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I.

Dados Gerais do Curso

• Enfermagem
• Periodicidade semestral;
• Carga horária 4.005 h
• Grau do curso bacharelado;
• Modalidade de ensino presencial;
• Número de vagas – 120;
• Tempo de integralização - duração padrão: 5 anos (10 períodos) e
duração máxima: 10 anos (20 períodos);
• Ato de Criação do Curso : Decreto nº 2.098, de 25/05/2004

II.

Histórico da IES

Contextualização institucional
Mantenedora
O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
PORTO S/A. (ITPAC PORTO NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 10.261.569/000164, foi credenciado pelo Decreto Estadual nº 3.486, de 04 de setembro de 2008,
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, em 05 de setembro
de 2008.
Mantida
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 FAPAC) está situada na Rua 02, Quadra 07 S/N, Jardim dos Ipês, CEP: 77500000, Porto Nacional estado do Tocantins, região norte do Brasil, telefone: (63)
3363-9600. Atualmente, todos os cursos de graduação ofertados na IES foram
avaliados com conceito 4 (CC), a partir dos atos autorizativos (autorização e/ou
renovação de reconhecimento) realizados pelo sistema federal de ensino
superior

(INEP/MEC).

Adicionalmente,

há

vigente

a

avaliação

de

recredenciamento da IES, na qual foi obtido conceito institucional (CI) 5.
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Quadro 1: Conceitos obtidos em Avaliações in loco realizadas pelo SERES/MEC
na FAPAC/ITPAC Porto
Recredenciamento
Mantida

Conceito

FAPAC/ITPAC Porto

5

Portaria
Portaria nº 771, de 9 de
agosto de 2018

Autorização/Renovação de Reconhecimento
Curso

Conceito

Portaria

4

Portaria nº 116, de 20 de
fevereiro de 2018
Portaria nº 1210, de 24 de
novembro de 2017
Portaria nº 917, de 27 de
dezembro de 2018
Portaria nº 917, de 27 de
dezembro de 2018
Portaria n° 317 de 15 de
julho de 2016.
Portaria nº 429, de 15 de
maio de 2017
Portaria n° 316 de 15 de
julho de 2016

Agronomia
CST em Gestão do
Agronegócio
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Civil
Enfermagem
Medicina
Odontologia

Breve histórico da Mantenedora e da Mantida

A FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS (CÓD.: 5544 FAPAC), com sede no município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, e
mantida pelo INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
PORTO S/A. (ITPAC PORTO NACIONAL), inscrito no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) sob o nº 10.261.569/000164, foi credenciada pelo Decreto Estadual nº 3.486, de 04 de setembro de 2008,
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, em 05 de setembro
de 2008. Pelo mesmo ato, foram transferidos para a FAPAC os Cursos de
Graduação, modalidade bacharelado presencial, em Administração, Arquitetura
e Urbanismo, Comunicação Social, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia,
Medicina e Odontologia, e, ainda, o descredenciamento da UNIPORTO/IESPEN
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(revogação do Decreto nº. 3.254/08). O processo originário do credenciamento
foi publicado no Diário Oficial nº. 2.722, publicado em 28/08/2008.
A

efetivação

da

transferência

dos

cursos

e

alunos

da

UNIPORTO/IESPEN decorreu do TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA firmado
em 29/02/2008 e devidamente aditado em 25/07/2008, visando garantir a
continuidade dos cursos e preservação dos interesses dos alunos.
Em 19 de novembro de 2010, a UNIÃO, por meio do MINISTÉRIO
DA

EDUCAÇÃO,

representada

pela

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO

SUPERIOR; o ESTADO DE TOCANTINS, por meio da SECRETARIA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO e pelo CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ESTADO DE TOCANTINS, firmam o ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram, objetivando estabelecer
mecanismos que viabilizem a efetivação do entendimento manifestado pelo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI nº 2.501, mediante a
renovação junto ao SISTEMA FEDERAL, dos atos regulatórios praticados no
âmbito do SISTEMA ESTADUAL em face das INSTITUIÇÕES DE ENSINO
SUPERIOR mantidas pela iniciativa privada. O extrato deste ACORDO foi
publicado no DOU nº 231, em 03 de dezembro de 2010, com vigência de 02
(dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura, datada de 19 de
novembro de 2010.
Neste ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA constam as
situações das INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR e dos CURSOS DE
GRADUAÇÃO, objeto do respectivo ACORDO citado, que registram a
regularidade da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS e dos
seguintes CURSOS DE GRADUAÇÃO, modalidade bacharelado presencial, em
funcionamento: Administração, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina,
Odontologia e Arquitetura e Urbanismo.
Em 12 de agosto de 2011, a SERES/MEC publicou no DOU nº 155,
o Edital SERES nº 1, que tem como objeto o Regime de Migração de Sistemas
das Instituições de Educação Superior Privadas.
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Em consonância com as diretrizes e procedimentos estabelecidos
no Edital SERES nº 1, as INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, citadas no
referido ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, iniciaram, em 12 de agosto
de 2011, os procedimentos relativos ao processo de migração do Sistema
Estadual de Educação do Estado de Tocantins para o Sistema Federal de Ensino
Superior – MEC.
Em 2011, dando início ao processo de migração, foi protocolado
no e-MEC o primeiro processo da FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO
CARLOS (FAPAC) para fins de recredenciamento institucional, que recebeu o
nº 201107237. Com relação a este processo, a IES recebeu durante os dias
19/03/2017 a 23/03/2017 a comissão avaliadora, que tendo realizado as
considerações sobre cada um das dez dimensões avaliadas, o Protocolo de
Compromisso e sobre os requisitos legais, todos integrantes deste relatório e,
considerando também os referenciais de qualidade dispostos na legislação
vigente (diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior),
da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, atribuiu os seguintes
conceitos finais, por dimensão (Quadro 2).

Quadro 2: Conceitos atribuídos a FAPAC por dimensão de avaliação, 2017.
Dimensões
Dimensão 1
Dimensão 2
Dimensão 3
Dimensão 4
Dimensão 5

Conceito
5
5
4
5
5

Dimensões
Dimensão 6
Dimensão 7
Dimensão 8
Dimensão 9
Dimensão 10

Conceito
5
5
5
4
4

Por fim, considerando, portanto, os referenciais de qualidade dispostos
na legislação vigente, nas diretrizes da CONAES, no atendimento integral do
Protocolo de Compromisso e neste instrumento de avaliação, a proposta do
Recredenciamento da IES – A Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC apresenta um perfil MUITO ALÉM do que expressa o referencial mínimo de
qualidade: CONCEITO FINAL 5.
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Em virtude dessa avaliação, a Coordenação‐Geral de Supervisão
Estratégica sugeriu, em atenção aos referenciais substanvos de qualidade
expressos na legislação e nos instrumentos de avaliação dos cursos de
graduação, e às normas que regulam o processo administrativo na
Administração Pública Federal, e com fundamento expresso nos arts. 206 e 209
da Constuição, no art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 2º
da Lei nº 9.784, de 1999, e no Capítulo III, do Decreto nº 5.773, de 2006, a
emissão do Despacho determinando: a) O arquivamento do Processo de
Supervisão nº 23709.000027/2016‐04, com fundamento expresso no art. 49 do
Decreto nº 5.773, de 2006. b) A revogação das medidas cautelares aplicadas
pelo Despacho SERES/MEC nº 97, de 2015, perante a FACULDADE
PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS – FAPAC (cód. 5544).
Com base na legislação e nos atos normativos do MEC e do CNE, fica
claro que ainda não houve a conclusão do Processo de migração nº 201107237
para fins de Recredenciamento da IES e do Processo de migração nº 201107230
do curso de Medicina para fins de Renovação de Reconhecimento. Houve a
conclusão dos processos de Enfermagem, Odontologia e Engenharia Civil com
visitas in loco pelo INEP com a obtenção do conceito “4” em todos os cursos
avaliados, referencial atestado em portaria publicada no D.O.U de 18/07/2016.
A FAPAC, desde o seu credenciamento em 2008, vem contribuído
decisivamente para o desenvolvimento do município e da região, bem como para
a melhoria da qualidade de vida da população por meio da implementação das
atividades de ensino, extensão, pesquisa e de responsabilidade socioambiental.
A FAPAC ocupa, hoje, uma área total de 79.905.000 m 2 e foi instituída com a
finalidade principal de oferecer ensino superior diferenciado, que propicie a
formação de novos profissionais com visão de futuro, inteiramente adaptados à
sua região de influência.
Seus

dirigentes,

um

grupo

com

experiência

em

gestão

educacional, procura incutirem seus alunos, professores e funcionários o ideal
de crescer, de construir e de aprender a aprender. Para tanto, desenvolve
projetos pedagógicos voltados para os interesses e necessidades da
comunidade local e regional, fundamentada em sua missão: “desenvolver e
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disseminar competências a partir do ensino, pesquisa e extensão que formem
profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”.
Mantida e mantenedora estão localizadas na cidade de Porto
Nacional, a 52 km de Palmas, capital do estado do Tocantins, região Norte do
Brasil.
A FAPAC, com o respaldo e a seriedade de uma empresa
responsável, de reputação ilibada, cumpridora de seu papel na sociedade,
prestando serviços de natureza pública com a mobilidade da iniciativa privada,
fortalece, inova e aprimora seus serviços na área de educação. Uma IES
reconhecida em todo o estado do Tocantins, destacando-se como uma das
melhores faculdades de toda região Norte do país.
Assim, por meio da consolidação e expansão de seu quadro de cursos
de graduação, de pós-graduação lato sensu e atividades de extensão e iniciação
científica, a Instituição reafirma e consolida seus compromissos com as
demandas sociais, possibilitando a expansão e o aperfeiçoamento do capital
intelectual da sociedade, estabelecendo, desta forma, relação direta com o
processo de ensino–aprendizagem. Uma IES que valoriza o contato com a
diversidade cultural e o diálogo com a comunidade, procurando gerar, difundir e
aplicar o conhecimento em todos os níveis, em especial, naquele capaz de
efetivar melhorias concretas na qualidade de vida das pessoas.
Atualmente, a FAPAC conta com os seguintes cursos em
funcionamento:
•

Agronomia – Autorizado (CC 4) pela Portaria nº 116, de 20 de fevereiro de
2018.

•

CST em Gestão do Agronegócio (Tecnológico) – Autorizado (CC 4) pela
Portaria nº 1210, de 24 de novembro de 2017.

•

Arquitetura e Urbanismo - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486,
de 04/09/2008, publicado no Diário do Estado do Tocantins nº. 2.728,
publicado em 05/09/2008. Renovação de Reconhecimento (CC 4), publicado
na Portaria Nº 917, de 27 de Dezembro de 2018.
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•

Engenharia

Civil

–

Renovado

o

Reconhecimento

pela

Portaria

SERES/MEC nº 317, de 15 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da
União nº 136 de 18 de julho de 2016.
•

Medicina - Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.486, de 04/09/2008,
publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins nº. 2.728, publicado em
05/09/2008. Renovação de Reconhecimento (CC 4) publicado na Portaria nº
429, de 15 de Maio de 2017. Atualmente, está protocolado Processo Aberto
de Ofício: Curso de Medicina e aguardando agendamento de visita in loco.

•

Enfermagem - Renovado o reconhecimento pela Portaria SERES/MEC nº
317, de 15 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da União nº 136 de
18 de julho de 2016. Atualmente, está protocolado Processo Aberto de
Ofício: Curso de Enfermagem com CPC 2016 = 3.

•

Odontologia - Renovado o reconhecimento (CC 4) pela Portaria
SERES/MEC nº 316, de 15 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial da
União nº 136 de 18 de julho de 2016. Atualmente, está protocolado Processo
Aberto de Ofício: Curso de Odontologia com CPC 2016 = 3.

•

Administração – Reconhecido pelo Decreto Estadual nº. 3.861, de
09/11/2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins em
10/11/2000. Curso em extinção.
Para uma Unidade da Federação com apenas 31 anos e que se

encontra em construção e em pleno desenvolvimento, existe uma demanda
muito grande de profissionais habilitados em todas as áreas do conhecimento,
inclusive na área de saúde, para atender aos diversos setores produtivos da
localidade. Contribuir com a profissionalização e com a promoção do
crescimento e do desenvolvimento na região é o grande objetivo da FAPAC.
É importante destacar que a FAPAC proporciona cenários de
aprendizagem de construção coletiva do conhecimento e de capacitação para as
práticas inerentes à realidade do mercado de trabalho, de simulação, atividades
concretas e da produção do conhecimento, onde o aluno desempenha um papel
ativo.
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A FAPAC tem convênios com dezoito Secretarias de Saúde nos
Municípios do Estado do Tocantins e da Região, todas ligadas ao SUS. Conta
ainda com cinco unidades de saúde conveniadas (Hospitais e Casas de Saúde)
dentro e fora do Estado. Além das parcerias na área de saúde, a FAPAC possui
acordos com CIEE, IEL, SESC, SENAC, TRE/TO, NATURATINS, UFT, dentre
outras

instituições.

Todas

as

parcerias

são

firmadas

por

meio

de

convênios/contratos. Para viabilizar pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado) aos docentes foi firmado Convênio com Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (IPEN).
A Polícia Militar, o SINTET – Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Estado do Tocantins, a Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré,
Defensoria Pública do Estado do Tocantins e a Prefeitura Municipal de Porto
Nacional, possuem convênio com a FAPAC com o objetivo de que seus
funcionários, bem como seus filhos, usufruam de desconto de 20% nos cursos
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem e Odontologia.
Visando o crescimento e desenvolvimento da região nas mais
diversas áreas, a FAPAC solicitou ao MEC autorização de mais 7 cursos de
graduação na modalidade presencial. Processos inseridos no sistema e-MEC
em 2015: Agronomia (em Funcionamento), Ciências Contábeis, Engenharia da
Computação, Engenharia Mecânica e CST em Gestão do Agronegócio (em
Funcionamento).
Destes processos de autorização, foram avaliados in loco os
seguintes cursos:
•

Engenharia da Computação Bacharelado – Processo 201500714, obteve
Conceito final 4 e todos os requisitos legais atendidos, publicado na
Portaria nº 674, de 04 de julho de 2017.

•

Ciências Contábeis Bacharelado – Processo 201500713, obteve Conceito
final 4 e todos os requisitos legais atendidos, publicado na Portaria nº 674,
de 04 de julho de 2017.

•

Engenharia Mecânica Bacharelado – Processo X, obteve conceito final
igual a 4 e todos os requisitos atendidos, publicado na Portaria nº 1210,
de 24 de novembro de 2017.
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Em sua trajetória histórica, a FAPAC busca consolidar seu
compromisso social com a comunidade tocantinense, gerando conhecimentos
voltados à necessidade regional, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). Vem evidenciando a necessidade de expandir a
formação profissional no contexto social-demográfico do estado de Tocantins e
região. Sua preocupação com a formação de recursos humanos para a saúde
caracterizou o início de sua história, cujos fundamentos vieram agregar ao
interesse pelo ensino das ciências humanas, ciências exatas e da terra, com a
implantação de bacharelados em distintas áreas do conhecimento.
FAPAC atualmente
A FAPAC oferta cursos de extensão, e os seguintes cursos de
graduação na modalidade bacharelado presencial: Administração, Agronomia,
Arquitetura

e

Urbanismo,

Enfermagem,

Engenharia

Civil,

Medicina e

Odontologia, além do CST em Gestão do Agronegócio.
A FAPAC, além da legislação superior e atos normativos do MEC e
do CNE, rege-se pelo seu Regimento Interno, pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional, pelos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, e pelos
Regulamentos institucionais.
A FAPAC já conquistou amplo reconhecimento da sociedade do
Tocantins e de Porto Nacional. A Instituição planeja contribuir para satisfazer
ainda mais a demanda por formação profissional que cresce com o número de
alunos que concluem o ensino médio e desejam ingressar no mercado de
trabalho. A Faculdade engajou-se no processo de desenvolvimento que se
verifica na região e ocupa, com muito empenho e dedicação, as oportunidades
criadas por uma sociedade que caminha a passos largos para ampliar sua
participação no cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos
investimentos privados e a modernização do Estado criam novas solicitações e
estímulos nas áreas da produção e do conhecimento.
Nesse contexto, a IES oferece, aos alunos concluintes do ensino
médio, ao ingressar em um de seus cursos, sólida formação profissional,
amparada por um embasamento humanístico que lhes proporcione condições

12

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

de adquirir visão abrangente da realidade em que irão atuar, interferindo com
consciência nos padrões de educação da comunidade.
São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual
momento por que passa a sociedade do estado do Tocantins. Como sempre, tais
possibilidades precisam orientar-se a partir de referências científicas e culturais
que abram novos horizontes de desenvolvimento autossustentado. Para tanto,
as instituições de ensino desempenham papel único e insubstituível, como, aliás,
tem sido amplamente reconhecido pela sociedade brasileira.
A Faculdade estabelece uma filosofia educacional sob a égide da
necessária identificação dos problemas que afligem a Região, conduzindo à
formação de profissionais conscientes da realidade socioeconômica da região
Norte e do País.
A FAPAC busca continuamente tornar-se um centro de excelência em
educação superior e ser reconhecida pela qualidade dos serviços que presta à
sociedade,

formando

pessoas

comprometidas

com

o

crescimento

e

desenvolvimento nacional e regional, com a preservação e divulgação da história
do Tocantins e de Porto Nacional, capacitada para atuar na educação superior
de forma integrada e na busca da articulação das atividades de ensino, iniciação
científica e de extensão, fundamentada na postura profissional competente e
ética.
A FAPAC tem como Missão Institucional:
Desenvolver e disseminar competências a
partir do ensino, pesquisa e extensão que
formem

profissionais

capazes

de

transformar o Brasil a partir de suas regiões.
Para cumprir a sua missão, a FAPAC serve a comunidade, gerando
conhecimentos e recursos importantes para o desenvolvimento científico,
econômico, profissional, social e cultural, objetivando, principalmente, o bem
estar da sociedade e a melhoria da qualidade de vida, sempre defendendo a
expressão e o cumprimento da verdade.
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A FAPAC oferece aos seus alunos, professores e funcionários a
oportunidade de desenvolvimento integral, com a finalidade de:
•

estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;

•

incentivar práticas investigativas, visando ao desenvolvimento da ciência e
da tecnologia, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem
e do meio em que vive;

•

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio
do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;

•

suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;

•

estimular o conhecimento dos problemas do mundo globalizado, e
simultaneamente prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

•

promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios da criação cultural e das práticas
investigativas geradas na instituição.
Semestralmente, a Instituição elabora projetos e programas que

concretizam e integram as diretrizes curriculares com os setores sociais e
produtivos, incluindo o mercado profissional, oportunizando aos acadêmicos a
possibilidade de efetivar suas experiências de produção, transferências de
conhecimentos e tecnologia, atendendo à demanda das necessidades locais,
regionais e nacionais. Efetiva ainda, projetos que promovem o desenvolvimento
profissional do discente em ações de prestação de serviços em todos os
segmentos da sociedade.
A FAPAC orienta suas ações para ensino, iniciação científica e
extensão, oferecendo aos alunos uma diversidade de projetos e programas
complementares a fim de capacitá-lo plenamente para o exercício profissional e
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da cidadania, justificado pela necessária identificação com os problemas que
afligem o Estado e a Região.
Isto exige a formação de pessoas comprometidas com a realidade
socioeconômica da região em que certamente atuarão.
Dentre as várias políticas institucionais desenvolvidas pela FAPAC,
destacam-se as políticas de ensino, de pesquisa/iniciação científica e de
extensão, além da política de responsabilidade socioambiental, da política de
inclusão social e educação inclusiva (acessibilidade) e da política de direitos
humanos.
A IES socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de
ouvir os interesses das diferentes partes (alunos, professores, técnicos
administrativos, prestadores de serviço, comunidade, governo e sociedade em
geral) e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades, buscando
atender, na medida do possível, às demandas de todos, não apenas dos seus
dirigentes e/ou mantenedores ou sócios.
A Faculdade tem como política de responsabilidade social o
atendimento à sua comunidade acadêmica, com qualidade, ética, respeito e
dignidade, estendendo esse atendimento às comunidades sociais do seu
entorno, de Porto Nacional e do Tocantins, uma vez que coloca à disposição da
sociedade os benefícios da produção intelectual e científica dos seus
professores e alunos.
A responsabilidade social da Instituição, considerada especialmente
no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória
cultural, da produção artística e do patrimônio cultural e à educação inclusiva é
refletida na/o(s):
a) transferência de conhecimento e importância social das ações
acadêmicas e, impacto das atividades: científicas, técnicas e culturais para o
desenvolvimento regional e nacional;
b) natureza das relações e parcerias com os setores público, produtivo,
com o mercado de trabalho e com instituições sociais, culturais e educativas de
todos os níveis;
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c) ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção da
cidadania, de atenção a setores sociais excluídos e políticas de ação afirmativa;
d) promoção de um clima organizacional que propicie o relacionamento
fraterno e harmônico entre todos os segmentos da comunidade acadêmica e
com a comunidade externa;
e) efetividade de programas de benefícios a professores e profissionais
técnicos administrativos, especialmente, por intermédio dos planos de
capacitação de recursos humanos, de carreira docente e de cargos e salários;
f) concessão de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação científica, de
extensão e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para esses
benefícios, de acordo com a programação anual;
g) incentivo e apoio ao voluntariado.
Entre outros projetos, as atividades de responsabilidade social da
Faculdade contemplam a mobilização da comunidade acadêmica e a articulação
com diversos parceiros da sociedade civil organizada para contribuir com o
desenvolvimento educacional, social e cultural das comunidades menos
favorecidas do estado do Tocantins. Simultaneamente, proporcionam a
conscientização e a politização dos estudantes por meio da vivência de múltiplas
realidades e da troca de saberes com as diferentes comunidades. Em linhas
gerais, as ações da responsabilidade social têm o objetivo de:
I – contribuir para o estudo científico dos problemas apresentados a
partir de uma

abordagem multidisciplinar, ofertando

às comunidades

capacitações, consultorias, cursos, palestras, debates e serviços;
II – exercer ações de integração comunitária, desenvolvendo
atividades ético-sociais, valorizando os ideais da Pátria, da cultura e da
humanidade;
III – realizar pesquisas de campo e de qualquer outra natureza,
visando estimular atividades criadoras e socializar seus benefícios, mediante
cursos e serviços prestados à comunidade;
IV – prestar serviços relacionados aos cursos da Faculdade,
possibilitando a participação dos professores e estudantes em ações práticas
relacionadas à sua área de atuação profissional;
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V - mobilizar a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para a
discussão de temas relacionados ao seu cotidiano;
VI - estabelecer uma rede de parcerias com organizações
governamentais, não governamentais e privadas, visando à oferta de
oportunidades para a população de baixa renda;
VII – firmar parcerias com instituições de apoio a portadores de
deficiências, disponibilizando infraestrutura e recursos humanos, além de
colaborar com a realização de cursos, palestras, debates etc;
VIII – realizar campanhas de sensibilização social, visando
conscientizar a sociedade para temas de interesse coletivo;
IX – realizar pesquisas, visando ao resgate histórico da memória local
e nacional, valorizando e divulgando a arte, a cultura e a história do Estado.

1.1
Contextualização e Justificativa do Curso – Políticas
institucionais no âmbito do curso
O Estado do Tocantins
O Brasil, quinto maior país do mundo em extensão territorial com
8.511.965 km2, em 1º de julho de 2016, tinha 206.081.432 habitantes, segundo
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2016).
A população do estado do Tocantins é estimada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) em 1.572.866 de habitantes,
distribuídos em seus 139 municípios, de acordo com as descrições a seguir:
•

Criação do Estado: 05/10/1988 Instalação: 01/01/1989

•

População: 1.572.866 habitantes (fonte: IBGE, 2019)

•

Área: 2.218,942 km²

•

Número de municípios: 139

•

Clima: tropical semi-úmido

•

Temperatura média anual: 25ºC a 29ºC

•

Vegetação: Cerrado (87%) com florestas de transição (12%)
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•

Sigla do Estado: TO

•

Capital: Palmas

•

Região do IBGE: Norte

•

Gentílico dos Nascidos no Estado de Tocantins: Tocantinense

Entre os Estados da Região Norte, o Tocantins teve o terceiro maior
IDH-M (0,699), ficando atrás apenas dos estados de Roraima (0,707) e Amapá
(0,708). Entre os anos 2000 e 2010 (resultados mais recentes), o Tocantins teve
a maior evolução do IDHM, saindo de 0,525 e atingindo os atuais 0,699.
Ainda em relação ao IDH-M, o indicador mais positivo no Tocantins é
o da Longevidade, que leva em conta o fator esperança de vida ao nascer. Nesse
quesito, o Estado atingiu 0,793, índice considerado “bom” pelo levantamento.
No aspecto social, a população tocantinense é composta por
imigrantes de várias partes do Brasil. O índio também compõe o contingente
populacional do estado. São, ao todo, sete etnias (Karajá, Xambioá, Javaé,
Xerente, krahô Canela, Apinajé e Pankararú), totalizando aproximadamente 10
mil índios, distribuídos em 82 aldeias. Existe ainda, no Tocantins, um pequeno
grupo de índios isolados da tribo Avá-Canoeiro, na região da Mata do Mamão,
localizada no interior da Ilha do Bananal, que vive sem nenhum tipo de contato
com a civilização. Até hoje estes índios continuam rejeitando qualquer tentativa
de socialização, sendo que foram encontrados diversos vestígios que indicam a
presença deles na Mata do Mamão.
Dentre os aspectos inerentes ao estado do Tocantins, destacam-se
também as comunidades quilombolas, correspondendo, atualmente, em 38
comunidades, as quais abrigam milhares de pessoas (Fundação Cultural
Palmares, 2019).
Por muitos anos, as comunidades quilombolas viveram à margem
social, carregando o mesmo peso do preconceito que sofreram os seus
ancestrais - os escravos que fugiam das senzalas e se refugiavam em áreas
rurais desabitadas, formando agrupamentos chamados de quilombos. Hoje, a
situação é bem diferente. Reconhecidas pelo Governo Federal e pela Fundação
Cultural Palmares, as comunidades quilombolas (descendentes dos escravos)
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agora têm suas tradições valorizadas e resgatadas. Ao mesmo tempo, os
serviços públicos e privados estão chegando até estas pessoas, resgatando sua
cidadania.
Mais da metade do território do Tocantins (50,25%) são áreas de
preservação, unidades de conservação e bacias hídricas, onde se incluem
santuários naturais como a Ilha do Bananal (a maior ilha fluvial do mundo) e os
parques estaduais do Cantão, do Jalapão, do Lajeado e o Monumento Nacional
das Árvores Fossilizadas, entre outros. No Cantão, três importantes
ecossistemas chegam a encontrar-se: o amazônico, o pantaneiro e o cerrado.
Só em reservas indígenas, totalizam-se 2 milhões de hectares
protegidos, onde uma população de 10 mil indígenas preserva suas tradições,
seus costumes e suas crenças. No Tocantins existem sete etnias (Karajá,
Xambioá, Javaé, Xerente, krahô Canela, Apinajè e Pankararú), distribuídas em
82 aldeias.
O Tocantins possui densidade demográfica de 5,46 hab/km², taxa de
natalidade de 18,4% e taxa de mortalidade infantil de 26,4por mil nascidos vivos.
A taxa de analfabetismo é de 11,88%, sendo que a taxa de analfabetismo de
pessoas de 15 anos ou mais de idade apresenta índice de 12,9%. No Brasil, a
taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de idade está em 8,5%.
O Tocantins possui nove distritos agroindustriais em franca expansão,
instalados nas cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Araguaína,
Colinas e Porto Nacional – sendo essas cidades as mais populosas – que
contam com estrutura apropriada, incluindo energia elétrica, vias asfaltadas e
redes de água, tornando-as adequadas para a instalação de diversos tipos de
indústrias.
O estado possui o 4º melhor PIB – Produto Interno Bruto da região
Norte do país e ocupa o 24º lugar no ranking nacional. Com relação à taxa de
crescimento anual, o Estado ocupa o primeiro lugar do ranking. Enquanto a
média da taxa de crescimento nacional foi de 27,5% entre 2002 e 2009, o norte
do país alcançou um pico de 39,3%. O Tocantins foi ainda mais longe,
registrando média de 52,6% nos últimos oito anos.
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A cidade de Porto Nacional
A história de Porto Nacional está ligada ao rio Tocantins. A palavra
Tocantins, nariz de tucano, era o nome de uma tribo indígena com nariz comprido
que habitava as margens do rio (Figura1).
Figura 1 - Mapa de Porto Nacional – TO.

Fonte: Pinto, 2014.

A exploração do ouro, iniciada em 1722, na Província de Goiás, trouxe
muitos mineradores e foi responsável pela maioria dos pequenos núcleos que se
estabeleceram na região. A travessia destes mineradores, tropeiros, mascates e
viajantes era realizada no local onde é hoje o centro histórico de Porto Nacional,
em barcos do português Félix Camôa, quando, em 1791, o cabo Thomaz de
Souza Villa Real, que verificava a possibilidade de navegação e do
estabelecimento de uma rota de comércio sul-norte, instala um destacamento
militar na região. Com privilegiada localização entre dois povoados mineradores
importantes, Pontal e Carmo, surge PORTO REAL, que se desenvolve com o
comércio e com a navegação.
Em 1831, o julgado de Porto Real é elevado à categoria de Vila,
mudando seu nome para VILA DE PORTO IMPERIAL. Quando de sua elevação
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à condição de cidade, pela Resolução Provincial nº 333, de 13 de julho de 1861,
Porto Imperial era um importante empório comercial, com muitos comerciantes,
comércio fluvial intenso com o Norte e 4.313 habitantes. Com a Proclamação da
República, a cidade passa a se denominar PORTO NACIONAL.
Em 1886, chegam os primeiros padres dominicanos à cidade. Os
dominicanos foram os grandes benfeitores nas esferas religiosa, social, política
e cultural da região de Porto Nacional. Em 1904, com as irmãs dominicanas os
trabalhos de educação se intensificaram, fazendo com que Porto Nacional se
tornasse uma referência na área, atraindo alunos de diversos municípios.
A construção da catedral de Nossa Senhora das Mercês, no mesmo
local do primeiro templo de 1810, é desta época e foi inaugurada em 1903. A
vida da cidade ainda hoje é marcada pelas festas religiosas e pelas folias que
colorem e movimentam desde janeiro as ruas da cidade.
O sistema de transporte e comunicação de Porto Nacional estava
muito ligado ao rio Tocantins, onde navegava-se com botes impulsionados por
remeiros ou vareiros. Somente em 1923, foi lançado nas águas do Tocantins o
primeiro barco a vapor - a lancha Mercês. E motor somente na década de 40.
No ano de 1929, os dois primeiros veículos - um caminhão e um carro
- chegam à cidade depois de meses de viagem, inclusive abrindo estradas. Eram
conduzidos pelo Dr. Francisco Ayres da Silva, deputado e médico que lutava
para a abertura de uma linha mais eficiente de comunicação.
A partir da década de 30, se desenvolve a ligação aérea feita pelo
Correio Aéreo Nacional - CAN. Era a Rota do Tocantins que saia do Rio de
Janeiro e chegava a Belém aterrissando nos aeroportos instalados por Lysias
Rodrigues, entre eles Porto Nacional.
Criado o estado do Tocantins, em 1988, e definida a criação de uma
nova capital, com inspiração em Brasília, a cidade de Porto Nacional passa a
ser, junto com Natividade e Arraias, uma das referências históricas mais
importantes do Estado. Aqui estão plantadas as raízes do norte goiano.
No início da década de 1980, a UFG abria, com seus próprios
recursos, novas frentes de trabalho no interior de Goiás. Em março de 1980, era
aprovada a criação do Campus Avançado de Porto Nacional, localizado no norte
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do estado (que nessa época ainda não tinha sido dividido) (UFG Afirmativa,
2009).

