabolismo ósseo e acidentes anatômicos. Anatomofisiologia Articular
–
funções,
tipos
de
articulações,
movimentos
articulares,
vascularização e inervação. Sistema Muscular – funções, tipos de
músculos, vascularização, inervação, tipos de contração muscular e
metabolismo muscular. Correlações Clínicas.

DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA E GENÉTICA

EMENTA:

Estudo da formação de gametas e fecundação. Estudo da formação e
segmentação do embrião, os períodos embrionários e anexos
embrionários. Teratologia: fatores ambientais que afetam o
desenvolvimento embrionário. Caracterização da estrutura do DNA, sua
duplicação, os mecanismos de expressão e mutações do material
genético. Caracterização do
cariótipo
humano e
anomalias
cromossômicas humanas.

DISCIPLINA: ESTUDOS SOCIOANTROPOLÓGICOS
Panorama da história das Ciências Sociais, enfatizando seus princípios

EMENTA: teóricos e metodológicos propostos. Análise dos principais focos
temáticos e analíticos que atravessam a Sociologia e a Antropologia, e
que tornam possível refletir criticamente sobre a diversidade da
realidade sociocultural brasileira e as questões da contemporaneidade.
Enfoque das Relações Étnico-raciais. Cultura Afro-Brasileira e Indígena.

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E ÉTICOS DA ENFERMAGEM

EMENTA:

Enfermagem através da história. Influência religiosa na idade média.
Enfermagem moderna e a importância do legado de Florence
Nightingale para a profissão. A enfermagem no Brasil. Sistematização
da assistência de enfermagem: consulta de enfermagem e sua
aplicabilidade prática do processo de enfermagem. Classificação dos
diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA (Associação Norte
Americana de Enfermagem). Estudo para tomada de decisão e
planejamento do cuidado em saúde para atuação profissional frente à
equipe de saúde, cliente, família e comunidade em situações éticas,
bioéticas, morais, civis e emocionais.

DISCIPLINA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EMENTA: Estudo dos elementos de textualidade. O uso da variante padrão da

língua portuguesa. A produção de diferentes gêneros textuais. A
estrutura dissertativa. O verbal e o não-verbal na composição de
textos. Estudo do vocabulário.

DISCIPLINA: PROCESSO SAÚDE E DOENÇA
Estudo teórico reflexivo, compreendendo conceitos básicos sobre
EMENTA: Saúde e doença. Fatores determinantes do processo saúde e doença.
Sua interface na qualidade de vida do individuo e da coletividade. O
binômio saúde – doença nas dimensões: biológica, politica, sócio econômica e nas relações humanas e ambientais.

DISCIPLINA: SISTEMAS BIOLÓGICOS I

EMENTA:

Estudo das células, sua organização molecular, processos de
reprodução, sinalização, diferenciação e morte celular. Estudos da
estrutura e funções das organelas celulares.

DISCIPLINA: TECIDOS CORPORAIS I
Preparação de tecidos para Exame Microscópico. Histofisiologia do Tecido
Conjuntivo – tipos, células, fibras e substância fundamental amorfa.
EMENTA: Histofisiologia do Tecido Cartilaginoso – células cartilaginosas,
histogênese, crescimento e tipos de cartilagens. Histofisiologia do Tecido
ósseo – células ósseas, matriz óssea, tipos de tecido ósseo, histogênese,
crescimento e metabolismo ósseo.

3º PERÍODO

DISCIPLINA: ANATOMOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS DIGESTÓRIO,
URINÁRIO E REPRODUTOR

EMENTA:

Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Digestório – vias digestórias
superiores e inferiores, glândulas e órgãos anexos e etapas da
digestão. Anatomia e Fisiologia do Sistema Reprodutor – órgãos
genitais masculinos e femininos, fertilização, implantação e
gestação, parto e lactação. Anatomia e Fisiologia do Sistema
Urinário – Rins, ureter, bexiga, uretra, fisiologia renal e da micção.
Anatomia e Fisiologia Tegumentar – funções e camadas da pele,
glândulas exócrinas.

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

EMENTA:

Entendimento das condições de saúde das populações dentro do
contexto epidemiológico. Compreensão dos principais indicadores de
saúde na consolidação do diagnóstico de saúde coletiva.
Interpretação dos indicadores de mortalidade a partir da leitura de
variáveis tais como idade, características sociais e étnicas-raciais e
características ambientais. Formulação das medidas de frequência
de doenças. Analise da transição demográfica e epidemiológica no
Brasil.

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA I

EMENTA:

Fisiologia da Resposta Imune. Imunidade e Nutrição. Imunidade a
agentes infecciosos. Reações de hipersensibilidade. Conceito,
classificação, estrutura e ultraestrutura da célula bacteriana.
Metabolismo, crescimento, genética e controle microbiano. Aplicação
de técnicas em Microbiologia.

DISCIPLINA: PROCESSOS PATOLÓGICOS

EMENTA:

Definições e métodos do estudo da Patologia.. Adaptação celular.
Fisiopatologia da inflamação e infecção. Fisiopatologia do processo
de reparo e cicatrização. Neoplasia. Distúrbios hemodinâmicos.
Distúrbios do Crescimento e da Diferenciação Celulares. Bases
Genéticas das Doenças.

DISCIPLINA: SEMIOTÉCNICA II

EMENTA:

Correlação dos conteúdos teóricos e práticos de procedimentos e
ações técnicas/científicas e culturais de enfermagem para o
desenvolvimento de atitudes, percepções e habilidades na prática
do cuidar do indivíduo sob sua responsabilidade, na Instituição
Hospitalar ou na Saúde Coletiva.