Figura 2: Sede do Campus avançado da UFG em Porto Nacional. Fonte: Revista UFG
Afirmativa, 2009.

A FAPAC participa do desenvolvimento sustentável da região central
do Estado, por meio da produção do conhecimento e da formação de recursos
humanos críticos, éticos, criativos e comprometidos com a responsabilidade
social. Além de gerar mais de 356 empregos diretos, capacitando seus recursos
humanos, trazendo mão de obra especializada e participando da construção e
formação de novos conceitos e valores para a comunidade acadêmica, desde
setembro de 2008.
Estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) revela que das 355 mil matrículas registradas no
Tocantins no ano letivo 2013, 76% (200.785) são de alunos inseridos nas escolas
mantidas pelo governo do Estado em turmas dos ensinos fundamental, médio,
profissionalizante, especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dados do
Censo Escolar mostram ainda o crescimento no número de estudantes cursando
o ensino médio nas escolas da rede estadual.
No ano de 2018, no Ensino Médio, entre Ensino Médio Regular e EJA,
foram matriculados mais de 3 mil alunos na cidade de Porto Nacional, nas
esferas Federal, Estadual, Municipal e Privada (Quadro 3).
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Quadro 3: Distribuição dos Alunos Matriculados Nas Instituições de Ensino do
Município de Porto Nacional – TO, em 2018.
Número de Alunos Matriculados em 2018
EJA
Presencial

Município

Porto
Nacional

E. M.
Tradicional

E. M.
Integrado

Fundamental

E. F.

Médio

3719

1737

178

98

453

-

-

-

327

-

-

Municipal

3882

903

-

-

148

-

Privada

928

820

285

-

36

-

Total

5045

5442

2022

505

282

453

Dependência

1ª a 4ª
Ano

5ª a 9ª
Ano

Estadual

235

Federal

Novas perspectivas se colocam como alternativas para a cidade. A
valorização de seu patrimônio, o turismo, o comércio, as atividades
agropecuárias constituem hoje a nova realidade da região.
O Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional foi fundado na década
de oitenta e, naquele tempo, mobilizou a população para a doação de acervo.
Depois de ocupar diversos prédios, hoje se instala em definitivo no prédio
restaurado para este fim.
Seu acervo é representativo da memória social local e pretende-se,
com uma ação de educação patrimonial, consolidar o papel do Museu como
mediador na construção do presente da cidade, através da preservação e
comunicação do acervo e símbolo da cultura portuense (PREFEITURA
MUNICIPAL/ IPHAN/IBGE, 2014).
Porto Nacional está se despontando como importante polo de
desenvolvimento do Tocantins, nos últimos anos diversas empresas se
instalaram na cidade, o que vem contribuindo para alavancar a economia local.
Em 2010, o município obteve o quarto maior Produto Interno Bruto do
Tocantins, com destaque para o crescimento no setor da indústria. O grande
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destaque no setor de serviço é a Atividade de Administração Pública com
representatividade de 45,6% deste setor (SEPLAN, 2013).
Quadro 4: Características do Município de Porto Nacional – TO.
População estimada 2019
53.010
População 2010
49.146
Área da unidade territorial (km²)

4.449,918

Densidade demográfica (hab/km²)

11,04

Código do Município
Gentílico
Prefeito
Fonte: IBGE, 2019

1718204
Portuense
Joaquim Maia Leite Neto

Com relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), verificase que o município de Porto Nacional vem melhorando a cada ano (Quadro 5).

Quadro 5: Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM) de Porto NacionalTO.
Ano

IDHM

1991

0,424

2000

0,562

2010

0,740

Segundo o IBGE (2010), no ano 2000 havia uma taxa de
analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade de aproximadamente
14,5%, sendo que em 2010 este índice caiu para 9,2%.

Quadro 6: Aspectos Demográficos e Socioeconômicos do Município de Porto
Nacional – TO em 2010.
Aspectos Demográficos/Socioeconômicos 2010
População do ano
49.146
População por zona de habitação
Quantidade
Rural
6.711

%
13,66
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Urbana
População por Raça/Cor
Branca
Preta
Amarela
Parda
Indígena

42.435
Quantidade
11.054
6.641
1.215
30.112
124

86,34
%
22,50
13,51
2,47
61,27
0,25

Figura 3: Pirâmide Etária do Município de Porto Nacional, Estado do Tocantins
e do Brasil.

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Contexto Educacional
O Censo da Educação Superior de 2018 registrou a participação de
2.537 Instituições de Educação Superior no país, entre públicas e particulares, o
que representa uma variação positiva no número de instituições em relação ao
ano de 2017 (n=2.448) e a confirmação da tendência de crescimento na década.
A saber, segundo o Censo 2018 do INEP:
•

2.537 Instituições de Educação Superior – IES

•

37.962 cursos de graduação

•

8.450.755 matrículas.
Como efeito de ações e de políticas governamentais recentes

voltadas para a expansão da oferta e democratização do acesso e da
permanência no ensino superior, os resultados do Censo da Educação Superior
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2018 reafirmam a tendência de ampliação do atendimento nesse nível de ensino
ao longo da década.
Essas diretrizes revelam sintonia com o Plano Nacional de Educação
2011-2020 que, entre outros objetivos, estabelece a expansão da oferta de
educação superior, a diminuição das desigualdades por região nessa oferta e a
diversificação de um sistema superior de ensino para atender clientelas com
demandas específicas de formação.
Do lado da demanda: o crescimento econômico alcançado pelo Brasil
nos últimos anos vem desenvolvendo uma busca do mercado por mão de obra
mais especializada; já do lado da oferta: o somatório das políticas públicas de
incentivo ao acesso e à permanência na educação superior, dentre elas: o
aumento do número de financiamento (bolsas e subsídios) aos alunos, como os
programas Fies e ProUni e o aumento da oferta de vagas na rede federal, via
abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização de IES já
existentes.
Segundo o Censo de 2018 do INEP, as IES privadas têm uma
participação de 75,4% (6.373.274) no total de matrículas de graduação. A rede
pública, portanto, participa com 24,6% (2.077.481), figura 4.

Figura 4: Matrículas em cursos de graduação, por categoria administrativa –
Brasil – 2008-2018.

Em relação a 2017, o número de matrículas na rede pública é 1,6%
maior, enquanto a rede privada no mesmo período registrou um crescimento de
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2,1%. Quando se comparam os anos de 2008 e 2018, observa-se um aumento
no número de matrículas de 49,8% na rede privada e de 33,8% na rede pública.
O número de matrículas na modalidade a distância continua
crescendo, atingindo mais de 2 milhões em 2018, o que já representa uma
participação de 24,3% do total de matrículas de graduação, figura 5.

Figura 5: Matrículas em cursos de graduação, por modalidade de ensino – Brasil
– 2008-2018. Fonte:MEC/Inep, 2018.

Os cursos de bacharelado mantêm seu predomínio na educação
superior brasileira com uma participação de quase 68% dos alunos matriculados.
Com um crescimento de 9,9%, os cursos tecnológicos tiveram o maior
crescimento em 2018. Cabe destacar que de 2008 a 2018, as matrículas nos cursos
tecnológicos aumentaram mais de 103%, figura 6.
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Figura 6: Matrículas em cursos de graduação, por grau acadêmico – Brasil –
2008-2018. Fonte:MEC/Inep, 2018.
Em termos de distribuição por região geográfica, praticamente metade
das IES (48,9%) está localizada na Região Sudeste. A outra metade apresenta
a seguinte distribuição: 18,3% no Nordeste, 16,5% no Sul, 9,9% no Centro-Oeste
e 6,4% no Norte (Figura 7).

Figura 7:Número de Instituições de Ensino Superior por Região Geográfica
(2011). Fonte:MEC/Inep, 2011.
A Figura 8, a seguir, expressa de forma plena essa desigualdade na
distribuição de matrículas em cursos superiores por Estado da Federação.

Figura 8: Razão da matrícula por categoria (privada/pública) nos cursos de
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graduação

presencial,

por

unidade

da

federação

–

Brasil

–

2018.

Fonte:MEC/Inep, 2018.

No Brasil, em cursos presenciais, há 2,4 alunos matriculados na rede
privada para cada aluno matriculado na rede pública. Atualmente, o Tocantins
conta com 43 instituições de ensino superior (Quadro 7), públicas e privadas,
oferecendo diversos cursos presenciais e à distância, a seguir discriminados.
Quadro 7: Instituições de Ensino Superior do estado do Tocantins em janeiro
de 2020.

Município

Organização
Acadêmica

Tipo de
Credenciamento

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas

Centro
Universitário

Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas

Centro
Universitário

Presencial Superior

Privada

Ativa

Araguaína

Centro
Universitário

EAD - Superior /
Presencial Superior

Privada

Ativa

Complexo de
Ensino Superior de
Palmas (CESUP)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE
ANTONIO
PROPICIO AGUIAR
FRANCO (FAPAF)

Pium

Faculdade

Presencial Superior

Publica

Ativa

FACULDADE
CATÓLICA DOM
ORIONE (FACDO)

Araguaína

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Instituição(IES)
CENTRO DE
ENSINO
SUPERIOR DE
PALMAS (CESUP)
CENTRO DE
ENSINO
SUPERIOR DO
TOCANTINS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
CATÓLICA DO
TOCANTINS
(UNICATÓLICA)
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
LUTERANO DE
PALMAS (CEULP)
Centro Universitário
Tocantinense
Presidente Antônio
Carlos (UNITPAC)

Categoria Situação
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FACULDADE DE
ADMINISTRAÇÃO
(ITPAC)

Araguaína

FACULDADE DE
ADMINISTRAÇÃO
Paraíso do
DE EMPRESAS DE
Tocantins
PARAÍSO DO
TOCANTINS (FAP)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
CONTÁBEIS DE
Araguaína
ARAGUAÍNA
(ITPAC)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS DO
Araguaína
TOCANTINS
(FACIT)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
HUMANAS,
ECONÔMICAS E
Palmas
DA SAÚDE
(FAHESA/ITPAC
PALMAS)
FACULDADE DE
CIÊNCIAS
JURÍDICAS DE
Paraíso do
PARAÍSO DO
Tocantins
TOCANTINS
(FCJP)
Faculdade de
Colinas do
Tocantins

Colinas do
Tocantins

FACULDADE DE
DIREITO DE
Araguaína
ARAGUAÍNA
(ITPAC)
FACULDADE DE
EDUCAÇÃO
CIÊNCIAS E
Paraíso do
LETRAS DE
Tocantins
PARAÍSO
(FECIPAR)
FACULDADE DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Araguaína
DE ARAGUAÍNA
(ITPAC)
FACULDADE DE
ENFERMAGEM
(ITPAC)

Araguaína

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Publica

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa
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Faculdade de
Engenharia Unopar
de Palmas

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DE
FARMÁCIA E
BIOQUÍMICA
(ITPAC)

Araguaína

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DE
MEDICINA (ITPAC)

Araguaína

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DE
ODONTOLOGIA
(ITPAC)

Araguaína

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DE
PALMAS (FAPAL)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DE
PEDAGOGIA E
FORMAÇÃO DE
Araguaína
NORMALISTAS DE
ARAGUAÍNA
(ITPAC)
FACULDADE DE
SISTEMA DE
Araguaína
INFORMAÇÃO
(ITPAC)
FACULDADE DE
SISTEMAS DE
Paraíso do
INFORMAÇÃO DE
Tocantins
PARAÍSO DO
TOCANTINS (FSIP)
FACULDADE DE
TECNOLOGIA DE
PALMAS (FTP)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE DO
BICO (FABIC)

Augustinó
polis

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE
GUARAÍ (FAG)

Guaraí

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade Integrada
de Araguatins
Araguatins
(FAIARA)

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE ITOP
(ITOP)

Faculdade

EAD - Superior /
Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas
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FACULDADE
PRESIDENTE
ANTÔNIO CARLOS
(FAPAC)

Porto
Nacional

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade Retama
(RETAMA)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade Rio Sono
(riso)

Pedro
Afonso

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE SÃO
MARCOS
(FASAMAR)

Porto
Nacional

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

FACULDADE
SERRA DO
CARMO (FASEC)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Faculdade
Uninassau Palmas
(Nassau Palmas)

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas

Universidade

EAD - Superior /
Presencial Superior

Publica

Ativa

Palmas

Faculdade

Presencial Superior

Privada

Ativa

Palmas

Instituto
Federal de
Educação,
Ciência e
Tecnologia

EAD - Superior /
Presencial Superior

Publica

Ativa

UNIVERSIDADE DE
GURUPI (UnirG)

Gurupi

Universidade

Presencial Superior

Publica

Ativa

UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO
TOCANTINS
(UNITINS)

Palmas

Universidade

EAD - Superior /
Presencial Superior

Publica

Ativa

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
TOCANTINS (UFT)
INSTITUTO DE
ENSINO E
PESQUISA
OBJETIVO (IEPO)
INSTITUTO
FEDERAL DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO
TOCANTINS (IFTO)

Fonte: Ministério da Educação: e-Mec (http://emec.mec.gov.br/).

As Instituições de Educação Superior existentes no estado do
Tocantins estão atendendo parcela das exigências escolares, porém com uma
oferta de vagas muito inferior à demanda e sem a abrangência necessária de
áreas do conhecimento, de forma a possibilitar um desenvolvimento sustentado
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da região, seja pela formação de recursos humanos qualificados, seja pela
produção de conhecimento apropriável pela população.
Contexto de saúde
Dados de Saúde do estado do Tocantins
O Estado do Tocantins apresenta indicadores que demonstram um
processo de transição epidemiológica contínua e de transição demográfica
acelerada, provocados pela queda da fecundidade e aumento da expectativa de
vida ao nascer, com uma consequente redução da mortalidade infantil e dos
óbitos por doenças transmissíveis.
Ao mesmo tempo, há um aumento progressivo de morbimortalidade por
doenças crônicas não transmissíveis e por causas externas, tornando-se um dos
grandes desafios do sistema que possui atualmente 93,3% dos tocantinenses
dependentes do SUS. São pessoas que não possuem plano de saúde e buscam
assistência médica na rede básica dos municípios e hospitalar estadual. Um
número alto que exige do governo investimentos cada vez maiores na
assistência ambulatorial e hospitalar.
O Tocantins é um dos estados que mais investe recursos próprios em
manutenção da atenção, vigilância e gestão da saúde, considerando também o
investimento em recursos humanos.
Sendo o caçula da Federação, o Tocantins conta com um crescimento
contínuo e acelerado. Nos seus poucos anos de existência pode comemorar o
avanço nos seguintes indicadores de saúde:
•

aumento da cobertura da atenção básica: o estado avançou de 4,35% em

1998 para mais de 87,5% em 2013;
•

redução da mortalidade infantil: Caiu de 67,17/1.000NV em 1985 para

menos de 20,5/1.000NV em 2010. Uma queda de mais de 63,8%;
•

aumento da expectativa de vida ao nascer: subiu de 60,32, em 1991, para

72,56 nos dias atuais;
•

intensificação e fortalecimento das ações de vigilância em Saúde e

controle de doenças em todo o Estado: menos adoecimento por doenças agudas
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e transmissíveis;
•

organização da Rede de Atenção à Saúde: ampliação de 60 leitos

hospitalares para 2.300 leitos SUS;
•

aumento que partiu de 27 unidades de saúde, em 1988, para mais de 482

unidades distribuídas entre atenção e vigilância à saúde.
O governo implementou as Carretas da Mulher, com exames para
rastreamento de câncer de mama e de colo de útero, que percorrem o Estado
atendendo mulheres a partir de 45 anos com mamografias e exames
ultrassonografia. Além disso, o governo autorizou obras de reforma no Hospital
Regional Público de Augustinópolis e de ampliação no número de leitos no
Hospital Geral Público de Palmas (HGPP), que vão dar mais qualidade ao
atendimento hospitalar no Estado. A Secretaria de Estado da Saúde abriu, ainda,
edital de licitação para a construção de Ambulatórios Médicos Especializados
em cinco municípios do Tocantins, com previsão de licitação para mais três.

Dados de saúde de Porto Nacional
Este indicador expressa o percentual médio de incremento anual da
população, sendo influenciado pela natalidade, mortalidade e migrações
ocorridas. Vale ressaltar que o crescimento populacional do município de Porto
Nacional foi decorrente principalmente do processo migratório e pelo
desenvolvimento do agronegócio no município e é o 4º município mais populoso
do Estado do Tocantins (Quadro 8).
Quadro 8: População por Sexo e Faixa Etária no município de Porto Nacional, 2014.
População por Sexo e Faixa Etária 2014
Faixa-etária
Homem
Mulher
Total
< 1 ano
273
279
552
01-04
1.577
1.681
3.397
05-06
881
983
1.864
07-09
1.409
1.374
2.783
10-14
2.360
2.213
4.573
15-19
2.482
2.721
5.203
20-39
8.891
9.339
18.230
40-49
3.020
3.123
6.143
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50-59
>60
Total
Fonte: SIAB 2014

2.075
2.566
25.673

2.210
2.673
26.596

4.285
5.239
52.269

A Taxa de Fecundidade é um indicador demográfico útil para o
planejamento de políticas públicas de educação, saúde e previdência. Os
governos acompanham as taxas de fecundidade para analisar se a sua
população vai crescer encolher ou ficar do mesmo tamanho. No período de 2011
a 2015, o município apresentava em média uma taxa de fecundidade de 3,20, a
qual estava acima da média nacional que era de 1,77 nos anos correspondentes.
O município também está acima da média comparando com a Região Norte e
com o Estado do Tocantins (Quadro 9).
Quadro 9: Evolução das Taxas de Fecundidade.
Evolução das Taxas de Fecundidade
Localidades

2011

2012

2013

2014

2015

Brasil

1,83

1,8

1,77

1,74

1,72

Região Norte

2,38

2,33

2,47

2,42

2,34

Tocantins

2,21

2,01

2,27

2,33

2,16

Porto Nacional

3,34

2,98

3,58

3,25

2,89

O perfil de morbidade da população é caracterizado pela crescente
prevalência e incidência das doenças crônicas não transmissíveis, pela
persistência de doenças transmissíveis que poderiam ter sido eliminadas
coexistindo

com

as

transmissíveis

classificadas

como

emergentes

e

reemergentes bem como, pela alta carga de acidentes e violências e,
consequentemente, com reflexo nas taxas de mortalidade.
Porto Nacional trabalha com os sistemas de informação do SINAN, SIM e
SINASC, no qual possibilita o monitoramento dos dados dando subsídio a gestão
nas tomadas de decisões, pois, esses têm por objetivo a coleta e processamento
dos dados sobre morbidade e mortalidade em todo o território, fornecendo
informações para a análise do perfil epidemiológico e contribuindo, dessa forma,
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para o Planejamento das Ações (Quadro 10).
Quadro 10: perfil Epidemiológico com base os sistemas de informação do
SINAN, SIM e SINASC
CID

2013

2014

2015

2016

2017

Total

Acidente de trabalho com
Z209 exposição de material
Biológico

31

50

40

38

13

172

Y96

Acidente de trabalho Grave
Acidente por Animais
Peçonhentos
AIDS
Atendimento Antirrábico
Coqueluche
Criança exposta ao HIV
Dengue
Doença Aguda pelo Virus
Zika
Febre da Chikungunya
Gestante HIV
Hanseníase
Hepatites Virais
Intoxicação Exógena
Leishmaniose Tegumentar
Americana
Leishmaniose Visceral

45

47

26

13

05

136

166

205

210

177

177

935

03
445
03
02
474

03
514
06
02
417

10
538
04

02
432
02
761

08
288
03
03
175

26
2,217
16
09
2,674

339

48

387

Meningite

X29
B24
W64
A379
Z206
A90
A928
A920
Z21
A309
B19
T659
B551
B550
G03
9
A509
O98
1
A539
R36

Agravos

847

44
70
108

04
59
25
78

01
03
41
28
72

36
04
49
31
64

03
35
02
40

37
14
228
156
362

15

23

18

14

01

71

63

47

39

56

51

256

03

03

07

06

01

20

07

17

16

14

54

Sífilis Congênita
Sífilis em Gestante

03

07

12

12

07

41

Sífilis não Especificada

07

21

33

30

27

118

Síndrome do Corrimento
Uretral em homem

18

18

17

10

02

65

06
73
122

05
87
130

10
63
160

17
93
200

11
33
130

49
349
742

A169 Tuberculose
B019 Varicela
Y09 Violência

O município de Porto Nacional trabalha com o sistema de informação do
SINAN e o tem como um dos subsídios nas tomadas de decisões, pois, esse tem
por objetivo a coleta e processamento dos dados sobre agravos de notificação
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em todo o território, fornecendo informações para a análise do perfil da
morbidade e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões no âmbito
municipal.
As equipes de Porto Nacional atuam com ações de promoção da saúde,
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e
na manutenção da saúde desta comunidade. A responsabilidade pelo
acompanhamento das famílias coloca para as equipes saúde da família a
necessidade de ultrapassar os limites classicamente definidos para a atenção
básica no Brasil, especialmente no contexto do SUS.
O município de Porto Nacional possui 16 (dezesseis) Equipes de
Estratégia Saúde da Família (ESF), 16 (dezesseis) de Saúde Bucal (ESB), o
percentual de cobertura da Atenção Básica no município, atualmente, segundo
o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde é 100% no ano de
2014.
As Equipes de Saúde da Família de Porto nacional são composta por uma
equipe multiprofissional que possui, um médico, um enfermeiro, um auxiliar ou
técnico de enfermagem, um cirurgião-dentista, um auxiliar e/ou técnico em
Saúde Bucal e os agentes comunitários de saúde (ACS). As atribuições dos
profissionais das equipes de Saúde da Família, de saúde bucal e de Agentes
Comunitários de Saúde estão previstas na Portaria nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011 (Quadro 11).

Produção da atenção primária em 2018
Quadro 11: Atendimentos Realizados pelas Equipes de Estratégia Saúde da
Família
Atendimentos Realizados pelas Equipes da Estratégia Saúde da Família
Tipo de
atendimento

1° quadrimestre 2° quadrimestre

3° quadrimestre

Total
2018

Consultas
Médicas

22.543

22.176

68.257

23.538
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Consultas de
Enfermagem

8.737

8.648

7.516

24.901

Consultas de
Puericultura

2.157

3.769

3.694

9.620

Consultas de
Pré-Natal

2.344

2.238

1.990

6.572

Exame PCCU

829

1.056

1.130

3.015

Exame PCCU
(mulheres 25 a
64 anos)

639

860

888

2.387

TOTAL

35.387

36.623

33.917

105.927

Quadro 12: Procedimentos Realizados na Atenção Básica, Porto Nacional, 2018.
Procedimentos

1° quadrimeste 2° quadrimestre

3° quadrimestre

Total
2018

Curativo

8818

3.315

2.789

14.922

Inalação

744

1.401

860

3.005

Retirada de
Pontos

809

745

944

2.498

Glicemia Capilar

4.888

5.085

4.797

14.770

126

57

183

36.833

35.790

33.306

105.929

52.092

45.832

42.753

140.677

Terapia de
Reidratação Oral
Aferição de
Pressão
Arterial
TOTAL
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PROCEDIMENTOS
Curativo

Glicemia Capilar

36.833

Aferição de Pressão Arterial
35.790

33.306

8818
3.315 5.085

4.888
1° quadrimeste

2.789

2° quadrimestre

4.797

3° quadrimestre

PROCEDIMENTOS
Inalação

Retirada de Pontos

Terapia de reidratação oral

1.401

744

809

860

745

944

126

57

0
1° quadrimeste

2° quadrimestre

3° quadrimestre

Figura 9: Procedimento realizados na atenção primária de Porto Nacional, 2018.

Quadro 13: Outros Procedimentos 2018
Procedimentos

1°quadrimestre 2°quadrimestre 3°quadrimestre

total
2018

Avaliação
Antropométrica

65.646

64.784

70.190

200.620

Administração de
Medicamentos Em Ab
Por Pac.

2.834

3.294

2.842

8.970
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Aplicação de
Suplemento de
Micronutrientes

841

1.341

1.036

3.218

Atividade Educativa
/Orientação em Grupo
na Ab

834

1.243

401

2.478

1.994

1.978

2.219

6.191

3.220

3.769

3.694

10.683

235

96

17

348

114

64

10

188

4.437

5.484

5.482

15.403

5.068

5.374

4.992

15.434

12.608

15.339

15.841

43.788

15.273

15.553

14.499

35.275

113.104

117.647

121.223

351.974

Consulta/Atendimento
Domiciliar na Ab Nível
Superior
Consulta P/
Acompanhamento de
Crescimento e
Desenvolvimento
Atendimento de
Urgência em
Atenção Básica com
Remoção
Assistência Domiciliar
Por
Equipe Multifuncional
na
Atenção Básica Nasf
Diabético Cadastrado
Diabético
Acompanhado
Hipertenso Cadastrado
Hipertenso
Acompanhado
TOTAL

Quadro 14: Números de Visitas Domiciliares Realizados por Profissionais das Equipes
da Estratégia de Saúde da Família
Números de Visitas Domiciliares Realizados por Profissionais das Equipes da
Estratégia de Saúde da Família
Profissional

1°quadrimestre

2° quadrimestre

3° quadrimestre

Total
2018

Médico

898

898

908

2.704

Enfermeiro

769

696

594

2.059

Cirurgião-Dentista 787

888

745

2.420
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Nível Médio

8.164

7.171

2.699

18.034

ACS

71.347

69.390

70.271

211.008

Total

81.965

79.043

75.217

236.225

Quadro 15: Tipo de Estabelecimento no município de Porto Nacional-TO.
Tipo de Estabelecimento

Total

Posto de saúde
Centro de saúde/unidade básica
Policlínica
Hospital geral
Consultório isolado
Clínica / Centro de Especialidades
Unidade de apoio diagnose e
terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade móvel de atendimento préhospitalar na Área de urgência
Farmácia
Central de regulação de serviços de
saúde
Secretaria de Saúde
Centro de atenção hemoterapia e
ou hematologia
Centro de atenção psicossocial
Pronto Atendimento
Cooperativa
Total

1
15
2
2
16
14

Tipo de Gestão
Municipal
1
15
2

Dupla

2
16
13

7

4

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1
1
1
1
68

Estadual

1
1

2

1

1
1
1
1
60

5

3

Quadro 16: Rede Física de Saúde Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS
no município de Porto Nacional - TO
Tipo de Gestão
Esfera Administrativa
Total
(Gerência)
Municipal
Estadual
Dupla
Privada
34
30
1
3
Federal
Estadual
4
4
Municipal
30
30
Total
68
60
5
3
Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016
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Com a assinatura da Declaração de Comando Único pelo gestor municipal
em agosto/2012, o município passou a assumir a gerência de serviços de média
complexidade em seu território de saúde. Unidades e serviços sob gestão
municipal: SAE, CEME, CEO, CAPS, UPA, APAE, COMSAÚDE, CLÍNICA SÃO
VICENTE, CLÍNICA DE IMAGEM, LABORATÓRIO MODELO, LABORATÓRIO
BIONORTE, LABORATÓRIO BIOTINS e LABORATÓRIO COBRA.

Quadro 17: Estabelecimento de Saúde do Município de Porto Nacional, exceto
consultórios, no ano de 2012.
ESTABELECIMENTO
CNES
CNPJ
Gestão
26752113000
APAE DE PORTO NACIONAL
2658917
M
137
BIOTINS LABORATORIO CLINICO DE
00257265000
2659018
D
PORTO NACIONAL
170
05096158000
CAMED SAUDE
6234917
M
120
CAPS CENTRO DE ATENCAO
2658895
M
PSICOSSOCIAL DE PORTO NACIONAL
CARDIOVITTA DE PORTO NACIONAL
6395775
M
CENTRO DE ESPECIALIDADE
2468395
M
ODONTOLOGICA PORTO NACIONAL
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS
2468581
M
CEME
CENTRO DE SAUDE DR EDUARDO
01189836000
2468573
M
MANZANO
491
CENTRO DE SAUDE UNIDADE BASICA
5623979
M
LUZIMANGUES PORTO NACIONAL
CENTRO OFTALMOLOGICO DE PORTO
37315884000
2468778
D
NACIONAL
183
CLINIARTE ODONTOLOGIA
3509044
M
36839314000
CLINICA DE IMAGEM
2468514
M
120
CLINICA DE OLHOS SAO LUCAS
7280963
M
CLINICA E LABORATORIO MODELO
6393497
M
CLINICA ODONTOLOGICA ORTHOCLIN
7622147
M
CLINICA ODONTOLOGICA ORTOESTETICA
7514344
M
DE PORTO NACIONAL
CLINICA SAO VICENTE DE PAULO PORTO
02694586000
2468425
M
NACIONAL
167
COMUNIDADE TERAPEUTICA FENIX
13136365000
7125461
M
RENOVANDO VIDAS
190
CONSULTORIO ODONTOLOGICO
3487725
M
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CONSULTORIO ODONTOLOGICO

7348436

COOPERTTRAS

7421834

COP CLINICA ORTOPEDICA DE PORTO

5948436

CORP CLINICA ORTOPEDICA E
RADIOLOGIA DE PORTO
DENISE CUNHA DE CARVALHO CAMPOS
EQUILIBRIO FISIOTERAPIA E
REABILITACAO
EXAME LABORATORIO CLINICO DE PORTO
NACIONAL
FARMACIA BASICA MUNICIPAL

7422490
6536980
6364578
2772884
7062184

FISIOSOL

7125704

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ

3668770

HOSPITAL REGIONAL DE PORTO
NACIONAL

2786125

INTERCLINICA

6281486

IOE INSTITUTO DE ORTODONTIA E
ODONTOLOGIA ESTÉTICA

6875874

FAPAC AMBULATORIO MÉDICO

7247699

FAPAC CLINICA ODONTOLOGICA
LABCLIN LABORATORIO CLINICO DE
PORTO NACIONAL
LABORATORIO BIONORTE DE PORTO
NACIONAL
LABORATORIO MODELO DE PORTO
NACIONAL
LEANDRO DE SOUSA ARAUJO
ODONTO PORTO
ODONTO SAUDE DE PORTO NACIONAL
REGULACAO DE CONSULTAS E EXAMES
SAMU 192
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE
PORTO NACIONAL
SERVICO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO

7247648

STUDIO PILATS DE FISOTERAPIA

5859301

UBS MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DA
SILVA CEICA
UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE
PORTO NACIONAL

M
18583275000
M
160
09220797000
M
107
17911956000
M
148
M
07564201000
M
160
03379328000
E
159
M
1556270600
M
0114
2505311700
E
6103
2505311700
E
1489
0126070800
M
0144
-

M

6147631
7614020
6599214
7009011
7008988

1026156900
0164
0436993300
0101
0269440400
0158
0436757600
0142
-

6350488

-

5891868

M
0950785100
M
0108

3325733
2468557
2658844

M
M
D
M
M
M
M
M
M
M
M

6875858

-

M

6724841

-

E
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UNIDADE DE DISPENSACAO DE
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE
5823226
PORTO
UNIDADE DE SAUDE ALTO DA COLINA P
2468441
NACIONAL
UNIDADE DE SAUDE DR CARLOS A
2468530
FERREIRA REIS P NACIONAL
UNIDADE DE SAUDE ESCOLA BRASIL
2468468
PORTO NACIONAL
UNIDADE DE SAUDE MAE EUGENIA PORTO
2468565
NACIONAL
UNIDADE DE SAUDE PINHEIROPOLIS
2468492
PORTO NACIONAL
UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5948452
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
0029919800
7299729
DE PORTO NACIONAL
0156
USF BLANDINA DE O NEGRE PORTO
2468476
NACIONAL
USF BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
2468549
PORTO NACIONAL
USF EUDOXIA DE OLIVEIRA NEGRE
2468433
USF MARIA DA CONCEICAO F MOURA
2658925
AIRES DE PORTO NACIONAL
USF MARIA LOPES PORTO NACIONAL
2468506
USF NANA PRADO C SOUZA P NACIONAL 2468417
USF VILA NOVAII PORTO NACIONAL
2468484
VIGILANCIA SANITARIA
5020190
Fonte: CNES, 2016. Situação da base de dados nacional em 05/10/2016.

E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Com relação aos profissionais, verifica-se no quadro funcional da
secretaria de saúde elevado número de profissionais que possuem vínculo
empregatício efetivo, com percentual de 57%. Vale ressaltar que há 80
profissionais pertencentes ao Ministério da Saúde/FUNASA cedidos ao
município, além de 45 profissionais cedidos pela Secretaria de Estado da Saúde.
Quadro 18: Distribuição dos profissionais nos estabelecimentos de Saúde do Município
de Porto Nacional, exceto consultórios, no ano de 2020.
ESTABELECIMENTO

UPA

CATEGORIA PROFISSIONAL

NÚMERO DE
PROFISSIONAIS

TECNICO DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
MÉDICO CLÍNICO
ASSISTENTE SOCIAL
FARMACEUTICO
TÉCNICO RADIO E IMAGEM
SOCORRISTA (EXCETO MÉDICO E

19
16
14
04
04
08
03
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CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL

POSTO DE
SAÚDE/CENTRO DE
SAÚDE/UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS

CENTRO DE
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

ENFERMEIRO)
CURUGIÃO DENTISTA
MÉDICO CLÍNICO
ASSISTENTE SOCIAL
TECNICO DE ENFERMAGEM
ARTESAO COM MATERIAL RECICLAVEL
FARMACEUTICO
ENFERMEIRO
PSICOLOGO CLÍNICO
PEDAGOGO
MÉDICO PSIQUIATRA
TECNICO DE ENFERMAGEM
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE
ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE
DA FAMILIA
ENFERMEIRO
MÉDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA
FAMILIA
TECNICO DE ENFERMAGEM DA
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA
ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL
CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE
SAUDE DA FAMILIA
CIRURGIÃO DENTISTA CLINICO GERAL
PSICÓLOGO CLÍNICO
ASSISTENTE SOCIAL
FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
MÉDICO CLÍNICO
MÉDICO PEDIATRA
NUTRICIONISTA
FISIOTERAPEUTA GERAL
PROTÉTICO DENTÁRIO
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
CIRURGIÃO DENTISTA CLÍNICO GERAL
CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA
CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA
CIRURGIÃO DENTISTA ENDONDONTISTA
CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOLOGIA PARA
PNES
CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
TECNICO DE ENFERMAGEM
FONOAUDIÓLOGO
FISIOTERAPEUTA GERAL
MÉDICO CIRURGIAO GERAL
MÉDICO ORTOPEDISTA E
TRAUMATOLOGISTA
ENFERMEIRO
MÉDICO CLÍNICO
MÉDICO PEDIATRA
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA
MÉDICO PSIQUIATRA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
MÉDICO NEUROLOGISTA
MÉDICO DERMATOLOGISTA
MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E
METABOLOGISTA

01
01
01
02
03
02
02
01
01
01
46
127
18
06
19
19
17
02
17
03
05
01
01
02
06
01
02
02
02
06
02
01
01
02
02
01
01
06
02
06
02
01
05
02
01
02
01
01
01
01
01
01
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VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
VIGILÂNCIA AMBIENTAL
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
REGULACAO DE
CONSULTAS E EXAMES

SAMU
SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAUDE
DE PORTO NACIONAL

MÉDICO OFTALMOLOGISTA
MÉDICO CARDIOLOGISTA
MÉDICO UROLOGISTA
ASSISTENTE SOCIAL
PSICÓLOGO CLÍNICO
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA
FARMACÊUTICO
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA
TÉCNICA DE ENFERMAGEM
AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS
AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA
BIOMEDICO
BIÓLOGO
ENFERMEIRO
MÉDICO VETERINÁRIO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ENFERMEIRO
ASSISTENTE SOCIAL
TECNICO DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRO
SOCORRISTA (EXCETO MEDICOS E
ENFERMEIROS)
AGENTE DE SAUDE PUBLICA

01
01
01
01
01
09
01
48
01
51
08
01
01
06
01
08
02
02
06
01

PSICÓLOGO

01

ENFERMEIRO
MÉDICO CLINICO
SERVIÇO
ASSISTENTE SOCIAL
AMBULATORIAL
PSICÓLOGO CLÍNICO
ESPECIALIZADO
TECNICO DE ENFERMAGEM
FARMACEUTICO
Fonte: CNES, 2020. Situação da base de dados nacional em 01/2020.

03
02

02
03
01
01
01
01

Necessidade Social do Curso de Enfermagem
O enfermeiro é agente transformador da sociedade pois desenvolve
ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível
individual quanto coletivo. E há grandes investimentos do Ministério da Saúde
em conjunto com o Ministério da Educação para que os profissionais de saúde
sejam formados dentro de um perfil que atenda o imenso contingente
populacional que depende unicamente do SUS, para atender as suas
necessidades de saúde (PEREIRA, TAVARES, 2010). Pesquisa realizada pelo
COFEN identificou que no quesito mercado de trabalho, 82,1% das equipes de
enfermagem encontram-se no setor público; 14,3% no privado; 5,2% no
filantrópico e 4,2% nas atividades de ensino (COFEN, 2015). Estas informações
convergem para a necessidade de uma educação voltada para esta população
menos favorecida usuária dos serviços públicos.
A sociedade está passando por transformações devido às novas
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organizações dos serviços, mudanças no sistema de saúde, diárias descobertas
científicas, novas tecnologias e o envelhecimento populacional (TREVISAN et al,
2013). E neste contexto o ensino de enfermagem deve oportunizar a construção
do conhecimento crítico do aluno, considerando todos os aspectos de ensino,
tanto formal como também o aprendizado adquirido e construído no contexto do
indivíduo, pesquisa ou extensão para a aprendizagem (PERES, 2002).
A inovação nas práticas de saúde e na formação daqueles que neste
setor irão atuar é altamente desejada e tem sido motivo de elaboração e
implementação de várias políticas públicas para que novos modelos de ensinar
e de cuidar em saúde sejam viabilizados, atendendo a população brasileira nas
suas necessidades de saúde em todos os níveis de atenção e em todo o território
nacional (PEREIRA, TAVARES, 2010). E este atendimento deve ter ênfase no
Sistema Único de Saúde, assegurando a integralidade da atenção e a qualidade
e humanização do atendimento. E o enfermeiro, devido o seu conhecimento
científico e sua prática, é essencial para identificar as necessidades da
população estabelecendo intervenções eficazes.
Analisando este cenário, verifica-se a necessidade de profissionais
que atuem no SUS, principalmente como gestores, pois observa-se a crescente
atuação da enfermagem em cargos de direção e coordenação com
competências técnicas e/ou políticas (FERNANDES, 2014).
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino de enfermagem
preconizam a formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, com base no
rigor científico e intelectual pautado em princípios éticos que intervenha sobre os
problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico
nacional, com ênfase na sua região de atuação.
O profissional de enfermagem ultrapassa o conhecimento biológico,
pois estabelece relações entre o processo saúde-doença e o social através das
informações epidemiológicas, dirimindo o sofrimento da população.
Formar enfermeiros competentes e habilidosos com excelência
somente é possível através da inovação do ensino. A atual realidade da FAPAC,
conforme o PDI, busca proporcionar cenários de aprendizagem de construção
coletiva do conhecimento e de capacitação para as práticas inerentes à realidade
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do mercado de trabalho. O uso de simulação, atividades concretas e da
produção do conhecimento, onde o aluno desempenha um papel ativo,
semelhante à prática profissional é o foco desta IES e deste curso para o alcance
da excelência na formação do profissional enfermeiro.
O mercado de trabalho absorve significativamente os profissionais de
enfermagem. Em 2018, havia 4993 enfermeiros (as) inscritos no Conselho
Regional de Enfermagem do Tocantins, exercendo funções variadas em
hospitais de toda natureza, unidades básicas de saúde, empresas, escolas de
nível médio, faculdades e universidades (COFEN, 2018). Para o Ministério da
Saúde (2013) a proporção ideal de enfermeiros em relação a população é de 1
enfermeiro/ 1000 habitantes.
O enfermeiro no Brasil pode atuar em diversas áreas relacionadas à
assistência primária (Unidades Básicas de Saúde), secundária (ambulatorial,
internação) e terciária (unidades de reabilitação), Bancos de Sangue, Bancos de
leite, indústria, produção de tecnologias, Ensino, Pesquisa, Assessorias e
Auditorias (COREN, 2007).

Justificativa para criação e existência do curso de Enfermagem
Segundo Teixeira e colaboradores (2013) o eixo Sul-Sudeste
representa 71,2% do universo de cursos de Graduação em Enfermagem do
Brasil. Nestas regiões, destacam-se os estados de São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Paraná, com o maior número de cursos. As regiões Norte e
Centro-Oeste apresentaram 17% dos cursos de graduação em Enfermagem do
país.
Estudos sobre a formação de profissionais e a distribuição de recursos
humanos de saúde também revelam essa desigualdade, identificando que nas
regiões Sul e Sudeste do país há melhores índices na relação egresso/habitante
dos cursos de graduação da área de saúde, enquanto as regiões Norte e
Nordeste possuem os piores índices (CECCIM, PINTO, 2007).
Segundo Silva e Baptista (2007) a Região Norte possui uma grande
extensão territorial com graves problemas de infraestrutura, principalmente nas
áreas de energia, comunicação, transporte, educação, saúde. Com um baixo
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desenvolvimento econômico, conta com o menor Produto Interno Bruto do país.
O fato é que essas condições se apresentam como alguns dos determinantes
para que a Região possua um reduzido número de cursos superiores de
enfermagem, se comparado às demais regiões.
O Tocantins tem um aumento progressivo das doenças crônicas não
transmissíveis e de causas externas, tornando-se um dos grandes desafios do
sistema que possui atualmente 93,3% dos tocantinenses dependentes do SUS.
São pessoas que não possuem plano de saúde e buscam assistência médica na
rede básica dos municípios e hospitalar estadual. Um número alto que exige do
governo investimentos cada vez maiores e escolas de enfermagem voltadas
para o ensino ativo e de excelência que abrace na totalidade esta parcela carente
da população.
O mercado de trabalho para o curso de enfermagem é bastante
amplo, o que permite ascensão rápida do profissional, devido à necessidade
desses profissionais em todas as instituições de saúde, bem como em regiões
distantes dos grandes centros cuja demanda no Brasil tem sido crescente após
a implantação da interiorização da assistência pelo Ministério da Saúde.
Cabe ressaltar a importância do curso de Enfermagem ser ofertado
por uma Instituição Privada no interior do estado do Tocantins, que zele pela
qualidade na prestação de serviços educacionais.
Com observância ao contexto específico, seja social, cultural,
econômico ou físico, os quais podem influenciar as crenças e os
comportamentos culturais e determinar se esses fatores têm ou não um efeito
negativo sobre a saúde. Acrescente-se a isso o impacto no índice de
desenvolvimento humano da região, catalisado pelo desenvolvimento científico
e tecnológico, a partir da consolidação da atividade de ensino. E ainda, o repasse
imediato à comunidade do conhecimento trabalhado e produzido na Instituição,
através de uma política consistente de extensão.
A fixação de profissionais da saúde, em especial, a enfermagem, no
Estado do Tocantins esbarra em dificuldades que incluem a ausência de um
centro formador de recursos humanos na região de abrangência de Porto
Nacional e mesmo do Estado.
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É de grande importância a formação de profissionais que convivem
com a realidade social da região, uma vez que conhecedores das dificuldades e
problemas relacionados à saúde objetivem levar à comunidade uma melhor
qualidade de vida. Outro aspecto relevante é a permanência desses profissionais
na sua região de origem, fixando recursos humanos qualificados e
especializados em municípios do interior, pela perspectiva de reconhecimento
profissional e de oportunidades de aprimoramento funcional.
Segundo o COFEN (2011), a Organização Mundial para a Saúde
(OMS) estabeleceu que o número de profissionais de enfermagem em proporção
à população é de 1 profissional de enfermagem para cada 500 habitantes
(1:500). No Brasil, a quantidade de profissionais de enfermagem agrupada tem
a proporção de 3,8 profissionais de enfermagem/500 habitantes, acima do
recomendado pela OMS, porém, quando discriminado por categoria profissional,
verifica-se que a categoria dos enfermeiros não atinge essa proporção.
Desconsiderando a categoria profissional das parteiras que está em extinção, as
demais categorias profissionais apresentam resultados acima do recomendado.

Quadro 19: Número de Profissionais de Enfermagem por habitante no Brasil em
2010.
DESCRIÇÃO

TOTAL

1:500

População

190.732.694

-

Profissionais de Enfermagem

1.449.583

3,80

Enfermeiros

287.119

0.75

Técnicos de Enfermagem

625.863

1.64

Auxiliar de Enfermagem

533.422

1.40

Parteiras

106

0.0

Não Informado

3.073

0.01

Total

998

908

Fonte: Adaptado de dados de pesquisa e dados do censo 2010 (COFEN) do
IBGE (2011).

O cruzamento de dados da base de dados integrada de profissionais
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de enfermagem com os dados de população do Censo 2010 do IBGE evidencia
que a categoria enfermeiros no Brasil representa (0,75% da população), no
entanto na macro região Norte, o percentual alcança a média de (0,67%) da
população, demonstrando que esta região está abaixo da Avaliação Nacional.
Mais da metade dos enfermeiros (53,9%), técnicos e auxiliares de
enfermagem (56,1%) se concentra na Região Sudeste. Proporcionalmente à
população, que representa 28,4% dos brasileiros segundo o IBGE, a Região
Nordeste apresenta a menos concentração de profissionais, com 17,2% das
equipes de enfermagem (COFEN, 2015).
Segundo a Revista Guia do Estudante, há carência de profissionais
no Norte e Nordeste do país. A área de saúde da família está em expansão, e o
Governo Federal mantém um programa do gênero, cujas equipes contam, no
mínimo, com um enfermeiro. O aumento da expectativa de vida da população
também expandiu a frente de trabalho representada pela prestação de
assistência domiciliar. Também é cada vez mais comum encontrar enfermeiros
trabalhando em centros de estética, escolas infantis, laboratórios de análises
clínicas,

ambulatórios

empresariais

e

em

serviços

de

homecare.

(http://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/enfermagem685108.shtml)
A enfermagem é uma das áreas que o número de empregos tem
aumentado muito na última década, sua atuação nos programas de prevenção e
assistência às doenças vem crescendo, garantindo novas oportunidades de
trabalho.
Diante do exposto, a inserção do curso de Enfermagem em Porto
Nacional contribui para a melhoria da saúde, pois os alunos, ao atuarem na
Atenção Básica do município e da região durante e após o curso, desenvolvem
ações de promoção e prevenção em saúde, desenvolvendo palestras educativas
com grupos de hipertensos, diabéticos, idosos e grávidas que realizam pré-natal,
entre outros. Realizam visita a creches e atendimento domiciliar. Realizam ainda
projetos de extensão em parceria com várias entidades, como igrejas, conselho
municipal de saúde, casa do índio, universidade da melhor idade e comunidade
quilombola. Atuam também no atendimento ambulatorial e de urgência e
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emergência.
O curso de Enfermagem da FAPAC, ao intencionar a formação
qualificada de enfermeiros, cumpre com sua missão em prol do desenvolvimento
da saúde em seu cenário de inserção, de forma a reduzir as carências sanitárias
loco-regionais, primando pela atenção, fixação e formação contínua de
profissionais qualificados na região norte do Brasil.
1.2

Objetivos do curso

Formar Enfermeiros generalistas para o exercício de competências e
habilidades gerais da profissão, assistindo e intervindo a população no processo
de saúde-doença, considerando o indivíduo no seu ciclo evolutivo. Deverá
atender as necessidades sociais da saúde com ênfase no Sistema Único de
Saúde (SUS), aprimorando a capacidade de gestão e liderança e assegurar a
qualidade e a humanização no atendimento baseado em evidências científicas.
O curso possibilita a formação de um profissional apto a atuar no
campo da promoção da saúde, na prevenção de doenças agudas ou crônicas,
degenerativas, endêmicas, transmissíveis, em qualquer fase do ciclo vital,
mediante a prestação de assistência direta ou indireta, e instrumentaliza o
profissional à lidar com o indivíduo, a família e a comunidade no contínuo saúdedoença, nas relações interpessoais e multiprofissionais.

Objetivo Geral
Dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de
competências e habilidades gerais da profissão, para assistir e intervir no
processo saúde-doença nos requisitos de promoção, proteção e reabilitação de
saúde, apto a tomada de decisão as condutas adequadas nas evidências
científicas.

Objetivos Específicos
•

Intervir no processo saúde-doença em seus diferentes níveis de
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complexidade, na perspectiva da integralidade da assistência, em
consonância com as propostas à atenção e saúde pautada no princípio
científico;
•

Aplicar de forma integral a promoção e proteção da saúde, prevenção de
agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde,
aos indivíduos e famílias na USF, e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações,
etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância,
adolescência, idade adulta e terceira idade.

•

Aplicar a sistematização de enfermagem em todos os níveis de
assistência, com o intuito de qualificar a organização, planejamento e
avaliação do cuidado prestado, fortalecer a comunicação entre a equipe,
priorizar as necessidades de cada paciente e desenvolver ações
baseadas em conhecimento técnico cientifico.

•

Atuar na saúde da criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do
idoso considerando as especificidades da prática de enfermagem e
contemplando inovações, baseado na sistematização da assistência em
enfermagem;

•

Propiciar a formação profissional nos princípios das políticas de saúde, no
contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos da
população;

•

Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem em todos os âmbitos
da atuação profissional;

•

Assegurar e integralidade da atenção, qualidade e humanização o
atendimento baseado em evidências científicas.

•

Realizar educação em saúde para o indivíduo, família e/ou comunidade e
equipe de enfermagem considerando o método científico e as
necessidades locais e regionais.
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1.3

Perfil profissional do egresso

O perfil do profissional enfermeiro, egresso do Curso de Graduação
em Enfermagem da FAPAC, apresenta as seguintes características:
•

formação geral para o exercício profissional ético, científico, social,
técnico e humanístico;

•

qualificação para o reconhecimento, análise e compreensão do processo
saúde-doença

nas

suas

dimensões

sociais,

políticas,

culturais,

psicológicas, biológicas e religiosas;
•

capacitação para adotar os perfis epidemiológicos como uma das
principais referências para as ações preventivas e resolutivas sobre o
processo saúde-doença e sobre o sentido do cuidar;

•

participação ativa, responsável e crítica em prol da qualidade da
assistência à saúde das pessoas;

•

conhecimento do perfil epidemiológico da região como base para a efetiva
intervenção na realidade de saúde das pessoas, famílias e comunidades;

•

consideração do modelo de atenção à saúde e do Sistema Único de
Saúde como referência de atuação profissional;

•

conscientização da contínua necessidade para a atualização dos seus
conhecimentos técnicos e científicos, para que possa acompanhar a
evolução do campo da saúde no Brasil e no mundo e consequentemente,
possa oferecer melhor assistência

•

atuação interdisciplinar no âmbito da saúde, por meio de equipe
multiprofissional, a fim de que seja promovida a atenção integral ao
processo saúde-doença;
Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com base nos

conhecimentos, habilidades e atitudes acima definidos, o Curso de Graduação
em Enfermagem da FAPAC/ITPAC Porto Nacional, formará:
• Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva,
conhecendo a saúde de forma integral, envolvendo uma abordagem
multidisciplinar;
• Enfermeiro atuante nos programas de assistência integral ao ciclo evolutivo do
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indivíduo;
• Enfermeiro com a formação profissional nos princípios da Política de Saúde, no
contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis epidemiológicos das
populações com ênfase na sua região de atuação;
• Enfermeiro apto a gerenciar o processo de trabalho em enfermagem em todos
os âmbitos da atuação;
• Enfermeiro atuante com senso de responsabilidade tanto em nível individual
como coletivo;
• Enfermeiro intervindo nas necessidades sociais da saúde com ênfase no SUS,
assegurando a integralidade da atenção, qualidade e humanização.
• Enfermeiro adequado às novas tecnologias, tanto de informação e
comunicação, quanto de ponta para o cuidar.

1.4

Estrutura curriculares

Este projeto é uma proposta pedagógica do curso de Enfermagem
norteado pelas diretrizes curriculares de ação efetiva, para a implantação deste
curso na região. As diretrizes curriculares consideram fundamental e essencial
que cada área do conhecimento, campo do saber ou profissão, vise promover
no estudante a capacidade de desenvolvimento intelectual e profissional de
forma autônoma e permanente.
A liberdade oferecida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, às
Instituições de Ensino tem um aspecto altamente positivo, a partir do princípio
de que a elaboração do currículo implica num projeto pedagógico adequado aos
aspectos da região e ao perfil do profissional desejado. A elaboração de
ementário, bibliografia, conteúdo programático acrescido da integração com o
corpo docente participativo e atuante, resulta em natural qualificação do projeto
pedagógico como um todo.
O Curso de Enfermagem da FAPAC/ITPACPORTO adota uma
filosofia preventiva em todos os níveis de atenção, levando o discente a
compreender o binômio saúde–doença como um processo social, onde as ações
curativas não são a única meta a alcançar. Com essa concepção busca-se o
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conhecimento da realidade econômica e social da região, estando apto para
atuar na iniciativa privada e no sistema público. Entretanto, é necessário
desdobrar esse conceito e adequá-lo em seus detalhes, para que o aluno receba
a formação específica do curso, como preparação para sua atuação profissional.
Esta atuação não se restringirá aos grandes centros urbanos, mas também aos
pequenos, seja como autônomo, ou como prestador de serviços com
produtividade e qualidade.
O profissional deve atuar tendo como preocupação a promoção da
saúde da população, num contexto onde embora exista um trabalho preventivo,
ainda é muito evidente o índice de hospitalização por causas evitáveis e doenças
não transmissíveis.
O Curso de Enfermagem da FAPAC/ITPAC PORTO formará um
profissional apto para atuar no mercado em intensas e rápidas mudanças,
procurando diferenciá-lo com conteúdos que caracterizam a formação de um
profissional com visão crítica e reflexiva. Espera-se, portanto, que este projeto
seja realmente norteador do processo ensino aprendizagem e se torne
instrumento de ação para assegurar a coerência dos trabalhos e ações docentes
e seu processo de avaliação, atualização, reflexão e revisão para os anos
subsequentes. Somente desta forma o projeto pedagógico cumprirá suas
funções de articulação, identificação, inovação, ética e política para tornar a
filosofia e o projeto educacional da IES viável e efetiva.
O curso preconiza as políticas de acessibilidade, também metas da
IES, à medida que fomenta as práticas pedagógicas e de ensino, extensão e
iniciação científica para o cuidado e a inclusão social.
A interdisciplinaridade no ensino é priorizada nas práticas e no ensino
teórico, pois o pensamento educacional crítico permite refletir sobre o ambiente
de aprendizagem, analisando as conexões com outras disciplinas e com as
necessidades sociais. Compreende-se a interdisciplinaridade como uma prática
pedagógica que visa à articulação entre saberes buscando harmonizar a
totalidade do ser de maneira integrativa. Amparado nas concepções
pedagógicas teórico-críticas, visa não à inclusão do “diferente”, mas a
harmonização e mudança do que esta estabelecido no contexto educacional
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para que ali se inclua as diferenças.
As aulas expositivas e dialogadas deixam de ser o foco da
metodologia de ensino, sendo substituidas pelas metodologias ativas de ensino,
que se incluem na base da organização curricular do curso. O ensino ativo é uma
pedagogia interativa que pode fazer uso de seminários, trabalhos em grupo,
intervenções orientadas na comunidade ou em outros espaços, estudos
dirigidos, experimentos em laboratórios, sala de aula invertida, ensino baseado
na problematização, discussão de casos e qualquer outra modalidade que
coloque o aluno no centro do processo. Requer do professor uma postura atenta,
capaz de identificar dificuldades e lacunas, bem como propor alternativas para
minimiza-las.
A acessibilidade metodológica nas salas de aula acontece quando os
professores promovem processos de diversificação curricular, flexibilização do
tempo e utilização de recursos que viabilize a aprendizagem de estudantes com
dificuldades,como, por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e
ampliado, softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela,
entre

outros

recursos,

implementação

de

uma

biblioteca

digital,

o

reconhecimento e a utilização da LIBRAS. Busca-se dar visibilidade aos
diferentes caminhos pedagógicos para a construção da acessibilidade na
universidade, e tal movimento indica necessária superação das barreiras (físicas,
comunicacionais ou atitudinais) que se colocam nos caminhos dos aprendizes,
bem como disponibilidade dos docentes em aprender continuamente.
A matriz curricular proposta no curso de Enfermagem do
ITPACPORTO apresenta eixos integradores relacionados com o processo saúde
doença do cidadão, da família e da comunidade, integrando a realidade
epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do
cuidar em Enfermagem em todos as fases da vida e necessidades do indivíduo,
família e/ou comunidade.
Esta Matriz concebida a partir das DCN do curso de Enfermagem de
2001, caracteriza-se matriz sequencial, com sistema e créditos e com uma
concepção pedagógica de aprendizagem ativa, onde são adotados estratégias e
instrumentos pedagógicos, com coerência com a metodologia implantada
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apresentando atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso,
permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar,
relacionando os determinantes sociais de saúde com fatores ambientais e
étnicos. Para tanto é estimulada a implementação de metodologias no processo
ensinar-aprender que estimulem o aluno a refletir sobre a realidade social e
aprender a aprender, a conhecer, a ser, a fazer, a viver junto, visando
desenvolver essas habilidades no contexto da integralidade da atenção, da
humanização da assistência, da construção da interdisciplinaridade e do trabalho
em equipe.
Conteúdos são considerados meios para o desenvolvimento das
competências e habilidades dos alunos e, por esse motivo, devem ser
selecionados com base na contribuição que oferecem para o desenvolvimento
do perfil do aluno visando a integração entre teoria e prática, desde o início do
curso; abarcar conhecimentos, atitudes e habilidades, nas dimensões científica,
técnica, afetiva, cognitiva e ética; ser considerados ferramentas para a
aprendizagem, partindo do pressuposto de que o aluno deve incorporar em sua
prática profissional a visão holística do processo saúde-doença no ser humano.
Nesse sentido, no que diz respeito à implementação do novo
currículo, a FAPAC busca a concepção de currículos integrados, por meio de
seus eixos transversais e interdisciplinares, a fim de se alcançar a
transdisciplinaridade.
Esse processo implica em confrontação e observação de diferentes
olhares sobre a situação de aprendizagem. A integração dos componentes
curriculares tem o objetivo de promover a aprendizagem qualitativa por parte do
aluno, para que este seja capaz de articular e aplicar conhecimentos e práticas,
nas mais diversas situações. Desta forma, ocorre a superação do modelo
disciplinar linear, sustentado por um conjunto de disciplinas justapostas e, muitas
vezes isoladas, em uma grade curricular.
Na metodologia ativa de ensino o professor assume um lugar de
mediador no processo de aprendizagem, negociando com os estudantes e
direcionando cenários de aprendizagem que sejam significativos e mais
próximos da prática profissional.
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A nova proposta curricular associa metodologias diversas, com
incentivo ao uso de metodologias ativas. Dentre os cenários propostos para o
aprendizado as disciplinas de Projetos Integradores, ministradas no primeiro,
terceiro, quinto e sétimo períodos, têm o objetivo de contemplar o Projeto Político
Pedagógico do Curso de Enfermagem, quando se refere que o ensino deve ser
interdisciplinar inserido no contexto saúde e comunidade, na formação
acadêmica. Nestas disciplinas o acadêmico tem a oportunidade de realizar
estudo das práticas de enfermagem integrando os conteúdos aprendidos no
semestre, buscando-se que aprendam e desenvolvam continuamente a
competência da educação em saúde. As disciplinas focam a integração das
disciplinas através do estudo de problemas reais da sociedade e comunidade
local, regional e nacional com maior tendência à intervenção educativa
preventiva. E as atividades construidas nestas disciplinas devem ser inovadoras
em pesquisa e/ou extensão e estar atendendo as metas dos objetivos de
desenvolvimento sustentável: erradicação da pobreza; fome zero; boa saúde e
bem estar; educação de qualidade; igualdade de gênero;água limpa e
saneamento; energia acessível e limpa; emprego digno e crescimento
econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades;
cidades e comunidades sustentáveis; consumo e produção responsáveis;
combate às alterações climáticas; vida de baixo d’agua; vida sobre a terra; paz,
justiça e instituições fortes; parcerias em prol das metas.
As disciplinas de Estações de Aprendizado são adicionadas na
proposta da realização prática para desenvolvimento de habilidades e
competências profissionais. As práticas são integradas, bem como no dia a dia
profissional, sendo oferecidas a partir do terceiro período até o oitavo, quando
após, iniciam-se os estágios obrigatórios supervisionados.
Juntamente com esta proposta está a disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado de Enfermagem em Práticas Integrativas de Cuidado (9º
semestre), pois evidencia-se a necessidade dos enfermeiros fazerem o
diagnóstico do local onde atuam para planejar as ações em saúde juntamente
com a participação da comunidade, levando em consideração a realidade e a
cultura locais, de modo à possibilitar a reorganização das práticas de saúde. Este

59

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

estágio coloca o aluno como ativo na identificação e intervenção dos problemas
sociais, pois devem identificar uma necessidade social e elaborar um projeto de
intervenção através da articulação de parcerias. Além de planejar, devem
executar o projeto elaborado, buscando melhorar a qualidade de vida das
pessoas na medida que contribui para o alcance integral do conceito de saúde,
pois o enfermeiro deve realizar ações que buscam satisfazer às necessidades
referentes à saúde da população, visando à promoção da saúde e a qualidade
de vida.
As disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem
em Assistência de Enfermagem em Ambulatório juntamente com Estágio
Supervisionado em Assistência Hospitalar e Atenção Primária à Saúde, buscam
atender as DCNs para a formação do Enfermeiro quanto à necessidade dos
estágios supervisionados em hospitais gerais e especializados, ambulatórios,
rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do
Curso de Graduação em Enfermagem.
Esse olhar da proposta curricular do curso de Enfermagem da FAPAC
ITPAC Porto, vem de encontro com a necessidade da proximidade do acadêmico
nas vivências práticas realizadas nos serviços de saúde devidamente
acompanhados pelos docentes/preceptores. Permite-se assim reconhecimento
com olhar aguçado, com escuta qualificada e a lógica do cuidado, abrindo um
novo campo de possibilidades para atuação do profissional, buscando caminhos
estratégicos com parceria ensino-serviço e comunidade, permitindo assim que o
acadêmico incorpore a saúde como valor humano e um direito de cidadania.
Os conteúdos das disciplinas que interagem com ensino-serviço e
comunidade são construídos de modo que não haja repetições de conteúdo
programático

na

abordagem

aplicada,

propiciando

condições

para

o

desenvolvimento de uma prática no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS),
visando a integralidade do cuidado e a integração dos campos de conhecimento,
a partir do apoio das disciplinas de Projetos Integradores.
Há compromissos da FAPAC estabelecer vínculos com os moradores,
lideranças comunitárias e profissionais de saúde em áreas de abrangências das
unidades de saúde, bem como participação em ações locais de proteção,
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promoção e cuidados à saúde em vários ciclos da vida. A partir dos pontos
emergentes entre os docentes e discentes, fortalece-se a importância de ativar
o currículo com atividades inovadoras no ensino/comunidade, voltado na
formação com base na realidade do SUS, pensando na ruptura com os modelos
tradicionais especifico da doença. E com esta ruptura este olhar fortalece a
aprendizagem na realidade e integralidade do cuidado.
Os estágios nas Unidades Básicas de Saúde / Saúde da família
através de convênio com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde inserem
os alunos na rede permitindo ao acadêmico atuar nas diversas áreas no âmbito
do SUS. Os acadêmicos vivenciam todas as etapas de complexidades do
cuidado, desde a ação do agente comunitário de de saúde, até o atendimento
de enfermagem e dos demais profissionais, passando por planejamento e gestão
em todos os níveis de atenção à saúde.
Estágios e atividades práticas nas Escolas, Casas de Idosos, Creches
Ensino infantil, fundamental e médio, da rede pública municipal, estadual e/ou
particular localizados na zona urbana e/ou rural do município de Porto Nacional
e região, proporciona ao aluno contato com as atividades de promoção de saúde,
objetivando conhecer e analisar a realidade local, permitindo que o acadêmico
planeje,

execute

ações

de

saúde,

com

palestras

educativas.