DISCIPLINA: SISTEMAS BIOLÓGICOS III

EMENTA:

Introdução à Biofísica; Fenômenos Ondulatórios; Fluidos em
Sistemas Biológicos; Fenômenos Elétricos nas Células; Fenômenos
de Superfície; Física das Radiações.

DISCIPLINA: TECIDOS CORPORAIS III

EMENTA:

Histofisiologia do Tecido Nervoso. Morfologia microscópica das
células neurais. Diferenciação tecidual do sistema nervoso central e
periférico. Correlações clínicas.

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO

EMENTA:

5º PERÍODO
DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE NA ATENÇÃO BÁSICA

EMENTA:

Estudo das características anátomo-fisiologicas e psicossociais da
criança e adolescente sadios nas diferentes fases do crescimento.

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À MULHER NA ATENÇÃO
BÁSICA

EMENTA:

Assistência integral à mulher em todas as fases do ciclo vital e
reprodutivo. Identificação das situações de risco, aplicação de medidas
preventivas e terapêuticas e consulta de enfermagem. Contribuição na
construção de cidadania da mulher com a reflexão sobre sua situação
de saúde e seu papel na sociedade, considerando a perspectiva de
gênero.

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA
ATENÇÃO BÁSICA

EMENTA:

DE

ENFERMAGEM

AO

ADULTO

NA

Assistência Integral ao adulto, no âmbito do nível de atenção básica
com enfoque as doenças de intervenção coletiva, com relevância
epidemiológica e frente aos principais grupos vulneráveis. Aplicação
dos conteúdos teóricos com identificação das situações de risco,
principais intervenções diagnosticas e aplicação de medidas
terapêuticas e cuidativas através da consulta de enfermagem e outras
formas de cuidado. As diretrizes politicas de cuidado aos grupos
populacionais vulneráveis dentro da saúde do adulto e suas formas
sistematizadas de atendimento ao adulto (assistência domiciliar ,
ações de promoção e prevenção da saúde, assistenciais e de
reintegração dos indivíduos a sociedade).

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

EMENTA:

Sistematização da assistência de enfermagem: consulta de
enfermagem e sua aplicabilidade prática do processo de enfermagem.
Classificação dos diagnósticos de enfermagem segundo a NANDA
(Associação Norte Americana de Enfermagem).

DISCIPLINA: PRÁTICA EM ATENÇÃO BÁSICA

EMENTA:

Atividades práticas da enfermagem no atendimento da saúde coletiva.
Ações de Enfermagem em Saúde da Comunidade e na Política Nacional
de Saúde.

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA

EMENTA:

Conceitos, proposições e princípios da enfermagem, para o
atendimento da saúde coletiva. Bases fundamentais às ações de
Enfermagem em Saúde da Comunidade e na Política Nacional de
Saúde.

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA II

EMENTA:

Estudo da semiologia básica e sua aplicabilidade através dos
conhecimentos adquiridos na Semiologia I associados ao
embasamento da Semiologia II, identificando, analisando e
interpretando os dados semiológicos inerentes a cada sistema na
avaliação do indivíduo sob seus cuidados, responsabilizando-se pela
qualidade da assistência prestada.

7º PERÍODO

DISCIPLINA: CENTRO CIRÚRGICO / CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO

EMENTA:

Estudo sobre o gerenciamento da assistência integral aos pacientes
cirúrgicos e conhecimentos técnicos científicos, biopsicossociais e
humanísticos para a atuação em enfermagem na unidade de centro
cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, central de material e
esterilização.

DISCIPLINA: CLÍNICA CIRÚRGICA

EMENTA:

Estudo teórico-científico das evoluções cirúrgicas gerais mais
incidentes, como subsídio básico à prestação do cuidado humanizado
de enfermagem ao indivíduo, família e coletividade. Tecnologias
atualizadas e reflexão sobre os aspectos éticos no exercício da
assistência ao portador de afecções cirúrgicas.

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO APLICADA À ENFERMAGEM
Conceitos e finalidades no processo de promoção da saúde. Macro e

EMENTA: micro nutrientes. Conceitos e finalidades preventivas e terapêuticas da
nutrição nas diferentes fases da vida.

DISCIPLINA: POLÍTICAS DE SAÚDE
EMENTA: Estudo teórico reflexivo, compreendendo conceitos básicos sobre as

Políticas de Saúde no Brasil, processo de implantação e evolução do
Sistema Único de Saúde e a prática profissional de Enfermagem e
saúde no contexto da Política de Saúde .

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

EMENTA:

A produção do conhecimento
em enfermagem. A pesquisa como
possibilidade para compreender e aproximar o fazer no contexto social.
Referenciais teóricos e éticos para a pesquisa em enfermagem. Bases da
pesquisa
social:
questões,
objetivo,
espaço
metodológico.
Construção do anteprojeto de pesquisa; Publicações e periódicos.

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO II
Questões relativas ao processo do envelhecimento focalizando os

EMENTA: aspectos biopsicossociais para o cuidado da saúde do idoso
institucionalizado e nos diversos tipos de afecções mais incidentes,
assim como a Politica Nacional de Saúde do Idoso. Cuidados
domiciliares ao Idoso e o idoso e a terminalidade.

9º PERÍODO

DISCIPLINA: GESTÃO EM SAÚDE COLETIVA

EMENTA:

Conhecimento científico da administração em serviços de saúde,
planejamento e organização e administração de serviços de saúde, de
acordo com as políticas de saúde vigentes e o modelo assistencial do
Sistema Único de Saúde.

DISCIPLINA: GESTÃO HOSPITALAR

EMENTA:

Estudo para a liderança, trabalho em equipe e planejamento para
atuar na área de gerência de enfermagem e de saúde com a aplicação
dos fundamentos e instrumentos da administração