A

interdisciplinaridade no curso de Enfermagem é projetadas no planejamento
pedagógico, com envolvimento dos alunos de vários períodos para execução da
pratica, e com divulgação dos resultados.
No âmbito da atenção integral da saúde mental e psiquiatria os
estágio no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e APAE, através de parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, buscam direcionar e integrar o acadêmico
na realidade do cuidado visando a promoção da reinserção do portador de
transtorno mental em uma abordagem bio-psico-social.
Os estágios no Hospital Regional e Maternidade de Porto Nacional e
Geral de Palmas, através do convenio firmado com a Secretaria Estadual,
objetivam mostrar ao acadêmico a atuação dentro dos hospitais, como parte
integrante da equipe multidisciplinar, onde pode-se vivenciar outros níveis de
atenção à saúde. A formação do enfermeiro generalista deve estar voltada para
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uma perspectiva de competências adequadas, a fim de assistir ao indivíduo tanto
em episódios de doenças, quanto na promoção de sua saúde além de
desenvolver atividades assistenciais e gerenciais na área hospitalar.
Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e
dentro deste contexto o Processo de Enfermagem, em todos os níveis,
oportuniza a aplicação do conhecimento técnico e científico à assistência
integral, qualificada e generalizada ao paciente hospitalizado e comunidade,
além de desenvolver o pensamento crítico aliado à consciência ética e
profissional.
E as práticas no Ambulatório-Escola objetivam atendimento às
demandas espontâneas da população bem como os encaminhamentos
realizados pelas Unidades de Saúde locais e regionais. Atende-se diversas
especialidades que complementam o ensino-aprendizagem em consonância
com as diretrizes preconizadas pelo SUS. Os alunos aplicam os conhecimentos
teóricos adquiridos através da aplicação da consulta de enfermagem além de
praticarem, sob a supervisão dos professores, as habilidades e destreza manual
dos procedimentos técnicos possíveis de serem realizados no ambulatório
escola.
No compromisso da formação tecnológica e inclusiva que proporcione
o desenvolvimento das habilidades organizacionais de gestão e organização do
tempo, as disciplinas online assíncronas são oferecidas do primeiro ao oitavo
período do curso, bem como as disciplinas online síncronas, e o ensino híbrido.
Busca-se desenvolver a autonomia do acadêmico. No modelo assíncrono o
aluno pode escolher o melhor ambiente e horário para o aprendizado; e no
modelo síncrono o aluno pode interagir com outros colegas em tempo real, mas
virtual. O meio online dá autonomia e flexibilidade ao estudante, além de permitir
que ele aprenda sozinho e explore suas capacidades fora da sala de aula. A
autonomia e responsabilidade pelas escolhas é uma característica desejável não
só às profissões, mas para a vida, visto que incentiva a pessoa a ser responsável
por suas escolhas. O ensino hibrido liberta o aluno da sala de aula permitindo
que o aprendizado aconteça em qualquer lugar e horário.
E a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História
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e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei nº 11.645 de 10/03/2008; Resolução
CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004), e seus principais tópicos são
contemplados nas Disciplinas de Direitos Humanos e Diversidades, Educação
Ambiental e Sustentabilidade, Projetos Integradores, Enfermagem em Saúde
Coletiva I e II e projetos de extensão e iniciação científica.

1.5

Conteúdos curriculares

A Matriz Curricular do curso de Enfermagem da FAPAC/ITPACPORTO
adota uma filosofia preventiva em todos os níveis de atenção, levando o discente
a compreender o binômio saúde - doença como um processo social do cidadão,
da família e da comunidade. Integra a realidade epidemiológica e profissional,
proporcionando a integralidade do cuidar em enfermagem dando ao aluno pleno
conhecimento técnico-científico dos avanços da Enfermagem em todos os seus
campos. Com esta concepção busca-se o conhecimento da realidade econômico
e social da região onde atua.
A elaboração da estrutura curricular do curso de Graduação em
Enfermagem seguiu os seguintes critérios:
I. Atender às Diretrizes Curriculares Nacionais estabelecidas pela
Resolução CNE/CES, parecer n° 1133 de 7 de Agosto de 2001, as quais
apontam as linhas mestras do Curso de Enfermagem (profissional generalista;
compromisso com a saúde; compromisso com a atualização; capacidade de
comunicação, liderança e gerenciamento; compromisso com a ética e a
cidadania; integração curricular); opções de delineamento de disciplinas,
estágios e atividades, carga horária e a organização do curso.
II. Limitação e distribuição da carga horária por semestre, possibilitando
que o aluno seja estimulado a atuar em iniciação científica, monitorias,
programas de extensão e possa cursar disciplinas eletivas ofertadas no 5º e 7º
períodos.
III. Manter uma distribuição de carga horária o mais equitativa possível
ao longo dos 10 (dez) semestres do curso.
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A Matriz Curricular foi definida a partir do diagnóstico do profissional
que se pretende formar sendo este orientado para a competência do profissional
de saúde, habilitado para atuar de forma a garantir a integralidade da assistência
no Sistema Único de Saúde em nível local e regional.
As disciplinas são orientadas de maneira que cada uma assuma
posição e amplitude explicitada no projeto pedagógico em razão das
competências e habilidades do curso. Os conteúdos contemplam:
A) Ciências Humanas e Sociais: incluídos Língua Portuguesa;
Metodologia Científica; Políticas Públicas e Atenção Primária à Saúde;
Tecnologia e Gestão do Conhecimento; Direitos Humanos e Diversidade;
Psicologia Aplicada à Saúde; Educação Ambiental e Sustentabilidade; Ética e
Bioética em Saúde; Bioestatística e Epidemiologia; TCC 1 e 2; Inglês
Instrumental (eletiva); Libras – Língua Brasileira de Sinais (Optativa).
B) Ciências Biológicas e da Saúde: incluídos Anatomia Humana,
Citologia e Histologia, Bioquímica, Fisiologia Humana, Embriologia, Genética e
Evolução,

Microbiologia,

Parasitologia,

Patologia

Geral,

Imunologia,

Farmacologia Geral, Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente;
Farmacologia Clínica; Exames Diagnósticos (eletiva); Laser em Saúde (eletiva).
C) Ciências da Enfermagem:
o

Fundamentos de Enfermagem: História e Teoria da Enfermagem,

Semiologia e Semiotécnica aplicada à Enfermagem, Fundamentos Aplicados à
Enfermagem, Sistematização da Assistência em Enfermagem, Cálculo e
Administração em medicamentos em enfermagem.
o

Assistência de Enfermagem: Nutrição aplicada à Enfermagem

(eletiva); Enfermagem em Saúde do Adulto; Enfermagem em Saúde Coletiva I e
II; Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material; Eletrocardiograma
(eletiva); Enfermagem em Saúde do Idoso; Enfermagem em Saúde da Mulher e
do Recém Nascido; Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente;
Enfermagem em Doenças Tropicais e Transmissíveis; Enfermagem em Unidade
de Tratamento Intensivo; Enfermagem em Trauma e Emergência; Enfermagem
em Saúde Mental e Psiquiátrica; Cuidados Paliativos em Enfermagem; Estágio
Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem Hospitalar I; Estágio
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Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem à Atenção Primária à
Saúde I; Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem em
Ambulatório; Enfermagem em Oncologia (eletiva); Tratamento de feridas e
Lesões de Pele (eletiva); Estações de Aprendizado I, II, III, IV, V e VI;
Atualizações em Enfermagem.
o

Administração de Enfermagem: Organização e Gestão em Saúde

e Enfermagem; Gerenciamento em Enfermagem; Estudo interdisciplinar de caso
clínico; Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem
Hospitalar II; Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem
à Atenção Primária à Saúde II; Estágio Curricular Supervisionado de
Enfermagem

em

Práticas

Integrativas

de

Cuidado;

Gestão

e

Empreendedorismo, Auditoria em Saúde (eletiva); Marketing Pessoal e
Profissional.
o

Ensino de Enfermagem: disciplinas de Atividade de Projeto

Integrador I, II, III e IV; Ações Educativas em Enfermagem.
O planejamento das práticas pedagógicas ocorre de maneira
interdisciplinar para favorecer o desenvolvimento de competências e habilidades
afim de que o acadêmico assuma a sua formação plena, levando em conta a
tomada de consciência da diversidade e o respeito aos outros. Diversas ações
de ensino, pesquisa e iniciação científica são planejadas entre disciplinas do
mesmo período e inclusive de períodos distintos, fomentando a integração e
convivência dos discentes em atividades conjuntas.
Ao longo do tempo a matriz vem sofrendo alterações pela busca do
aperfeiçoamento a fim de favorecer o desenvolvimento do discente e atender o
perfil profissional egresso. As discussões são realizadas envolvendo todo o
corpo docente do curso bem como considera os anseios da IES para o ensino
através de metodologias ativas. E a matriz sempre está em acordo com as
diretrizes institucionais quanto à carga horária e sistema de oferta.
As adequações na matriz curricular de 2008/2 para a matriz 2013/1
incluíram o tempo de integralização da matriz curricular do Curso de
Enfermagem, que passou a ser de 05 (cinco) anos, devido ao turno de aplicação
ser noturno em sua maior parte. E o aumento da carga horária do Estágio
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Supervisionado visando contemplar o que é proposto pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais, que exige contemplar 20% da carga horária total do
Curso de Graduação em Enfermagem.
A reforma da matriz curricular 2013/1 até chegar na matriz 2016/2
ocorreu da necessidade de modernização das metodologias de ensino
aprendizado, para melhor aplicação dos conteúdos. Aumentou-se a carga
horária de disciplinas, incluiu-se disciplinas que fomentarão a tomada de decisão
e o pensamento crítico do acadêmico e realizou-se atualização de conteúdos e
da organização da carga horária. Na matriz 2016/2 as disciplinas de integração
interdisciplinar, discutem os conteúdos dos semestres e dos eixos de forma
integrada com a proposta de atenderem as DCNs ao que tange educação em
saúde. Nas disciplinas de integração os discentes aprendiam como fazer o
processo educativo em saúde-doença nos diversos cenários do cuidar, com
preferência para populações vulneráveis embasados nos preceitos do SUS. Na
matriz 2016/2 passa a vigorar o sistema de créditos, conforme consta no
regimento interno institucional.
A matriz 2019/2 vem reformulada na modalidade de oferta, com
inclusão de disciplinas presenciais, híbridas, online síncronas e assíncronas,
além da inclusão das estações de aprendizado. As disciplinas de integração
interdisciplinas

passam

por

reformulações

denominando-se

projetos

integradores, com maior carga horária e sendo ofertado em apenas quatro
períodos (I, III, V e VII). Inova-se com a inclusão das disciplinas de Gestão da
Qualidade e Segurança do Paciente, Cuidados Paliativos, Optativa de
Eletrocardiograma e Exames Diagnósticos bem como duas disciplinas para
Organização, Gestão e Gerenciamento em Enfermagem. As práticas de
enfermagem na comunidade e ambientes hospitalares passam a ser integradas
e não mais por disciplinas, sendo ministradas nas estações de aprendizado. E
no último semestre do curso é permitido ao aluno cursar uma disciplina de
atualizações com objetivo de revisar e (re) aprender pocessos inovados pela
ciência e aprender novas áreas que tenham surgido

durante a formação

profissional do acadêmico.
Sobre os eixos de integração dos semestres, nos dois primeiros
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semestres prioriza-se a integração dos conhecimentos básicos. Os alunos são
convidados à discutir a interdisciplinaridade da atenção à saúde na comunidade
à partir das disciplinas básicas, onde o aluno aprende à aprender os cuidados
de enfermagem antes mesmo de conhecer de fato a ciência das patologias.
Prioriza-se o conviver e as intervenções no projeto integrador I .
No terceiro e quarto períodos o discente aprende as bases
fundamentais e estruturais da enfermagem, e inicia as primeiras práticas de
atendimento técnico nas disciplinas de estação de aprendizado I e II. Logo o eixo
temático destes semestres integra a ciência da enfermagem com os princípios
de atenção à saúde pública a partir das práticas baseadas em evidências. Buscase que o aluno fundamente as tomadas de decisão na ciência considerando os
princípios norteadores do SUS. Deve integrar os conhecimentos elaborando a
estrutura para o cuidado em enfermagem, uma vez que passa à conhecer a
Sistematização da Assistência de Enfermagem, os fundamentos técnicos
básicos e as políticas de atenção à saúde bem como as bases da saúde coletiva.
No quinto e sexto períodos o aluno aprende o processo saúde-doença
no contexto da saúde coletiva e da enfermagem. Através das práticas de
enfermagem na atenção ao adulto, idoso, mulher e suas fases, criança e
adolescente, áreas clinicas e cirúrgicas juntamente com as bases de doenças
transmissíveis e tropicais. O aluno integra os conhecimentos e aplica as bases
do cuidar de maneira à atender integralmente as necessidades do indivíduo,
família e/ou comunidade através da gestão do conhecimento com ética e bioética
e da gestão e empreendedorismo em qualquer ciclo vital, considerando a
epidemiologia na saúde.
No sétimo e oitavo período o aluno aprende o atendimento à alta
complexidade com o atendimento à saúde mental, trauma e emergências, e
unidade de tratamento intensivo. Prepara para os eixos seguintes através da
disciplina de estudo interdisciplinar de caso clínico, marketing pessoal e
profissional e as disciplinas de organização, gestão e gerenciamento em saúde
e enfermagem. As disciplinas de cuidados paliativos e ações educativas em
enfermagem fomentam no aluno as bases para o cuidado integral em todos os
niveis de atenção à saúde, considerando o coletivo e o individual. Sétimo e oitavo
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períodos completam a base da alta complexidade e da gestão e saúde coletiva
que o acadêmico necessita para cursar as disciplinas de estágio supervisionado
dos últimos semestres do curso. Na disciplina de TCC1 o aluno deve elaborar
um projeto de pesquisa demonstrando habilidade para a pesquisa científica.
O nono semestre é marcado pelo eixo temático de práticas de
enfermagem integradas no contexto do SUS. Neste semestre o aluno coloca em
prática os conhecimentos adquiridos durante os primeiros oito períodos de forma
à atender o indivíduo, família e/ou comunidade em todos os ciclos vitais e em
todos os níveis de atenção à saúde. Busca-se aperfeiçoar a atenção à saúde a
partir da tomada de decisão, comunicação, liderança e educação em saúde.
E no último semestre o aluno atua como enfermeiro integral colocando
em prática a administração, o gerenciamento e a assistência de enfermagem na
atenção à saúde no contexto do SUS. Atuará em equipe saúde da família,
ambulatório e hospital, exercendo o ser enfermeiro na busca da melhoria da
qualidade de vida do indivíduo, família e/ou comunidade além de exercer todas
as competências gerenciais do enfermeiro na atenção à saúde. Com o TCC2 o
aluno deve executar o projeto elaborado e descrever os resultados encontrados
bem como discuti-los cientificamente nas bases da enfermagem. Também a
disciplina de Atualizações em Enfermagem busca resgatar os conhecimentos
obtidos na formação bem como atualizar inovações que surgiram durante o
processo de formação para que o aluno seja lançado à vida profissional apto à
exercer a enfermagem atual e inovadora.
Apresenta-se a seguir a matriz vigente 2019/2:
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Quadro 20: Matriz Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da ITPAC-PORTO
MATRIZ CURRICULAR
CURSO DE ENFERMAGEM
Modalidade: Presencial
Grau: Bacharelado
Curso: Enfermagem
Turno: Noturno
Carga Horária: 4000 horas
Vigência: 2019/2
Integralização: Mínimo: 05 anos (10 semestres), Máximo: 10 anos (20 semestres)
Total de Vagas: 60 semestrais
1º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

1

Língua Portuguesa

ON.A

IE

0

0

30

0

0

30

2

2

Anatomia Humana

HB

IA

45

30

15

0

0

90

6

3

História e Teoria da Enfermagem

HB

45

0

15

0

0

60

4

4

Citologia e Histologia

PR

IA

30

30

0

0

0

60

4

5

Bioquímica

HB

IA

30

15

15

0

0

60

4

6

Projeto Integrador I

PR

30

0

0

0

0

30

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)
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Total

180

75

75

0

0

330

22

2º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

ON.A

IE

0

0

60

0

0

60

4

HB-ON.S

IA

0

0

30

60

0

90

6

IA

30

0

30

0

0

60

4

7

Metodologia Científica

8

Fisiologia Humana

9

Embriologia, Genética e Evolução

HB

10

Microbiologia

HB

30

15

15

0

0

60

4

11

Parasitologia

HB

30

15

15

0

0

60

4

12

Políticas Públicas e Atenção Primária à Saúde

HB

45

0

15

0

0

60

4

135

30

165

60

0

390

26

Total

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)
2

3º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

ON.A

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

IE

0

0

30

0

0

30

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

13

Tecnologia e Gestão do Conhecimento

14

Semiologia e Semiotécnica aplicada à Enfermagem

HB

45

30

15

0

0

90

6

8

15

Sistematização da Assistência em Enfermagem

PR

30

0

0

0

0

30

2

8

16

Patologia Geral

0

0

30

30

0

60

4

4

HB-ON.S

IA
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17

Enfermagem em Saúde Coletiva I

18

Imunologia

19

Projeto Integrador II

20

Estação de Aprendizado I

45

0

15

0

0

60

4

12

0

0

0

30

0

30

2

10

PR

30

0

0

0

0

30

2

PR

0

30

0

0

0

30

2

150

60

90

60

0

360

24

HB
ON.S

IA

Total

4º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

IE

0

0

30

0

0

30

2

45

30

15

0

0

90

6

21

Direitos Humanos e Diversidade

22

Fundamentos Aplicados à Enfermagem

HB

23

Farmacologia Geral

HB

IA

30

0

30

0

0

60

4

24

Psicologia Aplicada à Saúde

ON.A

IA

0

0

60

0

0

60

4

25

Cálculo e Administração em Medicamentos em Enfermagem

ON.S

0

0

0

30

0

30

2

26

Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material

PR

30

0

0

0

0

30

2

27

Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente

PR

45

0

15

0

0

60

4

28

Estação de Aprendizado II

PR

0

30

0

0

0

30

2

150

60

150

30

0

390

26

Total

5º Período

ON.A

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

14

14, 15, 17
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Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

IE

0

0

30

0

0

30

2

0

0

0

30

0

30

2

0

0

60

0

0

60

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

29

Educação Ambiental e Sustentabilidade

ON.A

30

Eletiva 1

ON.S

31

Ética e Bioética em Saúde

ON.A

32

Enfermagem em Saúde do Adulto

PR

60

30

0

0

0

90

8

15, 22

33

Enfermagem em Saúde do Idoso

HB

45

0

15

0

0

60

4

15, 22

34

Farmacologia Clínica

HB-ON.S

0

0

15

45

0

60

4

35

Projeto Integrador III

PR

30

0

0

0

0

30

2

36

Estação de Aprendizado III

PR

0

60

0

0

0

60

4

135

90

120

75

0

420

28

IA

Total

22, 25, 26,
28

6º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

IE

0

0

30

0

0

30

2

37

Gestão e Empreendedorismo

38

Enfermagem em Saúde da Mulher e do Recém Nascido

HB

45

30

15

0

0

90

6

39

Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente

HB

45

30

15

0

0

90

6

40

Enfermagem em Doenças Tropicais e Transmissíveis

HB-ON.S

0

0

15

45

0

60

4

41

Bioestatística e Epidemiologia

HB-ON.S

0

0

30

60

0

90

6

0

60

0

0

0

60

4

42

Estação de Aprendizado IV

ON.A

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

PR

IA

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

32, 33, 34,
36
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Total

90

120

105

105

0

420

28

7º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

INSTI
TUCIO
NAIS

Crédito
Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

HB

45

0

15

0

0

60

4

HB-ON.S

0

0

15

45

0

60

4

PR

45

15

0

0

0

60

4

43

Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica

44

Organização e Gestão em Saúde e Enfermagem

45

Enfermagem em Trauma e Emergência

46

Eletiva 2

ON.S

0

0

0

30

0

30

2

47

Ações Educativas em Enfermagem

ON.S

0

0

0

30

0

30

2

48

Enfermagem em Saúde Coletiva II

PR

30

0

0

0

0

30

2

49

Projeto Integrador IV

PR

30

0

0

0

0

30

2

50

Estação de Aprendizado V

PR

0

60

0

0

0

60

4

150

75

30

105

0

360

24

Total

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

38, 39, 40,
42

8º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

51

Marketing Pessoal e Profissional

ON.A

IE

0

0

60

0

0

60

4

52

Trabalho de Conclusão de Curso I

ON.S

IE

0

0

0

30

0

30

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)
50
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53

Estudo Interdisciplinar de casos clínicos

54

Cuidados paliativos em Enfermagem

55
56
57

HB

30

0

30

0

0

60

4

ON.S

0

0

0

30

0

30

2

Gerenciamento em Enfermagem

HB

45

0

15

0

0

60

4

Enfermagem em Unidade de Tratamento Intensivo

HB

30

15

15

0

0

60

4

Estação de Aprendizado VI

PR

0

60

0

0

0

60

4

105

75

120

60

0

360

24

Total

43, 44, 45,
48,

9º Período
Carga Horária
Ordem

Disciplina

TIPO

de

Assistência

de

INSTI
TUCIO
NAIS

Crédito

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

ES

0

0

0

0

270

270

18

20, 28, 36,
42, 50, 57

58

Estágio Curricular Supervisionado
Enfermagem Hospitalar I #

59

Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de
Enfermagem à Atenção Primária à Saúde I #

ES

0

0

0

0

150

150

10

20, 28, 36,
42, 50, 57

60

Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem em Práticas
Integrativas de Cuidado #

ES

0

0

0

0

30

30

2

20, 28, 36,
42, 50, 57

0

0

0

0

450

450

30

Total

10º Período
Carga Horária
Ordem

61

Disciplina

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II

TIPO

PR

Crédito

INSTI
TUCIO
NAIS

Teórica

Prática

Online A

Online
S

Estágio

Total

IE

30

0

0

0

0

30

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)
53
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62

Estágio Curricular Supervisionado
Enfermagem Hospitalar II #

de

63

Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de
Enfermagem à Atenção Primária à Saúde II #

64

Estágio Curricular Supervisionado
Enfermagem em Ambulatório #

65

Atualizações em Enfermagem

em

Assistência

Assistência

de

de

ES

0

0

0

0

90

90

6

58

ES

0

0

0

0

210

210

14

59

ES

0

0

0

0

60

60

4

20, 28, 36,
42, 50, 57

PR

30

0

0

0

30

2

60

0

0

0

360

420

28

30

0

0

0

0

30

2

Estágio

AC

Total
66

Optativa Libras

PR

MATRIZ CURRICULAR EM NÚMEROS
Período

ON.S

ON.A

Teórica

Prática

TOTAL

CH

Primeiro

0

75

180

75

0

0

330

22

Segundo

60

165

135

30

0

0

390

26

Terceiro

60

90

150

60

0

0

360

24

Quarto

30

150

150

60

0

0

390

26

Quinto

75

120

135

90

0

0

420

28

Sexto

105

105

90

120

0

0

420

28

Sétimo

105

30

150

75

0

0

360

24

Oitavo

60

120

105

75

0

0

360

24

Nono

0

0

0

0

450

0

450

30

Décimo

0

0

60

0

360

0

420

28

Total Geral

495

855

1155

585

810

100

Percentual da carga horária total

12,38%

21,38%

29%

15%

20%

3%

4.000
100%

260,0
3900

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL
Percentual ON.S + ON.A

33,75%
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

4.000

Atividades Teóricas

2505

Atividades Práticas

585

Estágio Supervisionado

810

Atividades Complementares

100
Carga Horária

Cód

Disciplina

TIPO

INSTI
TUCIO
NAIS

Crédito
Teórica

Prática

On -line

Outros

Total

1

Enfermagem em Oncologia

PR

30,0

30,0

2

2

Laser em Saúde

PR

30,0

30,0

2

3

Inglês Instrumental

PR

30,0

30,0

2

4

Tratamento de Feridas e Lesões de Pele

PR

30,0

30,0

2

5

Auditoria em Saúde

PR

30,0

30,0

2

6

Nutrição Aplicada à Enfermagem

PR

30,0

30,0

2

7

Eletrocardiograma

PR

30,0

30,0

2

8

Exames Diagnóstico

PR

30,0

30,0

2

Orientação
Pedagógica
(Antecedid
a por)
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Ao avaliar a matriz curricular vigente representa-se no gráfico a seguir o perfil da
formação do aluno através da distribuição das disciplinas conforme as áreas de formação.

Representação da distribuição das disciplinas conforme
áreas de abrangência na matriz 2019/2
100 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

72
59,7 %
43

15

20,8 %

Ciências Humanas e
Sociais

14

19,4 %

Ciências Biológicas e
da Saúde

Ciências da
Enfermagem

Total

1º PERÍODO
Disciplina: Língua Portuguesa
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

1º

Online Assíncrona

30hs

Ementa:
Tipos e gêneros textuais discursivos, texto, contexto e intertextualidade; aspectos
gramaticais fundamentais; coesão e coerência.

Bibliografia Básica:
ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interações. 8. ed. São Paulo: Parábola, 2011.
FIORIN, José Luiz; Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São
Paulo Ática, 2009.
KOCH, Ingedore Grunfeld Vilaça. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
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Bibliografia Complementar:

AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. 2. ed. São Paulo:
Publifolha 2008.
CUNHA, Celso, 1917 – 1989. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 5. ed. Rio de
Janeiro Lexikon, 2008.
FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações científicas. 8. ed. Belo
Horizonte UFMG, 2009.
GARCEZ, Lucilia Helena do Carmo. Técnicas de Redação: o que é preciso saber para bem
escrever. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 2
ed. São Paulo: Atlas, 2009.
PERINI, Mário A. Gramática Descritiva do Português. 4. ed. São Paulo: Ática, 2009

Disciplina: Anatomia Humana
Semestre

Tipo de Disciplina
1º

Carga Horária

Híbrida

90hs

Ementa:
Conhecimento e estudos em anatomia, sistemas orgânicos em geral e das
organizações morfofuncionais dos principais segmentos corpóreos. Divisão regional do corpo
humano. Anatomia topográfica dos diferentes segmentos do corpo: cabeça, pescoço, tórax,
abdome, pelve, períneo, dorso, membro superior e membro inferior.

Bibliografia Básica:

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6.ed. Barueri: Manole, 2003.TORTORA, Gerard J..
Princípios de anatomia e fisiologia. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 1228 p.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
DANGELO, José Geraldo. Anatomia humana sistêmica e segmentar. 3.ed. São Paulo: Atheneu,
2011. 757p.
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Bibliografia Complementar:

GRAY, Donald J. Anatomia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 815 p.
GOSS, Charles Mayo. Anatomia. 29.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2012. 1147 p.
SOBOTTA, Johannes. Sobotta atlas de anatomia humana. 22. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,
2V. 2008. 399 p.
MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2014. 363 p.
MOORE, Keith L.. Anatomia orientada para a clínica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2014. 1104 p.

Disciplina: História e Teoria da Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina
1º

Híbrida

Carga Horária
60hs

Ementa:
Retrospectiva histórica da enfermagem: Período antes de Cristo, período da Unidade
Cristã, Os grandes humanistas Florence Nightingale, Período Crítico da Enfermagem,
Enfermagem Moderna, Teorias em Enfermagem, História da enfermagem no Brasil e no
Tocantins, Entidades de Classe da Enfermagem, Estrutura do trabalho da Enfermagem.

Bibliografia Básica:
GEOVANINI, Telma. História da enfermagem. 3.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.40p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
OGUISSO Taka (org). Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem.2.ed.. Sao Paulo: Manole,
2007.

Bibliografia Complementar:
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HORTA, Wanda de Aguiar; CASTELLANOS, Brigitta E. P. Processo de enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 102 p
GELAIN, Ivo. Ética, bioética e os profissionais de enfermagem. 4ª Ed. São Paulo: EPU, 2010.
TIMBY, Barbara Kuhn. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem .
8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 912 p.
PORTO, Fernando. História da enfermagem. 2.ed. São Caetano do Sul: Yendis, 2013. 499 p
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 298 p.

Disciplina: Citologia e Histologia
Semestre

Tipo de Disciplina
1º

Presencial

Carga Horária
60hs

Ementa:
Estudo dos níveis de organização da estrutura morfofuncional dos tecidos, com
enfoque em noções básicas de microscopia de luz e eletrônica. Noções de técnicas
histológicas. Organização geral das células procarióticas e eucarióticas. Organização estrutural
e funcional das células eucarióticas. Ciclo celular. Bases morfofuncionais dos tecidos: epitelial,
conjuntivo propriamente dito, muscular, nervoso, sanguíneo e cartilaginoso. Histofisiologia dos
sistemas circulatório, imunológico, endócrino, digestório, respiratório, urinário, reprodutor
masculino e feminino.
Bibliografia Básica:
GARTNER, L. P. Tratado de Histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S/A, 7ª ed., 2018.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia Celular e Molecular. 9ª Edição,
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 353 p., 2012.
DE ROBERTIS, Edward M.Hib, José. De Robertis. Biologia Celular e Molecular. 16. Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan,2017.
Bibliografia Complementar:
ROSS, Michael H. Histologia texto e atlas: em correlação com biologia celular e molecular. 7.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 983p.
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ABRAHAMSOHN, Paulo. Histologia. 1. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
GLEREAN, Álvaro; SIMÕES, Manuel de Jesus. Fundamentos de histologia para estudantes da
área da saúde. São Paulo: Santos, 2013.
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed., Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2018.
HIB, José, DE ROBERTIS, E. M. F. De Robertis Biologia celular e molecular. 16.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara, 2014. 363 p.

Disciplina: Bioquímica
Semestre

Tipo de Disciplina
1º

Carga Horária

Híbrida

60hs

Ementa:

A disciplina estuda a caracterização e identificação dos principais componentes
celulares relacionando suas estruturas e química com as atividades funcionais, bem como
patologias vinculadas às carências, alterações estruturais e desequilíbrios metabólicos.

Bibliografia Básica:
COX, Michael M.; NELSON, David L. PRINCIPIO DE BIOQUÍMICA DE LEHNINGER. 6ª Ed.
Artmed, 2014. 1336p.
STRYER, Lubert. Bioquímica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1162 p.
HARVEY, Richard A. Bioquímica ilustrada. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 528
Bibliografia Complementar:

JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa. Biologia Celular e Molecular. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 364p..
DEVLIN, Thomaz M. Manual de bioquímica. 7.ed. São Paulo: Blucher, 2011. 1252 p.
MARZZOCO, Anita. Bioquímica básica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2011. 360 p.
MOTTA, VT. Bioquímica. 2 ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2011. 488p.
PERIÓDICO:

Revista

de

Ensino

de

Bioquímica.

Disponível
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em:http://bioquimica.org.br/revista/ojs/index.php/REB/index

Disciplina: Projeto Integrador I
Semestre

Tipo de Disciplina
1º

Presencial

Carga Horária
30hs

Ementa:
Integração teoria-prática, de interdisciplinaridade, de pesquisa como elemento
educativo, bem como de problematização e contextualização, de integração entre alunos,
professores, instituição, profissão e o mercado de trabalho, de capacidade de trabalho em equipe,
autônoma e empreendedora. Atividade integradora de conteúdos e matérias, que norteiam a
formação do aluno.

Bibliografia Básica:
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 596 p.
ALVES, Fátima. Saúde, Medicina e Sociedade. Uma visão sociológica. Pactor Edições de
Ciências Sociais e Política Contemporânea, 2013. 272p.
GUYTON, Arthur; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Guanabara Koogan. 2011.
Bibliografia Complementar:
PEDREIRA, Célio. Saúde e comunidade. 2.ed. Goiânia: Kelps, 2011. 214 p.
BRASIL M. A. Psicologia Médica - A Dimensão Psicossocial da Prática Médica. ED. Guanabara
Koogan. 2012. 308p.
MOORE, Keith L.. Anatomia orientada para a clínica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2014. 1104 p.
SADLER, T.W. (Thomas W.). Langman, Embriologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 323p.
PAIVA V., AYRES, J. R. & BUCHALLA, C. M. Vulnerabilidade e Direitos Humanos – Prevenção
e Promoção da Saúde – Livro I - Da Doença à Cidadania. Curitiba: Juruá Editora, 2012. 320p.

2º PERÍODO
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Disciplina: Metodologia Científica
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

2º

Online Assíncrona

60hs

Ementa:

As formas de conhecimento, bem como o papel da ciência, metodologia e iniciação
científica no ensino superior. Tipos de pesquisa, métodos e procedimentos basilares, análise de
dados em pesquisas quantitativas e qualitativas. Técnicas de revisão de literatura, leitura e
fichamento voltadas para a elaboração de trabalhos acadêmicos em geral, com ênfase em
resenhas, projetos de pesquisa, relatórios técnico-científicos, artigos técnico-científicos e
monografias. Normas para elaboração de documentos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, especialmente as que se referem à apresentação gráfica de trabalhos, citações,
referências, sumários e resumos. Ética na pesquisa.
Bibliografia Básica:
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia cientifica. 7
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas.
12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de
trabalhos na graduação. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e
técnicas. 22.ed.. Campinas: PAPIRUS, 2010.
ITPAC. Normas para apresentação de trabalhos acadêmicos. Org. Kátia Guimarães; Meiriliane
Leocádio
Simone
Diniz.
Disponível
em:<
http://www.itpac.br/Conteudo/Arquivo.ashx?url=/Biblioteca/TCC_manual_ITPAC_2011.pdf>.
Acesso em: 02 jul. 2016.
MARCOPITO, Luiz Francisco; SANTOS, Francisco Roberto Gonçalves. Um guia para o leitor de
artigos científicos na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2006.
SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. 12.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
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Disciplina: Fisiologia Humana
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

2º

Híbrida – Online Síncrona

90hs

Ementa:

Fisiologia dos sistemas: nervoso, endócrino, digestório, cardiovascular, respiratório e
renal. Fisiologia do sistema estomatognático e o modo que interagem para promover as funções
de mastigação, fala e deglutição.

Bibliografia Básica:
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano. 10.ed. PORTO ALEGRE: Artmed,
2017. 676p.
HANSEN, John T.; KOEPPEN, Bruce M.. Atlas de fisiologia humana de Netter. PORTO ALEGRE:
Artmed, 2006. 238p.
GUYTON, Arthur C. Fisiologia Humana. 6ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011, 564 p.
Bibliografia Complementar:
PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. [TRAUDUÇÃO: NARCISO, M. S.] Sobotta: Atlas de
Anatomia Humana. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
NETTER, Frank H.(Frank Henry), 1906-1991. Atlas de anatomia humana. 6.ed. RIO DE
JANEIRO: Elsevier Editora Ltda, 2014. 531p.
CARIA, Paulo Ferreira. Anatomia Geral e Odontológica: Série Abeno. Artes Médicas, 01/2014.
[Bookshelf Online].
DOUGLAS, Carlos Roberto. Tratado de Fisiologia – Aplicada às Ciências Médicas. 6ªed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
KAWAMOTO, Emilia Emi. Anatomia e fisiologia humana. 2.ed. SÃO PAULO: EPU, 2007. 189p.
SILVERTHORN, Dee Unglaub, 1948-. Fisiologia humana. 2.ed. SÃO PAULO: Manole, 2003.
816p.

Disciplina: Embriologia, Genética e Evolução
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária
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2º

Híbrida

60hs

Ementa:

Estudo das fases do desenvolvimento embrionário desde a fecundação, formação do
zigoto até que todos os órgãos do novo ser estejam completamente formados. Noções básicas
das estruturas e funções dos ácidos nucleicos. Herança Mendeliana e multifatorial. Distúrbios
autossômicos e ligados ao X. Determinação sexual e alterações cromossômica. Grupos
Sanguíneos. Base genética do câncer. Biotecnologia. Evidências e teorias da evolução.
Bibliografia Básica:
GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015. 710 p.
JUNQUEIRA, Luís Carlos Uchoa. Biologia celular e molecular. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015. 364 p.
MOORE, Keith L. Embriologia clínica. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 540 p.
Bibliografia Complementar:
BURNS, G.W. Genética . 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1991.
FERNÁNDEZ, C.G. Embriologia. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. [Minha biblioteca].
FROTA-PESSOA, Oswaldo. Genética . 2.ed. São Paulo: Roca, 2004. 360 p.
GELEHRTER, T.D. Fundamentos de genética médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1992.
KATCHBURIAN, Eduardo; ARANA, Victor. Histologia e Embriologia Oral: texto, atlas e
correlações clínicas. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 298 p.
LODISH, Harvey; BERK, Arnold. Biologia Celular e Molecular – 7 Ed. Porto Alegre: Artmed
2014. 1244p.
MAIA, George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 1998.
MELFI, R. Embriologia e Histologia Oral de Permar. São Paulo: Santos. 2010. 332p.
NUSSBAUM, R.L. Thompson & Thompson genética médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
PERSAUD, T. V. N.. Embriologia básica. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
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Disciplina: Microbiologia
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

2º

Híbrida

60hs

Ementa:

Características morfológicas, fisiológicas, classificação e controle das bactérias, vírus
e fungos. Prevenção e controle das doenças causadas pelos agentes microbianos.

Bibliografia Básica:
BROOKS, G.F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26.ed. Porto Alegre:
AMGH, 2014. [Bookshelf Online].
MADIGAN, M.; MARTINKO, J.; BENDER, K.; BUCKLEY, D.; STAHL, D. Microbiologia de Brock.
14.ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. [Bookshelf Online].
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
[Bookshelf Online]
Bibliografia Complementar:
HOFLING, J. F; GONÇALVES, R.B. Microscopia de Luz em microbiologia. Morfologia bacteriana
e fúngica. Porto Alegre: Artmed, 2008. [Bookshelf Online].
KASPER, D., FAUCI, A. Doenças infecciosas de Harrison. 2.ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
[Bookshelf Online].
LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. 13ª ed. Porto Alegre: AMGH editor, 2016.
SCHAECHTER, Moselio; ENGLEBERG, N. Cary; EISENSTEIN, Barry I.; MEDOFF, Gerald.
Microbiologia. 3.ed. RIO DE JANEIRO: Guanabara Koogan, 2002.
RABULSI, L.R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5.ed. SÃO PAULO: Atheneu, 2008.

Disciplina: Parasitologia
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

2º

Híbrida

60hs

Ementa:
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O estudo compreende os fundamentos básicos de parasitologia, bem como o
significado clínico das principais parasitoses brasileiras. Estudo da morfologia, ciclo evolutivo,
patogenia, epidemiologia e profilaxia das doenças causadas por protozoários, helmintos e
artrópodes de interesse na prática profissional do enfermeiro.

Bibliografia Básica:
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 391
p.
NEVES, David Pereira; FILIPPIS, Thelma de. Parasitologia Básica. 3. ed. São Paulo: Atheneu,
2014. 235p.
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia Contemporânea - [reimpr.]. -Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2017. 439p. (Biblioteca Online)
Bibliografia Complementar:
CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana: e seus fundamentos gerais.
2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010. 390 p.
COELHO, Carlos, CARVALHO, Aldo Rosa. Manual de Parasitologia Humana. 2.ed. Canoas:
ULBRA, 2005. 263 p.
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12.ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 546 p.
REY, Luís. Parasitologia médica (CD). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010
SIQUEIRA, Rodrigo Batista, et al. Parasitologia: fundamentos e prática clínica. 1. ed. - Rio de
Janeiro : Guanabara Koogan, 2020. 650p. (Biblioteca Online)

Disciplina: Políticas Públicas e Atenção Primária à Saúde
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

2º

Híbrida

60hs

Ementa:

Estudo da história da saúde pública no Brasil. Compreensão da formação do estado e
da evolução das políticas sociais com ênfase na interface dos modelos políticos e as políticas de
saúde (hegemonia médica e o modelo hospitalocêntrico). Análise da situação atual da saúde no
Brasil. Sistemas de saúde e modelos assistenciais (atenção primária, média e alta complexidade).
As bases legais de regulamentação do SUS. As normas operacionais de saúde (lei nº 8080, 8142,
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NOB e NOAS). A participação e o controle social. Conselho de saúde. Conferências de Saúde.
Pacto pela saúde (Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de gestão do SUS) e
sistemas de informação em saúde.

Bibliografia Básica:
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Saúde Coletiva para Iniciantes - Políticas e Práticas
Profissionais, 2. Ed. edição. Érica, 2014.
FREIRE, Caroline, ARAÚJO, Débora de. Política Nacional de Saúde - Contextualização,
Programas e Estratégias Públicas Sociais. Érica, 2015
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=68&data=22/09/2017
Bibliografia Complementar:
BERTOLLI FILHO, C. História da Saúde Pública no Brasil. 5. ed. São Paulo: Atica, 2011.
GIOVANELLA, L.; LOBATO, L.V.C.; NORONHA, J. C.; CARVALHO, A. I. Políticas e Sistema de
Saúde no Brasil. 2ª Edição revista e ampliada. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012.
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes e Políticas
Públi-cas. Érica, 06/2014.
BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, set. 1990.
Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm>.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Fe-deral: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>.

3º PERÍODO

Disciplina: Tecnologia e Gestão do Conhecimento
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Online Assíncrona

30hs

Ementa:
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Estudo da Tecnologia da Informação (dados x informações, computador:
origem, funcionamento e componentes básicos. Hardware e software). Softwares de
elaboração dedocumentos, elaboração de apresentações e elaboração de planilhas eletrônicas.
Navegação na
base

internet.

Conceitos

para oconhecimento,Relações

degestão
entre

econhecimento.
Informação

A

informação

eConhecimento.O

lugar

como
das

tecnologias de informação e de comunicação (TICs) nos processos socioeconômicos
contemporâneos: paradigmas

tecnológicos,

inovação,

tecnologia

e

desenvolvimento.

ATecnologia da informação aplicada à gestãodo conhecimento.

Bibliografia Básica:
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de informática
básica. 7. ed.. 7. ed.. São Paulo: Erica, 2009.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Jose Augusto N. G. Estudo dirigido de Excel XP
avançado. 7.ed.. São Paulo: ABDR, 2012
BIZELLI, Maria Helena S. Sahão; BARROSO, Sidineia. Informática passo a passo: para terceira
idade e iniciantes. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2011.
Bibliografia Complementar:
Informática: terminologia -microsoft windows 7, internet-segurança,microsoft office Word
2010,microsoft office Excel 2010,microsoft office PowerPoint 2010,microsoft office Access, [S.l.:
s.n.].2015.
MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: conceitos e aplicações. 4. ed. 4.
ed. . São Paulo: Erica, 2014.
CAPRON, H. L. ; JOHNSON, J.A.INTRODUÇÃO Á INFORMÁTICA. 8. Ed. Pearson, 2004. Virtual
-pearson
GUERREIRO, Karen Menger da Silva. Gestão de processos com suportes em tecnologias da
informação. Intersaberes, 2013. Virtual – pearson
ARAÚJO, Luis Cesar G. de. Organização sistemas e métodos e as tecnologias de gestão
organizacional. 5. ed. V. 1.. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2011.

Disciplina: Semiologia e Semiotécnica Aplicada à Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Híbrida

90hs
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Ementa:

Estudo dos sinais e sintomas e os métodos propedêuticos para realização do exame
físico em enfermagem. Técnicas de anamnese e exame físico envolvendo todos os sistemas e
órgãos que requeiram inspeção, palpação, percussão e ausculta. Manuseio dos instrumentos
propedêuticos.

Bibliografia Básica:
LYNN, PAMELA. Manual de habilidades de Enfermagem clínica de Taylor. Porto Alegra: Artmed,
2012.
Disponível
em
Moodle:
Biblioteca
A:
https://online.vitalsource.com/#/books/9788536327242/cfi/13!/4/4@0.00:0.00.
MURTA, GENILDA F., GARCIA JULIANA R. N.; Procedimento Básico de Enfermagem no Cuidar,
São Paulo:Difusão, 2006. Número de Chamada: 610.73 M984p – (12 Ex.)
MUSSI, Nair Miyamoto; OHNISHI,Mitsuko; UTYAMA, Iwa Keiko Ainda; OLIVEIRA, Márcia Maria
Benevenuto de. Técnicas fundamentais de enfermagem. 2 ed. SÃO PAULO: Atheneu, 2007.245p.
Bibliografia Complementar:
ATKINSON,Leslie D.;MURRAY, Mary Ellen. Fundamentos de enfermagem. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan,1985.618p. Número de Chamada: 610.73 A875f – (05 Ex.)
COSTA , Ana Lucia Jesuino Da.; EUGENIO, Sonia Cristina Fonseca. Cuidados de Enfermagem.
Porto Alegre: Artmed, 2014. Disponível em Moddle: Biblioteca A:
https://online.vitalsource.com/#/books/9788582710753/cfi/1!/4/4@0.00:53.7
POTTER, Patrícia A. Semiologia em enfermagem. Rio de Janeiro: Rechmann & Affonso, 2002.
Número de Chamada: 610.73 P866 – ( 01 Ex.)
SMELTZER,Suzanne; BARE, Brenda G.. Brunner & Suddarth tratado de enfermagem médicocirúrgica. 9.ed.RIO DE JANEIRO: Guanabara e Koogan,2000. Número de Chamada: 610.73677
B897b – (20 Ex. V.1 + V.2)
VEIGA, Déborah de Azevedo; CROSSETTI, Maria Da Graça Oliveira. Manual de técnicas de
enfermagem. 9.ed. Porto Alegre: Sagra - DC Luzzatto, 1982. 205p. Número de Chamada:
610.73 V426m – (08 Ex.)

Disciplina: Sistematização da Assistência em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Presencial

30hs
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Ementa:

Estudo teórico/pratico utilizando o método científico na construção da sistematização
da assistência de enfermagem analisando as etapas e subsidiando competências e habilidades
para a atuação prática do enfermeiro.

Bibliografia Básica:
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 6. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 610 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação dos resultados de enfermagem [NOC]. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 682 p. 148
Bibliografia Complementar:
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
CARPENITO, Lynda Juall. Manual de diagnóstico de enfermagem. 9.ed. Porto Alegre: Artmed,
2002. 536 p.
DOENGES, Marilynn. Diagnósticos de enfermagem: intervenções, prioridade, fundamentos.
12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 932 p.
HORTA, Wanda de Aguiar; CASTELLANOS, Brigitta E. P. Processo de enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 102 p
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 298 p.

Disciplina: Patologia Geral
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Híbrida - Online Síncrona

60hs

Ementa:
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Processos patológicos gerais resultantes da reação do organismo à agentes
agressores físicos, químicos ou biológicos. Alterações regressivas celulares, distúrbios
hidroeletrolíticos

e

circulatório

(homeostase)

dos

processos

inflamatórios,

processos

progressivos, imunopatológicos, metabólicos, neoplásicos e pré-neoplásicos e a resposta de
reparação. Distúrbios circulatórios as hipersensibilidades, autoimunidade e imunodeficiência.

Bibliografia Básica:
ROBBINS, Stanley L.. Robbins e Cotran. Patologia. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
FARIA, José Lopes de. Patologia Geral. 4ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 298 p.
MENDES, René. Patologia do Trabalho. 3ªed. São Paulo: Atheneu, 2013, 2076 p.
Bibliografia Complementar:
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo. Patologia. 8ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2014. 1501 p.
CAWSON, R. A.; ODELL, E. W. Cawson's. Fundamentos básicos de patologia e medicina oral.
8ª ed. São Paulo: Santos, 2013. 494 p..
COTRAN, R.S.; KUMAR, V.; COLLINS, T. Robbins. Patologia Estrutural e Funcional. 6ªed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan (Grupo Gen), 2008. 952p.
KUMAR, Vinay. Robbins. Patologia estrutural e funcional. 6ªed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000. 1251 p.
MONTENEGRO, Mário Rubens. Patologia. 6ªed. São Paulo: Atheneu, 2015. 320 p.

Disciplina: Enfermagem em Saúde Coletiva I
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Híbrida

60hs

Ementa:

Estudo sobre as redes de atenção à saúde; política nacional de humanização com
enfoque no projeto terapêutico singular (integralidade do cuidado ao indivíduo, família e
comunidade); bases teóricas e abordagens do processo educativo em saúde, considerando
classe social, gênero, etnia e faixa etária. Ciclo de vida; abordagem familiar (família nos diversos
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contextos, nos serviços assistenciais e instrumentos de avaliação familiar).

Bibliografia Básica:
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed,
2019.
CARBONE, Maria Herminda ; COSTA, Elisa Maria Amorim da . Saúde da família: uma abordagem
multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar. Melhor em casa : a segurança do hospital no
conforto do seu lar : caderno de atenção domiciliar volume 2. Brasília, 2012. Disponível em
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf
SANTOS, Alexandre lima; RIGOTTO, Raquel Maria. Território e territorialização: incorporando
as relações produção, Trabalho, ambiente e saúde na atenção básica à saúde. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-77462010000300003.
DITTERICH, Rafael Gomes; GABARATO, Marilisa Carneiro Leão; MOYSÉS, Samuel Jorge. As
Ferramentas de trabalho com Famílias Utilizadas pelas Equipes de Saúde de Curitiba, PR.
Disponível em https://www.revistas.usp.br/sausoc/article/download/29620/31488.
HELMAN, Cecil G.. Cultura, Saúde e Doença. 5 ed.. São Paulo: Artmed, 2009. 431p.

Disciplina: Imunologia
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Online Síncrona

30hs

Ementa:

Conceitos gerais de imunologia. Importância das defesas inatas do organismo,
ressaltando sobre tudo os diferentes sistemas de respostas imunológicas adaptativas que são as
bases celulares da resposta imune. Demonstra também avaliação do sistema de defesa do
hospedeiro e antígenos microbianos; as reações imunológicas, doenças do sistema imune;
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diagnósticos imunológicos e as vacinações padrão e especial do Brasil.

Bibliografia Básica:
COICO, Richard. Imunologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 380 p.
BIER, Otto. Imunologia básica e aplicada. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 388 p.
BOLNER, Ane Rose. O sistema imune. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 372 p.
Bibliografia Complementar:
GRUMACH, Anete Sevciovic. Alergia e imunologia na infância e adolescência. 2.ed. São Paulo:
Atheneu, 2009. 897 p.
CALICH, Vera. Imunologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009. 323 p.
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 10.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 663
p.
PETER, J. Delves, et al. Roitt Fundamentos de Imunologia. 13. Ed. - Rio de Janeiro
: Guanabara Koogan, 2018. (Biblioteca Online)
RIBEIRO, Helem Ferreira, et al. Imunologia clínica. Porto Alegre : SAGAH, 2019. (Biblioteca
Online)

Disciplina: Projeto Integrador II
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Presencial

30hs

Ementa:

Integração teoria-prática interdisciplinar com elemento educativo, problematizador e
contextualizado do dia a dia do enfermeiro. A base da integração são os conhecimentos
adquiridos no segundo e terceiro períodos do curso. O produto final deve atender eixos do
desenvolvimento sustentável e ser inovador na pesquisa e extensão.

Bibliografia Básica:
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ALVES, Fátima. Saúde, Medicina e Sociedade. Uma visão sociológica. Pactor Edições de
Ciências Sociais e Política Contemporânea, 2013. 272p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2V.
BARE, Brenda G.. Brunner & Suddarth Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. RIO DE
JANEIRO: Guanabara e Koogan, 2000. Número de Chamada: 610.73677 B897b – (20 Ex. V.1 +
V.2)
Bibliografia Complementar:
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
COICO, Richard. Imunologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 380 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
ROBBINS, Stanley L.. Robbins e Cotran. Patologia. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
SIQUEIRA, Rodrigo Batista, et al. Parasitologia: fundamentos e prática clínica. 1. ed. - Rio de
Janeiro : Guanabara Koogan, 2020. 650p. (Biblioteca Online)
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
[Bookshelf Online]

Disciplina: Estação de Aprendizado I
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

3º

Presencial

30hs

Ementa:

Desenvolver habilidade prática integrada em semiologia aplicada para a atenção
básica. Conhecer o território, aplicar os instrumentos de família e comunidade e vivenciar o
cuidado de enfermagem holístico preventivo na atenção primária.

Bibliografia Básica:
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed, 2010.
440 p.
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GUSSO, Gustavo.; LOPES, José Mauro Ceratti, DIAS, Lêda Chaves. Tratado de medicina de
família e comunidade. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.
SOUZA, Marina Celly. HORTA, Natália. Enfermagem em saúde coletiva: teoria e prática. 2. ed.
– [Reimpr.]. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. 396 p.

Bibliografia Complementar:
ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
CARBONE, Maria Herminda ; COSTA, Elisa Maria Amorim da . Saúde da família: uma abordagem
multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
MOREIRA, Taís de Campos Moreira, et al. Saúde coletiva [recurso eletrônico] – Porto Alegre :
SAGAH, 2018.
POTTER, Patrícia A. Semiologia em enfermagem. Rio de Janeiro: Rechmann & Affonso, 2002.
SMELTZER,Suzanne , BARE, Brenda G.. Brunner & Suddarth Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 13.ed. RIO DE JANEIRO: Guanabara e Koogan, 2016. (V.1 + V.2)

4º PERÍODO
Disciplina: Direitos Humanos e Diversidade
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Online Assíncrona

30hs

Ementa:

Teoria geral dos Direitos Humanos (DH). Sistema global e sistemas regionais de
proteção internacional. DH na Constituição Federal Brasileira de 1988. Instrumentos de direitos e
garantias. A história e a cultura afro-brasileira e indígena sob a perspectiva dos DH. Casos
práticos e jurisprudência internacional e nacional. A proteção às minorias, no âmbito dos Direitos
Humanos: questões conceituais e críticas. Aspectos jurídicos e sociais do direito das minorias.
Conteúdos e temas do direito das minorias: abordagens e críticas. O Direito das Minorias em face
do Meio Ambiente Cultural: Pluralidade, Multiculturalismo e à diversidade sexual, étnica, racial,
cultural, de gênero e de crenças religiosas. Discriminação, racismo, preconceito e intolerância:
conflitos étnico-raciais e religiosos. Considerações específicas sobre o direito das minorias no
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Brasil: índios, afrodescendentes, LGBTI+, mulheres, deficientes, idosos, ciganos, crianças e
adolescentes e outros grupos não citados.

Bibliografia Básica:
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5ª ed. e 6ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O direito à diferença: as ações afirmativas como mecanismo de
inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência. 2ª ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2015.
FLORES, Joaquim Herrera. Teoria crítica dos direitos humanos: os direitos humanos como
produtos culturais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
Bibliografia Complementar:
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. São Paulo: Elsevier, 2004.
Avaliação Referências Básicas Complementares 4 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A
proteção internacional dos direitos humanos e o Brasil. Brasília: Editora UnB, 1998.
DORNELLES, João Ricardo. O que são Direitos Humanos? São Paulo: Brasiliense, 1999.
(Coleção Primeiros Passos).
PIOVESAN, Flavia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. São Paulo:
SARAIVA, 2012.
SARLET, Ingo. A Eficacia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

Disciplina: Fundamentos Aplicados à Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Híbrida

90hs

Ementa:

Cuidado de Enfermagem como ação terapêutica na atenção a saúde individual e
coletiva nos níveis primários, secundários e terciários. Identificação de problemas reais e
potenciais de desvio de saúde, conhecimentos básicos e técnicas de Enfermagem, utilizadas na
manutenção e recuperação da saúde do ser humano, avaliação do atendimento das
necessidades básicas do cliente em sua integralidade e singularidade, o processo de
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comunicação e os aspectos humanísticos na prática de Enfermagem. Estuda a Ciência e Arte do
Processo de Cuidar em Enfermagem.

Bibliografia Básica:
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p.
TAYLOR, Carol. Fundamentos de enfermagem. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1768 p.
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..

Bibliografia Complementar:

BRUNNER & SUDDARTH. Manual de enfermagem médico-cirúrgica. 14. ed. - Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2019. 804 p.
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Cálculo de medicamentos em enfermagem. Goiânia: AB
editora, 2006. 168 p.
MOORE, Keith L., AGUR, Anne M. R Fundamentos de anatomia clínica. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004. 562 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 298 p.
TIMBY, Barbara Kuhn. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de
enfermagem. 10.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 912 p.

Disciplina: Farmacologia Geral
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Híbrida

60hs

Ementa:

Farmacologia Geral. Formas Farmacêuticas. Vias de administração de drogas.
Disposição cinética de fármacos. Fatores fisiológicos e patológicos que afetam a resposta
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farmacológica.

Interação

medicamentosa.

Biodisponibilidade

e

bioequivalência

de

medicamentos. Estudos relativos à farmacologia quanto à dinâmica dos diferentes sistemas
anatomofisiológicos do organismo humano, das características de suas reações aos fármacos.
Drogas que atuam no Sistema Nervoso Autônomo, Central e Motor. Autofármacos.

Bibliografia Básica:

LAURENCE, L.; BRUNTON, B.; KNOLLMAN, B. As Bases Farmacológicas da Terapêutica Goodman & Gilman. 12.ed. Rio de Janeiro: Mcgraw Hill - Artmed, 2012.
RANG, H., DALE, M. , RITTER, J. Farmacologia. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
SILVA, P. Farmacologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

Bibliografia Complementar:

FUCHS, Flávio Danni; WANNAMACHER, Lenita. Farmacologia clínica: fundamentos da
terapêutica racional. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2010.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia Básica & Clínica. 12. ed. Porto Alegre: Mcgraw-Hill
Interamericana, 2014.
PAGE, Clive P. et al. Farmacologia integrada. 2.ed. São Paulo: Manole, 2004.
STAHL, S. M. Psicofarmacologia: base neurocientífica e aplicações práticas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Medsi, 2002.
www.anvisa.gov.br

Disciplina: Psicologia Aplicada à Saúde
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Online Assíncrona

60hs

Ementa:

Estudar os conceitos básicos de psicologia, compreendendo o indivíduo como ser
humano integral dentro de uma concepção holística. Relações interpessoais, teorias de dinâmica
de grupo em saúde. As teorias do desenvolvimento da personalidade e do e aspectos psicológicos
da pessoa frente à saúde, a doença e o processo de morte e morrer. Psicologia hospitalar e na
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comunidade, relacionamento profissional-paciente.

Bibliografia Básica:
BASSOLS, ANA MARGARETH SIQUEIRA; EIZIRIK, CLAUDIO LAKS O Ciclo da Vida Humana –
Uma Perspectiva Psicodinâmica - 2ª Ed. Artmed, 2012.
ATKINSON & HILGARD Introdução a Psicologia 15 ed. São Paulo, Cengage Learning, 2012.
D'ANDREA, Flávio Fortes. Desenvolvimento da personalidade. 19.ed. Rio de Janeiro: Bertrand,
2012. 185 p.

Bibliografia Complementar:

AGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Psicologia da saúde. 2.ed. São Paulo:
Learning, 2011. 304 p.

Cengage

BRASIL, MARCO Antonio Alves. Psicologia médica: a dimensão psicossocial da prática
médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 283 p.
HELMAN, Cecil G.. Cultura, Saúde e Doença. 5 ed.. São Paulo: Artmed, 2009. 431p.
KÜBLER-ROSS, Elizabeth. Sobre a Morte e o Morrer. 9.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
296 p.
PAPALIA, Diane E.. Desenvolvimento Humano. 10.ed. Porto Alegre: McGraw Hill:Artmed, 2010.
889 p.

Disciplina: Cálculo e Administração de Medicamentos em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Online Síncrona

30hs

Ementa:

Proporcionar conhecimento para realizar cálculos, preparo, diluição e transformação
de soluções medicamentosas e a forma mais adequada de sua administração e registro,
conhecendo os aspectos farmacológicos e técnicos, respeitando preceitos legais, éticos e de
segurança.
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Bibliografia Básica:
VIANA, Dirce Laplaca. Guia de medicamentos e cuidados de enfermagem. São Caetano do
Sul: Yendis, 2010. 754 p.
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..
SILVA, Penildon. Farmacologia. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1325 p.

Bibliografia Complementar:
KATZUNG, B. G. Farmacologia básica e clínica. 12ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Cálculo de medicamentos em enfermagem. Goiânia: AB
editora, 2006. 168 p..
TORTORA, Gerard J.. Princípios de anatomia e fisiologia. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 1228 p.
ENSINA, Luís Felipe Chiaverini (Ed.) Anafilaxia, urticária e alergia e medicamentos na prática
clínica. São Paulo: Atheneu, 2014. 184 p.
CAVALLINI, Míriam Elias ; BISSON, Marcelo Polacow. Farmácia hospitalar: um enfoque em
sistemas
de
saúde.
2.ed.
Barueri:
Manole,
2010.
Disponível
em:
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428535/pages/_1.

Disciplina: Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo teórico sobre a dinâmica do centro cirúrgico, central de recuperação pósanestésica e central de material relacionado às ações do enfermeiro no trans-operatório com base
técnico-científico, biopsicossociais e humanísticos no desenvolvimento das intervenções
sistematizadas de enfermagem.

Bibliografia Básica:
SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v
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POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico. 5.ed. São Paulo: Iátria, 2011. 288 p.
Bibliografia Complementar:

NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
443 p.
TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática
cirúrgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 2v.

TANNURE, Meire. SAE - Sistematização da assistência de enfermagem: guia pratico.
Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 2009.
ALEXANDER, Edythe Louise, ROTHROCK, Jane C. Alexander : Cuidados de Enfermagem ao
paciente cirúrgico. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 1247 p.

Disciplina: Gestão da Qualidade e Segurança do Paciente
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Híbrida

60hs

Ementa:

Princípios e práticas fundamentais para a gestão da qualidade e segurança do
paciente e aprendizado dos conceitos-chave da gestão da qualidade em saúde a fim de obter
melhores resultados na gestão da prática assistencial. Identificar e promover conhecimento
técnico sobre as principais estratégias para gerenciamento da segurança do paciente. Promover
conhecimento sobre gestão de indicadores em serviços de saúde.

Bibliografia Básica:
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WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto Alegre : AMGH,
2013.
SOUZA, Eduardo Neves da Cruz de, et al. Gestão da qualidade em serviços de saúde. Porto
Alegre: SAGAH, 2019.
BURMESTER, Haino. Gestão da qualidade hospitalar. 1. ed. - São Paulo: Saraiva, 2013.

Bibliografia Complementar:

Brasil. Portaria nº 529, de 1ª de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP).
Brasil. Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 - Institui ações para a segurança do
paciente em serviços de saúde e da outras providências.
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Implantação do Núcleo de Segurança do
Paciente em Serviços de Saúde – Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de
Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2016.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Manual instrutivo do Pmaq para as equipes de Atenção Básica (Saúde da Família, Saúde Bucal
e Equipes Parametrizadas) e Nasf / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.
Brasil. Resolução RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011. Dispõe sobre os requisitos de boas
práticas de funcionamento para os Serviços de Saúde.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Manual Brasileiro de
Acreditação Hospitalar / Secretaria de Assistência à Saúde. – 3. ed. rev. e atual. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2002.
Lima, Antônio Fernandes Costa, et al. Gerenciamento em enfermagem. Coordenação Paulina
Kurcgant. – 3. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

Disciplina: Estação de Aprendizado II
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

4º

Presencial

30hs

Ementa:

Desenvolver habilidades práticas de enfermagem utilizando o método científico na
construção da sistematização da assistência de enfermagem. Aplicar as etapas do processo de
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enfermagem e manusear os instrumentos propedêuticos subsidiando competências e habilidades
para a atuação prática do enfermeiro. Aplicar os conhecimentos integrados das ciências básicas
da saúde na prática de semiologia e sistematização da assistência de enfermagem.

Bibliografia Básica:

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
POTTER, Patrícia A. Semiologia em enfermagem. Rio de Janeiro: Rechmann & Affonso, 2002.
Número de Chamada: 610.73 P866 – ( 01 Ex.)

Bibliografia Complementar:

HORTA, Wanda de Aguiar; CASTELLANOS, Brigitta E. P. Processo de enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 102 p
LYNN, PAMELA. Manual de habilidades de Enfermagem clínica de Taylor. Porto Alegra: Artmed,
2012.
Disponível
em
Moodle:
Biblioteca
A:
https://online.vitalsource.com/#/books/9788536327242/cfi/13!/4/4@0.00:0.00.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 6. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 610 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação dos resultados de enfermagem [NOC]. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 682 p. 148
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 298 p.

5º PERÍODO
Disciplina: Educação Ambiental e Sustentabilidade
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Online Assíncrona

30hs

Ementa:
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Ecologia; Características gerais da atmosfera, água e solo; Poluição do ar, água e solo;
Legislação Ambiental; Recursos Florestais; Resíduos Sólidos; Agricultura e Meio Ambiente;
Geoprocessamento Ambiental; Saneamento; Saúde Pública; Agenda 21; Meio Ambiente Urbano;
Construções Sustentáveis; Energia e Meio Ambiente; Sistemas de Gestão Ambiental; Gestão
Ambiental Empresarial; Licenciamento Ambiental e Educação Ambiental

Bibliografia Básica:
BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R. (06/2013). Meio Ambiente - Guia Prático e
Didático,
2nd
edição.
p.
15
–
33.
[Minha
Biblioteca].
Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521664/
ROSA, Henrique, A., FRACETO, F., MOSCHINI-CARLOS, organizadores, V. -. (01/2012). Meio
Ambiente
e
Sustentabilidade.
p.
88-102.
[Minha
Biblioteca].
Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701977/
SANTOS, dos, M. A. (05/2017). Poluição do Meio Ambiente. p. 3-23. [Minha Biblioteca]. Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521634140/
Bibliografia Complementar:
BARBIERI, Carlos, J. (06/2007). Gestão Ambiental Empresarial, 2ª EDIÇÃO. Cap. 5;6 e 8. [Minha
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502111967/
BARSANO, Roberto, P., BARBOSA, Pereira, R., IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Legislação
Ambiental,
1st
edição.
p.
57-68.
[Minha
Biblioteca].
Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521619/
BRASIL. Agenda 21 brasileira. 2ª ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, 158p.
BRASIL. Lei 9.795 / 1999. Educação Ambiental. Brasília: Senado Federal, 1999.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF:
Senado Federal, 1988.
CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução 001 / 1986 - Avaliação de Impacto
Ambiental. Brasília, 1997.
IBRAHIN, Dias, F. I. (06/2014). Introdução ao Geoprocessamento Ambiental, 1st edição. Cap. 1;4
e
5.
[Minha
Biblioteca].
Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536521602/
KLEINBACH, R.A.H.|. M. (04/2014). Energia e meio ambiente, 5th edição. [Minha Biblioteca].
SARLET, Wolfgand, I. (7/2015). Constituição e legislação ambiental comentada, 1ª edição. p. 635749
[Minha
Biblioteca].
Retirado
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626492/
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Disciplina: Ética e Bioética em Saúde
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Online Assíncrona

60hs

Ementa:

Discute e estuda os conceitos de ética e moral relacionando aos aspectos legais em
saúde, bem como as relações profissionais e sociais estabelecidas através da atuação
profissional. Aborda questões relacionadas à responsabilidade social e cidadania, perante a
sociedade, frente às políticas sociais e de saúde.

Bibliografia Básica:

FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e legais. São
Paulo: EPU, 1998.
URBAN, Cícero de Andrade. Bioética clínica. Rio de Janeiro: Revinter, 2003
PESSINI, Leo. Fundamentos de bioética. São Paulo: Paulus, 2002.

Bibliografia Complementar:

NALINI, Jose Renato. Ética geral e profissional. 6ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.
MARTINS-COSTA, Letícia Ludwin Moller. Bioética e responsabilidade social. Rio de Janeiro:
Forense, 2009.
ANJOS, Marcio Fabri dos. Bioética no Brasil: tendências e perspectivas. São Paulo: Ideias e
Letras, 2007.
ELIO-CALVO, Daniel. From traditional medical ethics to medical bioethics. Cuad. - Hosp. Clín., La
Paz,
v.
61,
n.
1,
p.
168-182,
jul.
2020.
Disponível
em
<http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165267762020000100015&lng=pt&nrm=iso>.
CARNUT, Leonardo; RODRIGUES, Cibele Isaac Saad. Critical analysis of the bioethics,work and
health interface. Rev. Bioét., Brasília, v. 28, n. 2, p. 219-228, jun. 2020. Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198380422020000200219&lng=pt&nrm=iso>.
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Disciplina: Enfermagem em Saúde do Adulto
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Presencial

90hs

Ementa:

Estudo sobre os cuidados de enfermagem ao adulto em situações clínicas, cirúrgicas
(pré e pós operatórias) relacionados aos sistemas: respiratório, renal, gastrointestinal, endócrino,
neurológico, tegumentar e osteomuscular, estabelecendo a correlação com o aprendizado prático
voltado para o atendimento integral de pacientes adultos de forma especializada e interdisciplinar.
Práticas sustentadas através da aplicação do processo de enfermagem e sistematização da
assistência de enfermagem em clínica médica e cirúrgica.

Bibliografia Básica:

BRUNNER E SUDDARTH: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L.
Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
PAULA, Admilson Soares de. Cuidado integral à saúde do adulto I [recurso eletrônico] /Admilson
Soares de Paula, Renata de Paula Faria Rocha ; [revisão técnica: Bruno Vilas Boas Dias]. – Porto
Alegre : SAGAH, 2019.

Bibliografia Complementar:

BRUNNER & SUDDARTH : manual de enfermagem médico-cirúrgica / revisão técnica Sonia
Regina de Souza - 14. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019.
BARBOSA, Dulce Aparecida, VIANNA, Lucila Amaral Carneiro. Enfermagem ambulatorial e
hospitalar / coordenação --Barueri, SP : Manole, 2010.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem / Sandra M. Nettina; revisão técnica Isabel Cruz;
tradução Carlos Henrique de Araújo Cosendey, Patrícia Lydie Voeux. – 10. ed. – [Reimpr.] - Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
DUNCAN, Bruce B. , et al. Medicina ambulatorial : condutas de atenção primária baseadas em
evidências [recurso eletrônico] / 4. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2014.
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RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 6. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 610 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação dos resultados de enfermagem [NOC]. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 682 p. 148

Disciplina: Enfermagem em Saúde do Idoso
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Hibrida

60hs

Ementa:

Estudo dos aspectos biológicos, psicológicos e sócios culturais que interferem no
processo de envelhecimento. Prestar assistência de enfermagem sistematizada fazendo as
intervenções necessárias na melhoria de vida do idoso.

Bibliografia Básica:
BRAGA, Cristina, GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Saúde do adulto e do idoso. 1. ed.
São Paulo : Érica, 2014.
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. – [Reimpr.]. – Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
TOMMASO, Ana Beatriz Galhardi Di., et al. Geriatria: guia prático / - 1. ed. - [Reimpr.]. - Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
Bibliografia Complementar:

NUNES, Maria Inês.; SANTOS, Mariza dos.; FERRETTI, Renata Eloah de Lucena. Enfermagem
em Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2012.
RIBEIRO, Lauro Luiz Gomes.; GARCIA, Maria.; LEITE, Flávia Piva Almeida.; SERAPHIM, Carla
Matuck Borba. Comentários ao Estatuto do Idoso. São Paulo : Saraiva, 2016.
VILAS BOAS, Marco Antonio. Estatuto do idoso comentado. 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense,
2015.
VENCIO, Sérgio.; FONTES, Rosita.; SAENGER, Ana Luiza. Manual de exames laboratoriais em
geriatria / – 1. ed. – São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2014. 320 p.: 23 cm.
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NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
BRASIL. Portaria nº 2528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa.
BRASIL. Lei nª 8842 de 04 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas. Manual para utilização da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa /
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2018.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção Básica. Diretrizes para o cuidado das
pessoas idosas no SUS: Proposta de modelo de atenção integral - XXX Congresso Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde. Maio, 2014.

Disciplina: Farmacologia Clínica
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Híbrida - Online Síncrona

60hs

Ementa:

Conhecer os fármacos utilizados nos processos agudos e crônicos que acomentem a
saúde a população bem como as implicações, administração e cuidados para as principais
patologias dos sistemas. Formação clínica da farmacologia voltado aos pricipais grupos especiais
da população e programas do SUS de interesse na prática profissional do enfermeiro.

Bibliografia Básica:
BRAGHIROLLI, Daikelly Iglesias, et al. Farmacologia Aplicada. [revisão técnica : Lucimar Filot da
Silva Brum]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia Clínica e Terapêutica.. - 5. ed.[Reimpr.] - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017.
GUARESCHI, Ana Paula Dias França; CARVALHO, Luciane Vasconcelos Barreto de; SALATI,
Maria Inês. Medicamentos em enfermagem : farmacologia e administração /. - 1. ed. - [Reimpr.].
- Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
Bibliografia Complementar:

BRUNNER E SUDDARTH: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L.
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Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia básica e clínica [recurso eletrônico]
/ [tradução: Ademar Valadares Fonseca ... et al. ; revisão técnica: Almir Lourenço da Fonseca]. –
13. ed. – Porto Alegre : AMGH, 2017.
FORD, Susan M. Farmacologia clínica. Tradução Patricia Lydie Voeux ; revisão técnica Lenita
Wannmacher. - 11. ed. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2019. 880 p.
ANDRIGHETTI, Letícia Hoerbe, et al. Farmacologia aplicada à nutrição e interpretação de
exames laboratoriais [recurso eletrônico] ; [revisão técnica : Sandra Maria Pazzini Muttoni]. – 2.
ed. – Porto Alegre: SAGAH, 2018.
GUARESCHI, Ana Paula Dias França. Medicamentos em enfermagem: farmacologia e
administração.1. ed. - [Reimpr.]. - Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 224 p. :

Disciplina: Projeto Integrador III
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Presencial

30hs

Ementa:

Integração teoria-prática interdisciplinar com elemento educativo, problematizador e
contextualizado do dia a dia do enfermeiro. A base da integração são os conhecimentos
adquiridos no quarto e quintos períodos do curso. O produto final deve atender eixos do
desenvolvimento sustentável e ser inovador na pesquisa e extensão.

Bibliografia Básica:

ALVES, Fátima. Saúde, Medicina e Sociedade. Uma visão sociológica. Pactor Edições de
Ciências Sociais e Política Contemporânea, 2013. 272p.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2V.
BARE, Brenda G.. Brunner & Suddarth Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 9.ed. RIO DE
JANEIRO: Guanabara e Koogan, 2000. Número de Chamada: 610.73677 B897b – (20 Ex. V.1 +
V.2)
Bibliografia Complementar:
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BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia Clínica e Terapêutica.. - 5. ed.[Reimpr.] - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. – [Reimpr.]. – Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
BRASIL. Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 - Institui ações para a segurança do
paciente em serviços de saúde e da outras providências.

Disciplina: Estação de Aprendizado III
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

5º

Presencial

60hs

Ementa:

Desenvolver habilidades e atitudes do enfermeiro aplicando o método científico na
prática de fundamentos e procedimentos de enfermagem baseados em evidências com atuação
em áreas clínicas e cirúrgicas de pacientes adultos. Aplicação dos conhecimentos integrados das
ciências básicas da saúde na prática de fundamentos envolvendo os fármacos e os cuidados em
centro cirúrgico e central de material considerando os processos seguros da política de segurança
do paciente e gestão da qualidade.

Bibliografia Básica:

BRUNNER E SUDDARTH: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L.
Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..
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Bibliografia Complementar:

BRASIL. Resolução RDC nº 36, de 25 de julho de 2013 - Institui ações para a segurança do
paciente em serviços de saúde e da outras providências.
VIANA, Dirce Laplaca. Guia de medicamentos e cuidados de enfermagem. São Caetano do
Sul: Yendis, 2010. 754 p.
POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico. 5.ed. São Paulo: Iátria, 2011. 288 p.
WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto Alegre : AMGH,
2013.
SOUZA, Eduardo Neves da Cruz de, et al. Gestão da qualidade em serviços de saúde. Porto
Alegre: SAGAH, 2019.

6º PERÍODO
Disciplina: Gestão e Empreendedorismo
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Online Asíncrona

30hs

Ementa:

Fundamento de Administração. Estudos dos conceitos de empreendedorismo.
Caracteristicas: tipos e habilidades do empreendedor. Formas de empreendedorismo
(Oportunidade X Estratégia ). Gestão Empreendedora, Liderança e Motivação. Orgãos e
instituições de apoio á geração de empreendedores inovadores; elaboração de projetos de
negócios.

Bibliografia Básica:

DORNELAS, José – Empreendedorismo: transfromando ideias em negócios. 6.ed. – São
Paulo:Empreende/ Atlas, 2016.
BERNARd, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e
dinâmicas. 2.ed. – São Paulo: Atlas, 2013.
SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração.
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
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Bibliografia Complementar:

MORENA, André. Estratégia de gestão e organização empresarial. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2014.
MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor – 4.ed. –
Barueri, São Paulo: Manole. 2012.
ARANTES, Elaine Cristina. Empreendedorismo e Responsabilidade Social. Curitiba: IBPEX,
2011.
LENZI, Fernando César. Et.al. Talentos Inovadores na Empresa: como identificar e desenvolver
empreendedores corporativos. Curitiba: IBPEX, 2011.
DEGEN, Ronald. Jean. O Empreendedor: Empreender como opção de carreira. S

Disciplina: Enfermagem em Saúde da Mulher e do Recém Nascido
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Híbrida

90hs

Ementa:

Estudo teórico e prático dos fatores que fundamentam a Saúde da Mulher
contemplando aspectos sociais e culturais, gênero e sexualidade. Assistência de Enfermagem na
saúde reprodutiva, incluindo atenção pré-natal e contracepção. Atenção no climatério.
Identificação e intervenções nas afecções ginecológicas. Prevenção e detecção precoce do
câncer genital e mamário. Assistência à mulher e seu filho nos processos de nascimento e
puerpério (alojamento conjunto). Cuidado ao recém-nascido de risco e à sua família em processo
de alta. Intervenção nas intercorrências mamárias, na promoção e manutenção da
lactação. Desenvolvimento de atividades educativas.

Bibliografia Básica:
AMEREPAM. Manual de Ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 264.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Manual de ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 264.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Assistência integrada ao recém-nascido de baixo risco. 2.ed. São
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Paulo: Atheneu, 2012. 262 p.

Bibliografia Complementar:

RUIZ, João Álvaro, et al. Casos clínicos em ginecologia e obstetrícia. 4.ed. Porto Alegre:
AMGH, 2014. 546 p.
BASTOS, Alvaro da Cunha Ginecologia. 11.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 443p.
REZENDE, Jorge de Obstetrícia. 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 1565 p.
RUIZ, João Álvaro, et al. Rotinas em obstetrícia. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 680 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Brasília:
Ministério da Saúde, 2004. 80 p.

Disciplina: Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Híbrida

90hs

Ementa:

Ensino teórico e prático da assistência de enfermagem à saúde da criança e
adolescente sadios e portadores de doenças de baixa e média complexidade, seus familiares e
as repercussões do processo de adoecer no crescimento e desenvolvimento. Programas de
assistência à saúde da criança e adolescente em nível de atenção básica. Perfil epidemiológico
da população infanto-juvenil. Desenvolvimento de atividades práticas educativas.

Bibliografia Básica:
CAMPOS JUNIOR, Dioclécio, BURNS, Dennis Alexander Rabelo, BURNS, Dennis Alexander
Rabelo (Org.) Tratado de pediatria. 3.ed. Barueri: Manole, 2014. 1797.
PICON, Paula Xavier, MAROSTICA, Paulo José Cauduro, BARROS, Elvino Pediatria. Porto
Alegre: Artmed, 2010. 1096 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 112 p.

Bibliografia Complementar:
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VIANA, Dirce Laplaca Manual de procedimentos em pediatria. São Caetano do Sul: Yendis,
2008. 538 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Pediatria ambulatorial. 5.ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 1448
p.
ENGEL, Joyce Avaliação em pediatria. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso Editores, 2002.
340p.
HALPERN, Ricardo (Ed.), HALPERN, Ricardo Manual de pediatria do desenvolvimento e
comportamento. Barueri: Manole, 2015. 525 p.
BRASIL. Presidência da República Plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito
de crinaças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Brasília: CONANDA, 2006.
130 p.

Disciplina: Enfermagem em Doenças Tropicais e Transmissíveis
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Híbrida – Online Síncrona

60hs

Ementa:

Proporcionar ao educando a capacidade de conhecer as doenças tropicais, bem como
procedimentos e técnicas que levam ao diagnóstico, tratamento e assistência, com ênfase nas
medidas de prevenção e educação em saúde ao indivíduo, família e comunidade.

Bibliografia Básica:

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. DIP: doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009. 1098 p.

PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. 596 p.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.

Bibliografia Complementar:
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ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
NEVES, David Pereira; FILIPPIS, Thelma de. Parasitologia Básica. 3 ed. São Paulo: Atheneu,
2014. 235p.
BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde Guia de vigilância em saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p.
GERSON Oliveira Pena [et al]. Doenças infecciosas e parasitárias: aspectos clínicos, de
vigilância epidemiológica e de controle: guia de bolso. 2 ed. rev. e amp. Brasília: Ministério
da
Saúde:
Fundação
Nacional
de
Saúde,
2000.
Disponível
em:
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/GBDIP001_total.pdf
KAWAMOTO, Emilia Emi; SANTOS, Maria Cristina Honorio dos; MATTOS, Thalita Maia de.
Enfermagem comunitária. 2.ed. São Paulo: EPU, 2009. 179 p.

Disciplina: Bioestatística e Epidemiologia
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Híbrida – Online Síncrona

90hs

Ementa:

Conceitos fundamentais da estatística. Coleta e amostra de dados. Medida de variação.
Regressão linear e simples. Método estatístico de controle de qualidade. E conhecer os
parâmetros, cálculo e seu uso, para analisar e interpretar os fenômenos biológicos e ambientais
bem como de suas alterações. Analise dos conceitos da epidemiologia e sua evolução histórica.
Discute os principais indicadores de saúde e os principais tipos de estudos epidemiológicos.
Discute a epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis como resultado de
múltiplos determinantes considerando os aspectos locais, regionais, estaduais e nacionais.
Identificação das medidas de controle para enfrentamento dos principais problemas de saúde;
instrumentalização através da epidemiologia e do método estatístico (indicadores de saúde) da
equipe de saúde para agir no controle dos agravos de interesse da saúde pública. Discute as
questões relacionadas à associação e causalidade. Analisa os principais aspectos relacionados
à vigilância em saúde.

Bibliografia Básica:
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ALEXANDRE, Lourdes Bernadete dos Santos Pito. Epidemiologia: aplicada nos serviços de
saúde. São Paulo: Martinari, 2012. 310 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008. 596 p.
VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 4.ed. São Paulo: Elsevier; Campus, 2008. 196 p

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA FILHO, Naomar de. Epidemiologia & saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. 699 p.
MEDRONHO, Roberto de Andrade Epidemiologia. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 685 p.
TOLEDO, Geraldo Luciano. Estatística Básica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 459 p.
BERQUÓ, Elza Salvatori. Bioestatística. 2.ed. São Paulo: pedagógica e universitária, 2011. 350
p.
ROUQUAYROL, Maria Zelia, Silva, Marcelo Gurgel Carlos da Epidemiologia & saúde. 7.ed. Rio
de Janeiro: MedBook, 2013. 736 p.

Disciplina: Estação de Aprendizado IV
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

6º

Presencial

60hs

Ementa:

Estudo prático no ambiente hospitalar, ambulatorial e/ou comunitário sobre a
assistência de enfermagem abordando situações clínicas e cirúrgicas relacionados aos sistemas.
voltados para o atendimento integral à pacientes adultos e idosos de forma especializada e
interdisciplinar. Práticas sustentadas através da aplicação do processo de enfermagem e
sistematização da assistência de enfermagem em clínica médica, cirúrgica e gerontologia.
Enfoque na assistência integral e de educação em saúde.

Bibliografia Básica:
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BRUNNER E SUDDARTH: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L.
Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..

Bibliografia Complementar:
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia Clínica e Terapêutica.. - 5. ed.[Reimpr.] - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017.
GUARESCHI, Ana Paula Dias França; CARVALHO, Luciane Vasconcelos Barreto de; SALATI,
Maria Inês. Medicamentos em enfermagem : farmacologia e administração /. - 1. ed. - [Reimpr.].
- Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. – [Reimpr.]. – Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
TOMMASO, Ana Beatriz Galhardi Di., et al. Geriatria: guia prático / - 1. ed. - [Reimpr.]. - Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 6. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 610 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação dos resultados de enfermagem [NOC]. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 682 p. 148

7º PERÍODO
Disciplina: Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Híbrida

60hs

Ementa:

Estudo teórico/prático sobre a assistência de enfermagem em saúde mental e
psiquiatria. Promoção e prevenção à saúde mental. Planejamento, implementação e avaliação do
cuidado ao paciente com alterações mentais. Caracterização dos serviços de atenção ao paciente
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com alterações mental e sua família.

Bibliografia Básica:

CARVALHO, Mrissol Bastos de. Psiquiatria para a enfermagem. São Paulo: Rideel, 2012.
KLAMEN, Toy. Casos Clínicos Em Psiquiatria – 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
SADOCK, Benjamin James, SADOCK, Virginia Alcott, RUIZ, Pedro Compêndio de psiquiatria.
11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 1466 p.

Bibliografia Complementar:

LISBOA, Márcia Teresa Luz Lisboa Enfermagem psiquiátrica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006. 510 p.
LOUZÃ NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 712 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
RIBEIRO, Mário Sérgio. Ferramentas para descomplicar a atenção básica em saúde mental.
Juiz de Fora: UFJF, 2007. 294 p.
TOWNSEND, M. C Enfermagem Psiquiátrica - Conceitos de Cuidados na Prática Baseada
em Evidências, Ed.7ª, GUANABARA KOOGAN, 2014.

Disciplina: Organização e Gestão em Saúde e Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Híbrida – Online Síncrona

60hs

Ementa:

Estuda o processo de trabalho em saúde, compreendendo as bases teóricas da
administração aplicando no processo de enfermagem. Enfoca o processo decisório e liderança
vinculando as relações de poder nas organizações de saúde estabelecidas através das relações
humanas do trabalho em equipe.
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Bibliografia Básica:

KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 196 p.
MARQUIS, Bessie L. Administração e liderança em enfermagem. 8.ed. Porto Alegre: Artmed,
2015. 653 p.

MOTTA, Fernando Claudio Prestes. Teoria geral da administração. 3.ed. São Paulo:
Thomson; Pioneira, 2011. 428 p.
Bibliografia Complementar:

KUAZAQUI, Edmir. Administração para não administradores. São Paulo: Saraiva, 2006. 356p.
MARX, Lore Cecilia. Manual de gerenciamento de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPUB, 2003.
105 p.
PEDRO, Maria José Carvas. Gestão de pessoas aplicada à área da saúde: perfil do
profissional. Nova Odessa: Napoleão, 2008. 127 p.
SANTOS, Álvaro da Silva ; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo (Orgs.). A enfermagem
na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole, 2007. Disponível em:
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946>.
SPILLER, Eduardo Santiago... [et al.]. Gestão dos serviços em saúde. Rio de Janeiro: FGV,
2009. 172 p.

Disciplina: Enfermagem em Trauma e Emergência
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Presencial

60hs

Ementa:

Perfil epidemiológico das urgências e emergências, modalidades, competência e
atribuições da equipe de enfermagem no atendimento às urgências e emergências. Aspectos
éticos e legais. Situações de risco. Importância da prevenção de acidentes. Atendimento préhospitalar básico nas emergências traumáticas e não traumáticas. Cinemática do trauma.
Emergências clínicas mais comuns.
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Bibliografia Básica:

MORTON, Patricia Gonce, FONTAINE, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem. 9.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1500 p.
SCHVARTSMAN, Claudio, REIS, Amélia Gorete, FARHAT, Sylvia Costa Lima Pronto-socorro.
2. ed. Barueri: Manole, 2013. 829 p.
SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH Tratado de Enfermagem Médico
- Cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v

Bibliografia Complementar:

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440p.
DAL SASSO, Grace Teresinha Marcon. Curso de Especialização em Linhas de Cuidado em
Enfermagem: Classificação de risco e acolhimento / Grace Teresinha Marcon Dal Sasso; Maria
Célia Barcelos Darli; Lucieli Dias Pedreschi Chaves; et al. – Florianópolis (SC): Universidade
Federal de Santa Catarina/Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, 2013.115 p.
DIRETRIZ DE RCP 2019 DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Disponível em:
http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/2019/v11303/pdf/11303025.pdf
MOORE, Keith L., DALLEY, Arthur F Anatomia orientada para a clínica. 5.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara, 2007. 1101 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
623 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2015/2017: Artmed. 2016 468p.
PORTARIA GM
N°.
1.863,
DE
29 DESETEMBRO
DE
2003.
Institui
a
Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão.
PORTARIA GM N°. 1.864, DE 29 DESETEMBRO DE 2003. Institui o componente préhospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às Urgências, por intermédio da implantação
de Ser viços de Atendi-mento Móvel de Urgência em municípios e regiões de todo o território
brasileiro: Samu 192.
PORTARIA GM Nº 2.048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 - Regulamento Técnico dos Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência.
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PORTARIA Nº 1.600, DE 7 DE JULHO DE 2011. Reformula a Política Nacional de Atenção às
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS).
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p.

Disciplina: Ações Educativas em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Online Síncrona

30hs

Ementa:

Compreender e aplicar os fundamentos necessários para o desenvolvimento das
ações educativas em saúde inerentes à prática da enfermagem em diferentes grupos sociais e
cenários de aprendizagem. Um dos processos de trabalho do enfermeiro é ser educador e as
práticas da Enfermagem têm a educação em saúde como uma tecnologia fundamental para
responder as necessidades de saúde dos grupos sociais. Compreender que as ações de
educação em saúde são uma das primeiras aproximações ao cuidado de Enfermagem
considerando as necessidades de saúde dos grupos sociais.

Bibliografia Básica:

DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.
PINNO, Camila, et al. Educação em saúde [recurso eletrônico]. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
SANTOS, Álvaro S.; PASCHOAL, Vânia Del’Arco. Educação em saúde e enfermagem. Barueri,
SP: Manole, 2017. – (Série Enfermagem)

Bibliografia Complementar:

BES, Pablo. Andragogia e educação profissional [recurso eletrônico]. Porto Alegre : SAGAH,
2017.
SIQUEIRA, Antonio Rodolfo de.; GUIDOTTI, Viviane. Educação de jovens e adultos [recurso
eletrônico] Porto Alegre : SAGAH, 2017.
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HELM, Judy Harris; BENEKE, Sallee; et al. O poder dos projetos : novas estratégias e soluções
para a educação infantil [recurso eletrônico] Porto Alegre : Artmed, 2007.
BRUNNER E SUDDARTH: tratado de enfermagem médico-cirúrgica, volumes 1 e 2 / Janice L.
Hinkle, Kerry H. Cheever; tradução Patrícia Lydie Voeux ... [et al.]. – 13. ed. – Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. Ed. rev. – São Paulo, SP : Cengage
Learning, 2016. 72 p.

Disciplina: Enfermagem em Saúde Coletiva II
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo teórico e prático sobre o desenvolvimento de competências em vigilância em
saúde; processo saúde e doença – história natural; vigilância epidemiológica, ambiental, saúde
do trabalhador e sanitária; programa nacional de imunização e vigilância dos eventos adversos à
vacina.

Bibliografia Básica:
ROUQUAYROL, Maria Zelia, Silva, Marcelo Gurgel Carlos da Epidemiologia & saúde. 7.ed. Rio
de Janeiro: MedBook, 2013. 736 p.
ALMEIDA FILHO, Naomar de, BARRETO, Maurício Lima Epidemiologia e saúde. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 699 p.
DIAS, Elizabeth Costa, SILVA, Thais Lacerda e, SILVA, Thais Lacerda e (Org.) Saúde do
trabalhador na atenção primária a saúde. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 404 p.

Bibliografia Complementar:
GUSSO, Gustavo, LOPES, José Mauro Ceratti, LOPES, José Mauro Ceratti (Org.) Tratado de
medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012. 845 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Sistema nacional de vigilância em sáude. 5.ed.. Brasília:
Ministério da Saúde, 2011. 34 p.
PEDREIRA, Célio Saúde e comunidade. 2.ed. Goiânia: Kelps, 2014. 238 p.
KAWAMOTO, Emilia Emi, SANTOS, Maria Cristina Honorio dos, MATTOS, Thalita Maia de
Enfermagem comunitária. 2.ed. São Paulo: EPU, 2009. 179 p.
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BRASIL.Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde Guia de vigilância em saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p.

Disciplina: Projeto Integrador IV
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo das práticas de enfermagem integrando os conteúdos abordados nos sexto e
sétimo períodos, buscando desenvolver habilidades do pensamento crítico, criativo e
transformador. Aplicar estratégias dos processos de enfermagem na prática com medidas de
prevenção e educação em saúde. O produto final deve atender eixos do desenvolvimento
sustentável e ser inovador na pesquisa e extensão.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 196 p.
GUSSO, Gustavo, LOPES, José Mauro Ceratti, LOPES, José Mauro Ceratti (Org.) Tratado de
medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012. 845 p.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Saúde Saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 112 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Brasília:
Ministério da Saúde, 2004. 80 p.
CARVALHO, Mrissol Bastos de. Psiquiatria para a enfermagem. São Paulo: Rideel, 2012.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.
HOCKENBERRY, Marilyn J., WILSON, David Wong, fundamentos de enfermagem pediátrica.
8.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 1280 p.
MORTON, Patricia Gonce, FONTAINE, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem. 9.ed. Rio
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de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1500 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 596 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Assistência integrada ao recém-nascido de baixo risco. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2012. 262 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Manual de ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 264.
SANTOS, Elaine Franco dos. Legislação em Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 367 p.
SCHVARTSMAN, Claudio, REIS, Amélia Gorete, FARHAT, Sylvia Costa Lima Pronto-socorro.
2. ed. Barueri: Manole, 2013. 829 p.

Disciplina: Estação de Aprendizado V
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

7º

Presencial

60hs

Ementa:

Ensino prático da assistência de enfermagem à saúde da mulher, recém nascido, da
criança e do adolescente sadios e portadores de doenças de baixa, média e alta complexidade e
as repercussões do processo saúde e doenças no indivíduo e a família. E proporcionar ao
educando a capacidade de conhecer as doenças tropicais, bem como procedimentos e técnicas
que levam ao diagnóstico, tratamento e assistência, com ênfase nas medidas de prevenção e
educação em saúde ao indivíduo, família e comunidade. Assistência de enfermagem

com

enfoque epidemiológico.

Bibliografia Básica:

HINRICHSEN, Sylvia Lemos. DIP: doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009. 1098 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia – Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 596 p.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.
Bibliografia Complementar:
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ALEXANDRE, Lourdes Bernadete dos Santos Pito. Epidemiologia: aplicada nos serviços de
saúde. São Paulo: Martinari, 2012. 310 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Brasília:
Ministério da Saúde, 2004. 80 p.
BRASIL. Ministério da Saúde Saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 112 p.
BRASIL. Presidência da República Plano nacional de promoção, proteção e defesa do direito
de crinaças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Brasília: CONANDA, 2006.
130 p.
CAMPOS JUNIOR, Dioclécio, BURNS, Dennis Alexander Rabelo, BURNS, Dennis Alexander
Rabelo (Org.) Tratado de pediatria. 3.ed. Barueri: Manole, 2014. 1797.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Assistência integrada ao recém-nascido de baixo risco. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2012. 262 p.
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Manual de ginecologia. São Paulo: Roca, 2013. 264.

8º PERÍODO

Disciplina: Marketing Pessoal e Profissional
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Online Assíncrona

60hs

Ementa:
Mercado e Carreira Profissional. Marketing Pessoal e Profissional – Estrutura.
Planejamento de Carreira – Como planejar sua carreira profissional. Portfolio Pessoal – Tipos,
Elaboração do Portfólio Pessoal. Plano de Marketing pessoal e Profissional – Estrutura. Postura
e aparência Profissional – Dicas. Administração do Tempo – Quebra de paradigmas e ferramentas
para gestão do tempo. Networking – Estrutura e objetivos para estabelecer sua rede de contatos.
Postura em reuniões e sucesso no trabalho.

Bibliografia Básica:

CIAMPA, A.L. et al. Marketing pessoal e empregabilidade: do planejamento de carreira ao
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networking. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014.
MARÓSTICA, E. et al. Inteligência de mercado. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
CILETTI, Dorene. Marketing pessoal - Estratégias para os desafios atuais. São Paulo, SP:
Cengage Learning, 2017.

Bibliografia Complementar:

FARIA, V.M. Manual de Carreira: Identifique e destaque o talento que existe em você. São Paulo:
Saraiva 2009.
MAXIMIANO, A.C.A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital. 8.
ed. São Paulo: Atlas, 2018.
POLIZEI, Elder. Plano de Marketing 2ª Edição revista e ampliada. São Paulo: Cengage Learning,
2010
RICHARD S. Marketing Básico. 3ª Edição. São Paulo: Saraiva,2010.
TAJRA, S. F.; SANTOS W. Planejando a carreira - Guia Prático para o desenvolvimento Pessoal
e Profissional. 1ed.São Paulo: Érica, 2015.

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Online Síncrona

30hs

Ementa:

Aplicar técnicas metodológicas de pesquisa científica na construção do projeto de
trabalho de conclusão de curso com enfoque transdisciplinar, proporcionando ao aluno a iniciação
científica sob orientação.

Bibliografia Básica:

TEIXEIRA, Elizabeth. As Três Metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa/Rio de
Janeiro:Vozes, 2014.
CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa. Porto Alegre: Penso.
2014. 341 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos – Como redigir, publicar e avaliar. Rio de
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

Bibliografia Complementar:

POLIT, Denise F.. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7.ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 669p.
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 14º Ed.São Paulo:Cortz, 2011.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística. 3. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438
p.
HULLEY, Stephen B.. Delineando a pesquisa clinica. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 384.

Disciplina: Estudo Interdisciplinar de Casos Clínicos
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Híbrida

60hs

Ementa:

Elaboração de diagnóstico de enfermagem. Aplicação do Processo de Enfermagem
em todas as suas etapas com vistas à sistematização da assistência de enfermagem. Construção
do conhecimento a partir da vivência de experiências significativas, apoiada nas metodologias
ativas de ensino aprendizado.

Bibliografia Básica:

SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação das intervenções de enfermagem (NIC). 6. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2016. 610 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.

Bibliografia Complementar:
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POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p..
RUIZ, João Álvaro, ET AL. Classificação dos resultados de enfermagem [NOC]. 5. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2016. 682 p.
GIL, Antonio Carlos Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p.
VIANA, Dirce Laplaca, PETENUSSO, Marcio Manual para realização do exame físico. 2.ed.
São Caetano do Sul: Yendis, 2011. 336 p.
HORTA, Wanda de Aguiar, CASTELLANOS, Brigitta E. P. Processo de enfermagem. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 102 p.

Disciplina: Cuidados Paliativos em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Online Síncrona

30hs

Ementa:

Assistência da equipe de Enfermagem de modo interdisciplinar com vista à um cuidado
profissional que busca reduzir o sofrimento e promover conforto e dignidade humana à pessoa
com doença grave e sua família, numa perspectiva de atendimento as necessidades humanas
básicas afetas de ordem física, emocional, espiritual e social.

Bibliografia Básica:

BIFULCO, Vera Anita; CAPONERO, Ricardo. Cuidados paliativos: um olhar sobre as práticas e
as necessidades atuais. Barueri, SP: Manole, 2018.
CAMPBELL, Margaret L. Nurse to nurse [recurso eletrônico] : cuidados paliativos em
Enfermagem. Tradução: Maiza Ritomy Ide ; revisão técnica: Leila Ambrosini, Rosmari Wittmann
Vieira. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2011.
PRATA, Henrique Moraes Cuidados paliativos e direitos do paciente terminal. Barueri, SP:
Manole, 2017.

Bibliografia Complementar:
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BIFULCO, Vera Anita; CAPONERO, Ricardo. Cuidados paliativos: conversas sobre a vida e a
morte na saúde. Barueri, SP: Minha Editora, 2016.
CARVALHO, Ricardo Tabares de, et al. Manual da residência de cuidados paliativos. Barueri, SP
: Manole, 2018.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
PIMENTA, Cibele Andrucioli de Mattos; MOTA, Dálete Delalibera Corrêa de Faria; LOPES, Diná
de Almeida. Dor e cuidados paliativos : enfermagem, medicina e psicologia. Barueri, SP : Manole,
2006.
RODRIGUES, Karine Mendonça. Princípios dos cuidados paliativos [recurso eletrônico] / Porto
Alegre: SAGAH, 2018.

Disciplina: Gerenciamento em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Híbrida

60hs

Ementa:

Conhecimento dos postulados e fundamentos da Ética Geral e da Enfermagem e das
implicações legais que norteiam o exercício profissional: a reflexão da Ética, a Lei do Exercício
Profissional de Enfermagem, o Código de Ética e a Enfermagem frente a diversos dilemas éticos
profissionais. Capacitação na tomada de decisão ético-legal no exercício da profissão, primando
pela compreensão dos direitos e deveres profissionais, bem como, do compromisso do
profissional com o crescimento da profissão e com o seu reconhecimento social. Prescrições
legais que regem o ensino e o exercício da Enfermagem. Estuda o processo de trabalho em
saúde, compreendendo as bases da administração aplicadas no processo de enfermagem.
Enfoca o processo decisório e liderança de enfermagem vinculando as relações de poder nas
organizações de saúde.

Bibliografia Básica:

SANTOS, Elaine Franco dos. Legislação em Enfermagem: Atos Normativo Exercício Ensino
de Enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 367 p.
GELAIN, Ivo A ética, a bioética e os profissionais de enfermagem. 4.ed. São Paulo: EPU,
2014. 113p.
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KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 196 p.

Bibliografia Complementar:

Código
de
Ética
dos
Profissionais
de
Enfermagem.
http://biblioteca.cofen.gov.br/codigo-etica-profissionais-enfermagem/

Disponível

em:

MARQUIS, Bessie L. Administração e liderança em enfermagem. 8.ed. Porto Alegre: Artmed,
2015. 653 p.
MARX, Lore Cecilia. Manual de gerenciamento de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPUB, 2003.
105 p.
SANTOS, Álvaro da Silva ; MIRANDA, Sônia Maria Rezende Camargo (Orgs.). A enfermagem
na gestão em atenção primária à saúde. Barueri: Manole, 2007. Disponível em:
<http://itpacporto.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520422946>.
SPILLER, Eduardo Santiago... [et al.]. Gestão dos serviços em saúde. Rio de Janeiro: FGV,
2009. 172 p.

Disciplina: Enfermagem em Unidade de Tratamento Intensivo
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Híbrida

60hs

Ementa:

Estudo teórico/prático da metodologia da assistência de enfermagem aos clientes de
alto risco sob cuidados específicos e intensivos, com falência de uma ou mais de suas funções
vitais, em situações de urgência e emergência em unidade de terapia intensiva.

Bibliografia Básica:
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.

CINTRA, Eliane Araújo. Assistência de enfermagem ao paciente gravemente
enfermo. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2011. 671p.
KNOBEL, Elias. Terapia intensiva: enfermagem. São Paulo: Atheneu, 2006. 636 p.
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Bibliografia Complementar:

GUYTON, Arthur C.. Tratado de fisiologia médica. 11ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
1115 p.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 196 p.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p.
TAMEZ, Raquel Nascimento . Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao recém - nascido
de alto risco. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 355 p

VIANA, Renata Andréa Pietro Pereira. Enfermagem em Terapia Intensiva. Porto Alegre:
Artmed, 2011. 546.p

Disciplina: Estação de Aprendizado VI
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

8º

Presencial

60hs

Ementa:

Estudo prático no ambiente hospitalar, ambulatorial e/ou comunitário sobre a
assistência de enfermagem abordando atendimento em saúde mental, urgências e o processo
saúde doença em todos os níveis de atenção. Práticas sustentadas através da aplicação do
processo de enfermagem e sistematização da assistência de enfermagem em saúde coletiva nos
programas de vigilância com abordagem interdisciplinar, integral e de educação em saúde.
Bibliografia Básica:

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde Guia de vigilância em saúde.
Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 812 p.
VIDEBECK, Sheila L. Enfermagem em saúde mental e psiquiatria [recurso eletrônico] 5. ed. –
Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2012.
TOBASE, Lucia. TOMAZINI, Edenir Aparecida Sartorelli. Urgências e emergências em
enfermagem. 1. ed. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. 238 p

Bibliografia Complementar:
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BRASIL. Ministério da Saúde Sistema nacional de vigilância em sáude. 5.ed.. Brasília:
Ministério da Saúde, 2011. 34 p.
CARVALHO, Mrissol Bastos de. Psiquiatria para a enfermagem. São Paulo: Rideel, 2012.
DIAS, Elizabeth Costa, SILVA, Thais Lacerda e, SILVA, Thais Lacerda e (Org.) Saúde do
trabalhador na atenção primária a saúde. Belo Horizonte: Coopmed, 2013. 404 p.
GUSSO, Gustavo, LOPES, José Mauro Ceratti, LOPES, José Mauro Ceratti (Org.) Tratado de
medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012. 845 p.
MORTON, Patricia Gonce, FONTAINE, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem. 9.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1500 p.
SCHVARTSMAN, Claudio, REIS, Amélia Gorete, FARHAT, Sylvia Costa Lima Pronto-socorro.
2. ed. Barueri: Manole, 2013. 829 p.
TOWNSEND, M. C Enfermagem Psiquiátrica - Conceitos de Cuidados na Prática Baseada
em Evidências, Ed.7ª, GUANABARA KOOGAN, 2014.

9º PERÍODO
Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem Hospitalar I
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

9º

Estágio

270hs

Ementa:

Aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no âmbito
hospitalar, através de enfoque interdisciplinar, subsidiada pelo conjunto do conhecimento
adquirido durante a graduação, com vistas ao aprimoramento do perfil profissional.

Bibliografia Básica:

SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
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TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 298 p.

Bibliografia Complementar:
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
SCHVARTSMAN, Claudio; FARHAT, Sylvia Costa Lima; REIS, Amelia Gorete. Pediatria –
Pronto Socorro. 2. Ed. Barueri: Manole 2013.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012. 196 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem à Atenção
Primária à Saúde I
Semestre
Tipo de Disciplina
Carga Horária
9º

Estágio

150hs

Ementa:

Participação no planejamento e execução de atividades em saúde pública e coletiva,
embasadas na identificação dos perfis epidemiológicos da comunidade para subsidiar a prática,
com ênfase no contexto social e no trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar. Trata
da assistência e consulta de Enfermagem de acordo com as políticas públicas de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde para todas as faixas etárias, segundo os
princípios do SUS e protocolos do Ministério da Saúde, no âmbito da atenção primária.

Bibliografia Básica:

CARBONE, Maria Herminda ; COSTA, Elisa Maria Amorim da . Saúde da família: uma
abordagem multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
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Evidências 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012.
845 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.
PELICIONI, Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luz. Educação e promoção da saúde: teoria
e prática. São Paulo: Santos, 2015. 878 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos – Como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1ª Ed. 2012.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem em Práticas Integrativas de
Cuidado
Semestre
Tipo de Disciplina
Carga Horária
9º

Estágio

30hs

Ementa:

Planejamento, execução e avaliação de eventos e/ou ações de saúde que intervenham
em uma situação problema de forma a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, família e/ou
comunidade através da articulação de parcerias. Aplicação do método científico e da enfermagem
baseada em evidências.

Bibliografia Básica:

BORK, Anna Margherita Toldi, MINATEL, Vanda de Fátima Enfermagem baseada em evidências.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 365 p.
KAWAMOTO, Emilia Emi, SANTOS, Maria Cristina Honorio dos, MATTOS, Thalita Maia de
Enfermagem comunitária. 2.ed. São Paulo: EPU, 2009. 179 p.
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WALDOW, Vera Regina Estratégias de ensino na enfermagem. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. 133
p.

Bibliografia Complementar:

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE Oficinas de educação em saúde e comunicação. 1.ed.
Brasília DF: Ministério da Saúde, 2001. 79 p.
SCHIER, Jordelina Tecnologia de educação em saúde. Porto Alegre: Sulina, 2004. 144 p.
WALDOW, Vera Regina Estratégias de ensino na enfermagem. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.
133 p.
FRITZEN, Silvino José Exercícios práticos de dinâmica de grupo. 40.ed. Petropolis - RJ: Vozes,
2013. 100 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
623 p.

10º PERÍODO
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

10º

Presencial

30hs

Ementa:

Construção de trabalhos de conclusão de curso, sob orientação, a partir de técnicas
metodológicas com enfoque transdisciplinar da iniciação científica, e construção de artigo
científico.

Bibliografia Básica:
CRESWELL, John W.Projeto de Pesquisa. 3. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 1274p
TEIXEIRA, Elizabeth. As Três Metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa/Rio de
Janeiro:Vozes,2014.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos – Como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1ª Ed. 2012.
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Bibliografia Complementar:
POLIT, Denise F.. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 7.ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 669.
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio Científico e Educativo. 14º Ed.São Paulo: Cortz, 2011.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 210. 184 p.
ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 438
p.
HULLEY, Stephen B.. Delineando a pesquisa clinica. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 384

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem Hospitalar II
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

10º

Estágio

90hs

Ementa:

Estágio supervisionado em hospital geral e maternidade do Sistema Único de Saúde
(SUS) para desenvolvimento das competências e habilidades de atenção à saúde, tomada de
decisão, comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.

Bibliografia Básica:

SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 298 p.

Bibliografia Complementar:

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440 p.
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SCHVARTSMAN, Claudio; FARHAT, Sylvia Costa Lima; REIS, Amelia Gorete. Pediatria –
Pronto Socorro. 2. Ed. Barueri: Manole 2013.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p.
URCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012. 196 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem à Atenção
Primária à Saúde II
Semestre
Tipo de Disciplina
Carga Horária
10º

Estágio

210hs

Ementa:

Estágio supervisionado em Unidades Básicas de Saúde voltados para organização e
supervisão dos serviços de enfermagem e atuação nos programas do Ministério da Saúde
implementados na UBS no âmbito da atenção primária. Desenvolvimento das competências e
habilidades de atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração,
gerenciamento e educação permanente.

Bibliografia Básica:

CARBONE, Maria Herminda ; COSTA, Elisa Maria Amorim da . Saúde da família: uma
abordagem multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2009. 260 p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.

Bibliografia Complementar:

PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos – Como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1ª Ed. 2012.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012.
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845 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.
ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
PELICIONI, Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luz. Educação e promoção da saúde: teoria
e prática. São Paulo: Santos, 2015. 878 p.

Disciplina: Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem em Ambulatório
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

10º

Estágio

60hs

Ementa:

Aplicação do método científico de enfermagem através das consultas de enfermagem
fundamentadas pelo processo de enfermagem. Atender todos os ciclos vitais em ambulatório
escola considerando a interdisciplinaridade do cuidado.

Bibliografia Básica:
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2018.
DUNCAN, Bruce B.. Medicina ambulatorial. Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1600 p.
SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v

Bibliografia Complementar:

ALMEIDA-FILHO, Naomar de; PAIM, Jairnilson Silva. Saúde Coletiva – Teoria e Prática. Rio de
Janeiro: MedBook, 2013.
GUSSO, Gustavo. Tratado de medicina de família e comunidade. Porto Alegre: Artmed, 2012.
845 p.
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NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.
PELICIONI, Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luz. Educação e promoção da saúde: teoria e
prática. São Paulo: Santos, 2015. 878 p.
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos – Como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1ª Ed. 2012.

Disciplina: Atualizações em Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

10º

Presencial

30hs

Ementa:
Apresentar inovações em procedimentos, práticas, cuidados e conhecimento ocorridos
durante a formação profissional a partir das evidências científicas. Revisar conceitos e praticas
integradas e transdisciplinares da formação do enfermeiro. Preparação para o exercício
profissional. Enfermagem baseada em evidências; Novas tecnologias em Enfermagem.
Bibliografia Básica:
Código
de
Ética
dos
Profissionais
de
Enfermagem.
http://biblioteca.cofen.gov.br/codigo-etica-profissionais-enfermagem/

Disponível

em:

ALMEIDA, Miriam de Abreu. et al. Processo de enfermagem na prática clínica [recurso eletrônico]
: estudos clínicos baseados na prática do Hospital de Clínicas de Porto Alegre /]. – Dados
eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2011.
LARRABEE, June H. Nurse to nurse [recurso eletrônico] : prática baseada em evidências em
enfermagem / June H. Larrabee ; tradução: Marcela Zanatta ; revisão técnica: Lúcia Marta Giunta
da Silva. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2011.
Bibliografia Complementar:
GOMES, Pereira, Maurício. Saúde Baseada em Evidências / Maurício Gomes Pereira, Taís Freire
Galvão, Marcus Tolentino Silva. – 1. ed. – [Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
WANNMACHER, Lenita; FUCHS, Flávio Danni. Farmacologia clínica [recurso eletrônico] :
fundamentos da terapêutica racional / editoria de - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2012.
recurso digital : il.
Enfermagem pelo método de estudo de casos / [coordenadores] Andréa Gomes da Costa
Mohallem, Olga Guilhermina Dias Farah, Cláudia Regina Laselva . --Barueri, SP : Manole, 2011.
Medicina ambulatorial : condutas de atenção primária baseadas em evidências [recurso
eletrônico] / Organizadores, Bruce B. Duncan ... [et al.]. – 4. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2014.
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Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Telessaúde. Atenção Primária à Saúde: uma
Ação Nacional de parceria entre os Ministérios da Saúde, Ciência e Tecnologia e Educação.
Brasília; 2010. Disponível em: http://telessaude.saude.ms.gov.br/portal/sobre-o-telessaude-2/

ELETIVAS

Disciplina: Enfermagem em Oncologia
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo da epidemiologia do câncer, um problema de saúde pública no Brasil e no
mundo. Abordagem dos princípios básicos da fisiopatologia do câncer e os mecanismos da
carcinogênese, assim como a nomenclatura dos tumores, os fatores de risco associados ao
câncer e as ações de prevenção primária e secundária. Aplicação da Sistematização da
assistência de Enfermagem ao paciente oncológico na avaliação diagnóstica e nos diversos
tratamentos. Orientação e acompanhamento aos familiares e cuidadores sobre a Política
Nacional de Humanização.

Bibliografia Básica:
BORGES-OSÓRIO, Maria Regina. Genética humana. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 776 p.
BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 3.ed. São Paulo: Artmed,
2016. 471p.
GATES, Rose A.; FINK, Regina M. Segredos em Enfermagem Oncológica: Respostas
Necessárias ao dia-a-dia. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 652 p.

Bibliografia Complementar:
BONASSA, Edva Moreno Aguilar. Terapêutica Oncológica
Farmacêuticos. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 644 p.

para

Enfermeiros

e

PORTO, Celmo Celeno. Exame Clínico. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p.
ROBBINS, Stanley L. Robbins e Cotran Patologia. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
WASHINGTON Manual de Oncologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 664 p.
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação,
Avaliação e Controle. Coordenação Geral de Sistemas de Informação. Manual de bases
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técnicas da oncologia – SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais. Brasília:
Ministério
da
Saúde,
2013.
116
p.
Disponível
em:
<
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/manual_oncologia_14edicao.pdf>.

Disciplina: Laser em Saúde
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo teórico/prático da metodologia da assistência de enfermagem na aplicação
clínica da Laserterapia, Terapia Fotodinâmica e Fototerapia com LED, possibilitando a ampliação
dos horizontes de atuação do profissional a partir do desenvolvimento de novas habilidades
terapêuticas e tornando o profissional de Enfermagem apto ao uso da laserterapia nos diferentes
cenários de prática clínica.

Bibliografia Básica:
GENOVESE, Walter João Laser de baixa intensidade. São Paulo: Santos, 2007. 130 p.
GARCEZ, Aguinaldo Silva, RIBEIRO, Martha Simões, NÚNEZ, Silvia Cristina Laser de baixa
potência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 259 p
IRION, Glenn Feridas. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 336 p.

Bibliografia Complementar:
MOREIRA, Andrea Janz, HEINECK, Juliane Termoterapia, Eletroterapia e fototerapia. Canoas:
ULBRA, 2002. 78 p.
KITCHEN, Sheila. Eletroterapia: Prática Baseada em Evidências. 11 ed. Barueri, SP: Manole,
2003.
Disponível
em:
<
https://fisiofacsul.files.wordpress.com/2009/03/sheilaitcheneletroterapiapratica-baseada-em-evidencias.pdf. 207
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
1859 p.
CONVISSAR, Robert A., TORRES, Thiago da Silva Princípios e práticas do laser na odontologia.
São Paulo: Elsevier, 2011. 320 p.
NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e saúde no trabalho. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
384 p.
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Disciplina: Inglês Instrumental
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Enfoque nas estratégias de leitura, visando à compreensão do texto escrito em inglês:
o estudo do enunciado e suas implicações na compreensão textual: produção de sentenças e/ou
parágrafos curtos na língua-alvo e prática integrada das habilidades de expressão e compreensão
oral.

Bibliografia Básica:
BRITTO, Marisa M. Jenkins de. Michaelis inglês gramática prática. 3.ed. São Paulo:
Melhoramentos, 2006. 400 p.
HORNBY, A. S. Oxford advanced learner's dictionary CD. New York: Oxford University P ress,
2012.
MURPHY, Raymond. English grammar in use. 2.ed. New York: Cambridge, 2004.379p.

Bibliografia Complementar:
WILLIAMS, Ivor. English for science and engineering. Estados Unidos da America: Thomson,
2007. 106 p.
MARTINEZ, Ron. O inglês que você nem imagina que sabe . 4.ed.. Rio de Janeiro: Elsevier,
2003. 147 p.
PORTER, Timothy. e WATKINS, Michael. Gramática da Língua Inglesa. São Paulo:Ática, 2002.
CAMBRIDGE ONLINE DICTIONARY http://dictionary.cambridge.org/ Dicionário Inglês-Inglês
com pronúncia e símbolos fonéticos
WORDREFERENCE ONLINE DICTIONARY http://www.wordreference.com/ Dicionário InglêsPortuguês

Disciplina: Tratamento de Feridas e Lesões de Pele
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs
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Ementa:

Avaliação e o cuidado do indivíduo portador de feridas, estomias, incontinências
urinárias e anal. Fisiologia da cicatrização. Prevenção e tratamento de feridas. Dispositivos
coletores e adjuvantes para pessoas estomizadas. Política de assistência às pessoas
estomizadas no SUS. Principais curativos utilizados no mercado. Diretrizes sobre o tratamento
de feridas.

Bibliografia Básica:
SMELTZER, Suzanne O' Connell. BRUNNER & SUDDARTH tratado de enfermagem médico cirúrgica. 12.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 2v
POTTER, Patrícía A.; PERRY, Anne Griffin. Fundamentos de enfermagem. 8.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2013. 1568 p.
NETTINA, Sandra M. Prática de enfermagem. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
623 p.

Bibliografia Complementar:

BARROS, Alba Lucia Bottura Leite de. Anamnese e exame físico. 2.ed. São Paulo: Artmed,
2010. 440p.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2015/2017: Artmed. 2016 468p.
TANNURE, Meire Chucre. SAE. 2. ed.. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 298 p.
PORTO, Celmo Celeno Semiologia Médica. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
MORTON, Patricia Gonce, FONTAINE, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem. 9.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1500 p.

Disciplina: Auditoria em Saúde
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo sobre os aspectos legais da auditoria em saúde, auditoria e ações nos serviços
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de saúde, tipos de auditoria, normas, planejamento, base legal da auditoria médica e de
enfermagem nos serviços públicos e privados. Prontuário do paciente. Anotações de enfermagem
e gerenciamento de custos e recursos.

Bibliografia Básica:

BRASIL. M. S. Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar. Brasília, 2012.
GALANTE, A. C. Auditoria hospitalar do serviço de enfermagem. AB Editora, 2011. 210p.
O´HANLON, T; SAMPAIO, G. F. de (trad.). Auditoria da qualidade: com base na ISO 900:2000:
Conformidade agregando valor. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 202p.
Bibliografia Complementar:

ATTIE, W. Auditoria: conceitos e aplicações. São Paulo (SP): Atlas, 2011.
ITO, E. E. et al. Manual de anotações de enfermagem. São Paulo: Ateneu, 2014.
CIANCIARULLO, T. I. C e Q: teoria e prática em auditoria de cuidados. São Paulo: Ícone, 2017.
MOTTA, A. L. Ci. Auditoria de enfermagem nos hospitais e operadora de planos de saúde. São
Paulo: Érica, 2013.
OHANLON, T. Auditoria da qualidade. Saraiva, 2015.

Disciplina: Nutrição Aplicada à Enfermagem
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Avaliação do estado nutricional, alimentação adequada para o tratamento e
reabilitação de doenças; as dietas hospitalares e as vias da administração: características
dietéticas necessárias nas diversas situações clínicas e cirúrgicas; orientação dietética para o
indivíduo enfermo.
Bibliografia Básica:
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DOVERA, Themis Maria Dresch da Silveira. Nutrição aplicada ao curso de enfermagem. 2.ed. –
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
NORTH, Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: Definições e Classificação –
2018/2020. Porto Alegre : Artmed, 2017. 468p.
WIDTH, Mary Mds; REINHARD, Tonia. Manual de sobrevivência para nutrição clínica. Medeiros.
- [Reimpr.] - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.

Bibliografia Complementar:

PALMA, Domingos; OLIVEIRA, Fernanda Luisa Ceragioli; ESCRIVÃO. Maria Arlete Meil Schimith.
Guia de nutrição clínica na infância e na adolescência. Barueri, SP : Manole, 2009.
BULECHEK, Gloria M, et al. NIC – Classificação das Intervenções de Enfermagem. 6. Ed. Rio de
Janeiro : Elsevier, 2016. 610p.
NETTINA, Sandra M. Prática de Enfermagem. 9. Ed. Volume 2. Rio de Janeiro : Guanabara
Koogan, 2011.
POTTER, Patrícia A. Fundamentos da Enfermagem. 9. Ed. Rio de Janeiro : Elsevier, 2017.
OLIVEIRO, José Eduardo Dutra de. Ciências nutricionais: aprendendo a aprender. 2. Ed. São
Paulo : Sarvier, 2008.
TIRAPEGUI, Julio. RIBEIRO, Sandra Marta Lima. Avaliação nutricional: teoria e prática. Rio de
Janeiro : Guanabara Koogan, 2009.

Disciplina: Eletrocardiograma
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Assistência de enfermagem em cardiologia a partir dos conhecimentos e realização de
eletrocardiograma relacionando a fisiologia e anatomia cardiovascular. Prestar assistência de
enfermagem nas urgências e emergências cardiológicas e no acompanhamento da reabilitação
dos pacientes com enfermidades cardíacas a partir da prática e conhecimento do
eletrocardiograma.
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Bibliografia Básica:

RIERA, Andrés Ricardo Pérez. Eletrocardiograma: teoria e prática. Barueri, SP: Manole, 2011.
UCHIDA, Augusto Hiroshi; NETO, Alexandre
conhecimento. – Barueri, SP: Manole, 2013.

Murad.

Eletrocardiograma:

conceito

e

Cuidados cardiovasculares em enfermagem / [equipe Lippincott, Williams & Wilkins; tradução
Maria de Fátima Azevedo e Carlos Henrique Cosendey; revisão técnica Sônia Regina de Souza].
- Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2009.
Bibliografia Complementar:
UCHIDA, Augusto Hiroshi; NETO, Alexandre Murad; NASCIMENTO, Valério Vasconcelos do.
Eletrocardiograma simples: guia de bolso. 1. ed. – Barueri, SP: Manole, 2015.
Interpretação do ECG / [equipe Lippincott Williams & Wilkins ; revisão técnica Isabel Cristina
Fonseca da Cruz ; tradução Carlos Henrique Cosendey]. – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan,
2012.
BURNIER, Jussara, N. T. ECG Essencial – eletrocardiograma na prática cínica. 7. Ed. Porto
Alegre : Artmed, 2013.
SMELTZER,Suzanne , BARE, Brenda G.. Brunner & Suddarth Tratado de enfermagem médicocirúrgica. 13.ed. RIO DE JANEIRO: Guanabara e Koogan, 2016. (V.1 + V.2)
Enfermagem cardiovascular. [revisão técnica Lélis Borges do Couto ; tradução Telma Lúcia de
Azevedo Hennemann]. - Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2005.
MORTON, Patricia Gonce, FONTAINE, Dorrie K. Cuidados críticos de enfermagem. 9.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1500 p.

Disciplina: Exames Diagnósticos
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Estudo da leitura e interpretação diagnóstica dos exames laboratoriais e de imagem
na prática hospitalar e nos programas de saúde pública, subsidiando a assistência de
enfermagem.

Bibliografia Básica:
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VIANA, Dirce Laplaca. Manual para realização do exame físico. 2.ed. São Caetano do Sul:
Yendis, 2011. 336 p.
LIMA, A. Oliveira...[et al.]. Métodos de laboratório aplicados à clínica. 8. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010. 782 p
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. 7ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 443 p

Bibliografia Complementar:

DEVLIN, Thomaz M.. Manual de bioquímica. 7.ed. São Paulo: Blucher, 2011. 1252 p.
MARZZOCO, Anita. Bioquímica básica. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2011. 360 p.
HARVEY, Richard A.. Bioquímica ilustrada. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 528
TIMBY, Barbara Kuhn. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de enfermagem.
8.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 912 p.
COX, Michael M.; NELSON, David L. PRINCIPIO DE BIOQUÍMICA DE LEHNINGER. 6ª Ed.
Artmed, 2014. 1336p

OPTATIVA

Disciplina: LIBRAS
Semestre

Tipo de Disciplina

Carga Horária

Presencial

30hs

Ementa:

Retrospectiva sobre a educação dos surdos no Brasil e alguns marcos importantes; a
importância da língua e a aquisição da linguagem; cultura Surda; reconhecimento do status
linguístico das Línguas de Sinais; a Língua Brasileira de Sinais e introdução à gramática da Libras.

Bibliografia Básica:
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi de. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro:
Revinter, 2004. 241 p.
MORAIS, Carlos Eduardo Lima de.; Et al. Libras [recurso eletrônico]. 2. ed. – Porto Alegre: SAGAH,
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2018.
QUADROS, R.M; KARNOOP, L. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Editora
Artmed, 1º Edição. Porto Alegre, 2004. 221p.
Bibliografia Complementar:
BRITTO, Marisa M. Jenkins de. Michaelis inglês gramática prática. 3.ed. São Paulo:
Melhoramentos, 2006. 400 p.
CAPOVILLA, Fernando César. Novo Delt-Libras. 2.ed. São Paulo:Universidade de São Paulo
2012. 1401p.
FELIPE, Tanya. Libras em contexto. 9.ed. Rio da Janeiro: WalPrint Gráfica, 2009. 187 p.
GESSER, Audrel. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola. 2009.87p.
QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos. Porto Alegre: Artmed, 1997. 126 p.

1.6

Metodologia de ensino

A matriz curricular proposta no curso de Enfermagem do ITPAC Porto
Nacional apresenta eixos integradores relacionados com o processo saúde
doença do cidadão, da família e da comunidade, integrando a realidade
epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do
cuidar em Enfermagem em todos as fases da vida e necessidades do indivíduo,
família e/ou comunidade.
Esta Matriz concebida a partir da DCN do curso de Enfermagem do
ano de 2001 caracteriza-se matriz sequencial, com sistema e créditos e com uma
concepção pedagógica de aprendizagem ativa, onde são adotados estratégias
e instrumentos pedagógicos, com coerência com a metodologia implantada
apresentando atividades teóricas e práticas presentes desde o início do curso,
permeando toda a formação do Enfermeiro, de forma integrada e interdisciplinar,
relacionando os determinantes sociais de saúde com fatores ambientais e
étnicos. Para tanto é estimulada a implementação de metodologias no processo
ensinar-aprender que estimulem o aluno a refletir sobre a realidade social e
aprender a aprender, a conhecer, a ser, a fazer, a viver junto, visando
desenvolver essas habilidades no contexto da integralidade da atenção, da
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humanização da assistência, da construção da interdisciplinaridade e do trabalho
em equipe.
Os conteúdos são considerados meios para o desenvolvimento das
competências e habilidades dos alunos e, por esse motivo, devem:
* ser selecionados com base na contribuição que oferecem para o
desenvolvimento do perfil do aluno visando a integração entre teoria e prática,
desde o início do curso;
* abarcar conhecimentos, atitudes e habilidades, nas dimensões científica,
técnica, afetiva, cognitiva e ética;
* ser considerados ferramentas para a aprendizagem, partindo do pressuposto
de que o aluno deve incorporar em sua prática profissional a visão holística do
processo saúde-doença no ser humano.
Nesse sentido, no que diz respeito à implementação do novo
currículo, a FAPAC busca a concepção de currículos integrados, por meio de
seus eixos transversais e interdisciplinares, a fim de se alcançar a
transdisciplinaridade.
Esse processo implica em confrontação e observação de diferentes
olhares sobre a situação de aprendizagem. A integração dos componentes
curriculares tem o objetivo de promover a aprendizagem qualitativa por parte do
aluno, para que este seja capaz de articular e aplicar conhecimentos e práticas,
nas mais diversas situações. Desta forma, ocorre a superação do modelo
disciplinar linear, sustentado por um conjunto de disciplinas justapostas e, muitas
vezes isoladas, em uma grade curricular.
Na metodologia ativa de ensino o professor assume um lugar de
mediador no processo de aprendizagem, negociando com os estudantes e
direcionando cenários de aprendizagem que sejam significativos e mais
próximos da prática profissional.
A nova proposta curricular associa metodologias diversas, com
incentivo ao uso de metodologias ativas. Dentre os cenários propostos para o
aprendizado as disciplinas de Atividades de Integração Interdisciplinar,
ministradas do primeiro ao oitavo período, têm o objetivo de contemplar o Projeto
Político Pedagógico do Curso de Enfermagem, quando se refere que o ensino
deve ser interdisciplinar inserido no contexto saúde e comunidade, na formação
acadêmica. Nestas disciplinas o acadêmico tem a oportunidade de realizar
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estudo das práticas de enfermagem integrando os conteúdos aprendidos no
semestre, buscando-se que aprendam e desenvolvam continuamente a
competência da educação em saúde. As disciplinas focam a integração das
disciplinas através do estudo de problemas reais da sociedade e comunidade
local, regional e nacional com maior tendência à intervenção educativa
preventiva.
O curso prioriza a oferta de disciplinas que oportunizem e trabalhem
com o diagnóstico local, atuando no planejamento de ações em saúde conjuntas
com a participação da comunidade, levando em consideração a realidade e a
cultura locais, de modo à possibilitar a reorganização das práticas de saúde. Este
estágio coloca o aluno como ativo na identificação e intervenção dos problemas
sociais, pois devem identificar uma necessidade social e elaborar um projeto de
intervenção através da articulação de parcerias. Além de planejar, devem
executar o projeto elaborado, buscando melhorar a qualidade de vida das
pessoas na medida que contribui para o alcance integral do conceito de saúde,
pois o enfermeiro deve realizar ações que buscam satisfazer às necessidades
referentes à saúde da população, visando à promoção da saúde e a qualidade
de vida.
A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem em
Assistência de Enfermagem em Ambulatório juntamente com Estágio
Supervisionado em Assistência Hospitalar e Atenção Primária à Saúde, buscam
atender as DCNs para a formação do Enfermeiro quanto à necessidade dos
estágios supervisionados em hospitais gerais e especializados, ambulatórios,
rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do
Curso de Graduação em Enfermagem.
Esse olhar da proposta curricular do curso de Enfermagem da
FAPAC/ ITPAC Porto Nacional, vem de encontro com a necessidade da
proximidade do acadêmico nas vivências práticas realizadas nos serviços de
saúde devidamente acompanhados pelos docentes/preceptores. Permite-se
assim reconhecimento com olhar aguçado, com escuta qualificada e a lógica do
cuidado, abrindo um novo campo de possibilidades para atuação do profissional,
buscando caminhos estratégicos com parceria ensino-serviço e comunidade,
permitindo assim que o acadêmico incorpore a saúde como valor humano e um
direito de cidadania.
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Os conteúdos das disciplinas que interagem com ensino-serviço e
comunidade são construídos de modo que não haja repetições de conteúdo
programático

na

abordagem

aplicada,

propiciando

condições

para

o

desenvolvimento de uma prática no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS),
visando a integralidade do cuidado e a integração dos campos de conhecimento,
a partir do apoio das disciplinas de Atividade de Integração Interdisciplinar.
Há compromissos da FAPAC em estabelecer vínculos com os
moradores, lideranças comunitárias e profissionais de saúde em áreas de
abrangências das unidades de saúde, bem como participação em ações locais
de proteção, promoção e cuidados à saúde em vários ciclos da vida. A partir dos
pontos emergentes entre os docentes e discentes, fortalece-se a importância de
ativar o currículo com atividades inovadoras no ensino/comunidade, voltado na
formação com base na realidade do SUS, pensando na ruptura com os modelos
tradicionais especifico da doença. E com esta ruptura este olhar fortalece a
aprendizagem na realidade e integralidade do cuidado.
Os estágios nas Unidades Básicas de Saúde / Saúde da família
através de convênio com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde inserem
os alunos na rede permitindo ao acadêmico atuar nas diversas áreas no âmbito
do SUS. Os acadêmicos vivenciam todas as etapas de complexidades do
cuidado, desde a ação do agente comunitário de saúde, até o atendimento de
enfermagem e dos demais profissionais, passando por planejamento e gestão
em todos os níveis de atenção à saúde.
Estágios e atividades práticas nas Escolas, Casas de Idosos, Creches
Ensino infantil, fundamental e médio, da rede pública municipal, estadual e/ou
particular localizados na zona urbana e/ou rural do município de Porto Nacional
e região, proporciona ao aluno contato com as atividades de promoção de saúde,
objetivando conhecer e analisar a realidade local, permitindo que o acadêmico
planeje,

execute

ações

de

saúde,

com

palestras

educativas.

A

interdisciplinaridade no curso de Enfermagem é projetadas no planejamento
pedagógico, com envolvimento dos alunos de vários períodos para execução da
pratica, e com divulgação dos resultados.
No âmbito da atenção integral da saúde mental e psiquiatria os
estágio no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e APAE, através de parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, buscam direcionar e integrar o acadêmico
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na realidade do cuidado visando a promoção da reinserção do portador de
transtorno mental em uma abordagem bio-psico-social.
Os estágios no Hospital Regional e Maternidade de Porto Nacional e
Geral de Palmas, através do convenio firmado com a Secretaria Estadual,
objetivam mostrar ao acadêmico a atuação dentro dos hospitais, como parte
integrante da equipe multidisciplinar, onde pode-se vivenciar outros níveis de
atenção à saúde. A formação do enfermeiro generalista deve estar voltada para
uma perspectiva de competências adequadas, a fim de assistir ao indivíduo tanto
em episódios de doenças, quanto na promoção de sua saúde além de
desenvolver atividades assistenciais e gerenciais na área hospitalar.
Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e
dentro deste contexto o Processo de Enfermagem, em todos os níveis,
oportuniza a aplicação do conhecimento técnico e científico à assistência
integral, qualificada e generalizada ao paciente hospitalizado e comunidade,
além de desenvolver o pensamento crítico aliado à consciência ética e
profissional.
E as práticas no Ambulatório-Escola objetivam atendimento às
demandas espontâneas da população bem como os encaminhamentos
realizados pelas Unidades de Saúde locais e regionais. Atende-se diversas
especialidades que complementam o ensino-aprendizagem em consonância
com as diretrizes preconizadas pelo SUS. Os alunos aplicam os conhecimentos
teóricos adquiridos através da aplicação da consulta de enfermagem além de
praticarem, sob a supervisão dos professores, as habilidades e destreza manual
dos procedimentos técnicos possíveis de serem realizados no ambulatório
escola.

1.7

Estágio curricular supervisionado

Os estágios supervisionados são de caráter obrigatório para a
integralização do curso de enfermagem e têm o objetivo de promover a
aprendizagem pela vivência dos conhecimentos aplicados e observação e
realização de intervenções em níveis de complexidade sob supervisão. Contribui
para o desenvolvimento cognitivo do futuro profissional oferecendo à sociedade
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profissional habilitado para atender a população com qualidade.
O

Estágio

Supervisionado

será

realizado

sempre

sob

a

responsabilidade da Instituição de Ensino e desenvolvido em Instituições de
direito público ou privado que tenham condições de propiciar experiência prática
na linha da formação profissional da habilitação cursada pelo aluno. Para que
seja caracterizado como Estágio Supervisionado, é necessária a existência de
instrumento jurídico periodicamente reexaminado, onde estarão acordadas
todas as condições de sua realização. Para tanto, o estágio deverá ser realizado
mediante Termo de Compromisso celebrado entre o estudante e a concedente,
com a mediação da Instituição de Ensino, mediante Acordo de Cooperação entre
as duas entidades. São realizadas nos dois últimos períodos letivos, sob
supervisão docente de forma indireta e preceptoria de enfermeiros dos serviços
de forma direta. Segue-se a resolução CNE/CES 3, de 07 de novembro de 2001
que determina que na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e
práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a
incluir no currículo o estágio supervisionado em hospitais gerais e
especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades
nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. Todos os
estágios acontecem na região de atuação da IES em conformidade com as
legislações e normativas vigentes.
A vivência prática do aluno em unidades de saúde ocorre a partir
do 2º período e se estende ao longo do curso nas diversas áreas e em níveis de
complexidade crescente para permitir maior interação entre a teoria e a prática.
No entanto desde o 1º período é oportunizado ao aluno vivências em projetos de
extensão e atividades na comunidade nas disciplinas de Atividade de Integração
Interdisciplinar. E a partir do 9º período a interação cliente-paciente-aluno se
estreita, quando são iniciados os estágios supervisionados.
Os Estágios Supervisionados do Curso de Enfermagem da
FAPAC/ITPAC Porto Nacional são de caráter obrigatório, apresentam carga
horária total de 870 horas e ocorrem nos 9º e 10º semestres, respectivamente,
conforme determina as Diretrizes Curriculares Nacionais. Para integralização é
necessário que o aluno apresente 100% (cem por cento) de assiduidade e
frequência no período, sob pena de não receber aprovação, mesmo que
apresente pontuação mínima de 60 pontos.
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É

composto

de

Estágio

Supervisionado

de

Assistência

de

Enfermagem Hospitalar I e II (390 horas), Estágio Supervisionado de Assistência
de Enfermagem à Atenção Primária à Saúde I e II (360horas), Estágio Curricular
Supervisionado de Enfermagem em Práticas Integrativas de Cuidado (60 horas)
e Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de Enfermagem em
Ambulatório (60 horas).
No Estágio Curricular Supervisionado de Assistência de Enfermagem
Hospitalar (9º e 10º períodos) busca-se aplicar da Sistematização da Assistência
de Enfermagem no âmbito hospitalar, através do enfoque interdisciplinar,
subsidiada pelo conjunto do conhecimento adquirido durante a graduação, com
vistas ao aprimoramento do perfil profissional. É realizado em hospital geral e
maternidade do Sistema Único de Saúde para desenvolvimento das
competências e habilidades de atenção à saúde, tomada de decisão,
comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.
O aluno deve ser capaz de identificar problemas, planejar, intervir e avaliar a
intervenção realizada, além de atuar na educação permanente da equipe de
saúde da sua área de atuação.
Nos Estágios Curriculares em Assistência à Atenção primária à Saúde
(9º e 10º períodos) busca-se aplicar a Sistematização da Assistência de
Enfermagem no âmbito da saúde pública com enfoque interdisciplinar,
contextualizando o indivíduo, comunidade e rede básica de saúde, através da
atuação assistencial-gerencial-educativa, implantando e implementando ações
de intervenção no processo saúde doença com vistas ao aprimoramento do perfil
profissional. Ocorre em Equipes de Saúde da Família, Secretaria Municipal de
Saúde e Vigilância Epidemiológica, voltados para organização e supervisão dos
serviços de enfermagem e atuação nos programas do Ministério da Saúde
implementados no âmbito da atenção primária. O aluno deve desenvolver
competências e habilidades de atenção à saúde, tomada de decisão,
comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.
No Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem em Práticas
Integrativas de Cuidado o discente, com orientação do docente da disciplina,
deve realizar evento e/ou ação de saúde articulando parcerias locais e regionais.
Fica à critério do aluno a identificação de uma demanda social e/ou ambiental
que necessite de intervenção. A partir deste levantamento o acadêmico deve
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elaborar um projeto de intervenção e desenvolvê-lo em toda a íntegra, exercendo
o papel de articulador e coordenador de todo o processo. Ao final da disciplina o
acadêmico deverá elaborar e entregar um relatório com toda a descrição das
atividades desenvolvidas,

incluindo

registros

fotográficos,

e

todos os

instrumentos elaborados no planejamento e execução da proposta. E deve
acrescentar no material suas impressões e aproveitamento com a disciplina.
Através desta prática de estágio espera-se preparar o aluno para
assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde, pois deverá
demonstrar capacidade de identificar necessidades, planejar, articular e intervir
no processo a fim de buscar a melhoria da qualidade de vida da população.
Desenvolver e demonstrar os princípios da autonomia, comunicação e tomada
de decisão, exercendo liderança e atitude pro ativa na atenção à saúde.
E no Estágio Curricular Supervisionado em Assistência de
Enfermagem em Ambulatório, que acontece no 10º e último período do curso, o
aluno deve ser capaz de desenvolver a consulta de enfermagem no ambulatório
escola em todas as clínicas atendidas. Esta prática visa atender na integralidade
as preconizações da Resolução COFEN 358/2009 quanto à obrigatoriedade do
processo de enfermagem em todo ambiente, público ou privado, em que ocorra
o cuidado profissional de Enfermagem. O discente deve realizar a consulta
seguindo as cinco etapas previamente definidas: coleta de dados, diagnósticos
de Enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de
enfermagem. E a partir da consulta, que acontece em todas as fases vitais, o
discente deve mostrar atitude de aprender continuamente, além de integrar o
atendimento de enfermagem às ações multiprofissionais através do atendimento
interdisciplinar do indivíduo e sua família. Mostrar capacidade de identificar as
necessidades individuais e coletivas, intervindo no processo saúde-doença de
forma à atender as necessidades de saúde daquele que é foco do cuidado
respeitando a ética e a bioética da profissão e da saúde.
Os alunos serão inscritos para as disciplinas acima descritas, em
caráter obrigatório, com supervisão de campo realizada pelo professor/
preceptor, com frequência e produtividade aferidas pela Disciplina de sua
vinculação e Coordenação do curso.
Os cursos superiores têm por finalidade preparar o futuro profissional
para o mercado de trabalho. Esse fato evidencia a necessidade de, em sua
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organização, oferecer oportunidades concretas de experimentação na atividade
definida para a profissionalização pretendida. Os Estágios Supervisionados são
o espaço do currículo onde se pretende estabelecer a articulação entre a prática
e a teoria, com a intenção de formar um profissional crítico, reflexivo, ativo e
científico; que atenda as demandas sociais através da resolução dos problemas
do indivíduo, família ou comunidade.
As Diretrizes e normas para o Estágio Curricular em Enfermagem
desenvolve suas atividades consoantes com os aspectos científicos e técnicos
dentro da Enfermagem, com um comportamento ético e social voltado para a
saúde da população, respeitando o Código de Ética da Enfermagem,
considerando relação alunos/Usuários e o atendimento aos princípios éticos da
formação e atuação profissional.
O discente deverá, além de seguir as determinações de regulamento
de estágio do curso de enfermagem e da IES, obedecer e zelar pelas normas
internas da Instituição à que for designado, colaborando para o bom
funcionamento da mesma.
O estágio supervisionado de final de curso bem como as atividades
práticas das disciplinas são regidas por regulamento próprio construído e
aprovado pelo NDE e Colegiado de Curso (Apêndice 1)
Ressalta-se que para a execução dos Estágios Supervisionados
deve-se cumprir os componentes curriculares anteriores aos dois últimos
períodos letivos do curso, e o estudante na condição de estagiário não gera, em
hipótese alguma, vínculo empregatício de qualquer natureza, além de não poder
receber remuneração nestas práticas.
Preocupa-se com a segurança do discente durante o exercício do
estágio, e para isso o estagiário deve, em qualquer situação, estar assegurado
contra acidentes pessoais, por meio de seguro de vida e contra acidentes. A
FAPAC/ ITPAC Porto Nacional é responsável por providenciado, sob
responsabilidade da Coordenação de Curso o seguro do aluno, encaminhando
a relação dos estudantes a serem segurados previamente para os órgãos
institucionais responsáveis por esta atividade.
Realizando-se
desenvolvimento

uma
nos

avaliação

geral,

estudantes

os

estágios
das

visam

o

seguintes

competências/habilidades/valores/atitudes:
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✓ Estímulo à consciência ética e formação de profissionais cidadãos
comprometidos com o Sistema de Saúde;
✓ Atuação nos diversos níveis de atenção à saúde em consideração aos
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico;
✓ Desenvolvimento da visão da integralidade da atenção articulada às
ações de serviços de Atenção Básica, Média e de Alta complexidade;
✓ Intervenção no processo saúde-doença com responsabilidade pela
qualidade do cuidado de enfermagem nos diferentes níveis de atenção à
saúde;
✓ Integração das ações de enfermagem às ações multiprofissionais, na
promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, numa
perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial;
✓ Gerenciamento do processo de trabalho em enfermagem em todas as
áreas de atuação profissional com ênfase na formação generalista;
✓ Gerenciamento dos serviços de saúde e de enfermagem nos diversos
níveis de atenção à saúde;
✓ Planejamento, implementação e participação nos programas de formação
e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde;
✓ Planejamento e implementação das ações de vigilância à saúde,
considerando a especificidade dos diferentes perfis de grupos sociais e
dos distintos processos de saúde-doença;
✓ Desenvolvimento, participação e aplicação dos processos de investigação
e outras formas de produção de conhecimento que objetivam a
qualificação da organização tecnológica que dá suporte à prática
profissional;
✓ Respeito aos preceitos éticos, valores, princípios e atos normativos da
profissão;
✓ Intervenção na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como
sujeito de transformação;
✓ Realização da avaliação epidemiológica e clínica dos indivíduos e grupos
sociais;
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✓ Correlacionamento do perfil da população com seus determinantes e com
a organização dos serviços de saúde;
✓ Estabelecimento de planos estratégicos de ação da equipe de
enfermagem na intervenção coletiva em saúde;
✓ Identificação das necessidades individuais e coletivas de saúde da
população, seus condicionantes e determinantes;
✓ Aplicação de cuidados de enfermagem compatíveis com as necessidades
do indivíduo, família e dos diferentes grupos sociais;
✓ Sistematização de planos de intervenção clínico-epidemiológica em
serviços de atenção básica, média e alta complexidade, de forma segura
e humanizada;
✓ Identificação de competências e determinação dos responsáveis pelas
ações e procedimentos no processo de cuidar da enfermagem,
institucionalizados ou não;
✓ Avaliação de qualidade e do impacto das ações implementadas na prática
da enfermagem;
✓ Utilização de instrumentos gerenciais de planejamento, organização e
avaliação na gerência de serviços nos diversos níveis de atenção à saúde;
✓ Adoção de métodos e princípios científicos na realização do processo de
investigação;
✓ Aplicação de resultados da produção de conhecimentos específicos ou de
outras áreas no aprimoramento da prática profissional.
Ao coordenador do curso juntamente com o NDE incumbe apreciar os
planos de atividades de estágios no início de cada período letivo e analisar e
aprovar as escalas de acompanhamento das atividades de estágios. E as demais
determinações de direitos e deveres do supervisor de estágio, preceptor de
estágio e discente encontram-se descritas no regulamento de estágio do curso.
O processo avaliativo ocorre de forma contínua e abrange a avaliação
das condições de aprendizagem ofertadas pelo campo e a avaliação do
desempenho do estudante. A avaliação das condições de aprendizagem é feita
mediante visitas e reuniões durante o período de estágio que envolvem a
coordenação de estágio, os docentes supervisores e os preceptores. Estas
reuniões visam acompanhar o rendimento e desempenho do aluno em tempo de
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realizar medidas intervencionistas que possam assegurar o aprendizado e o
êxito no alcance das competências e habilidades mínimas necessárias para o
campo específico de atuação do discente.
As avaliações formativas poderão ser realizadas pelo preceptor da
área de atuação do aluno e/ou docente supervisor, em instrumentos próprios
aprovados pelo NDE e coordenação de curso, considerando as competências e
habilidades e os aspectos cognitivos, técnicos e atitudinais necessários ao aluno.
Os casos não previstos, situações especiais e dúvidas emanadas
sobre os Estágios Supervisionado que não estejam contemplando neste PPC
e/ou no Regulamento de Estágio e Atividades Práticas do Curso de Enfermagem,
serão resolvidos exclusivamente pelo Colegiado do Curso de Graduação em
Enfermagem.
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1.8

Atividades complementares

A partir da elaboração e divulgação das Diretrizes Curriculares dos
Cursos

de

Graduação

pelo

Ministério

da

Educação,

as

Atividades

Complementares passaram a figurar como importante componente dos cursos
de graduação brasileiros, tanto na organização de seus programas de formação,
quanto na flexibilização curricular. As atividades compõem um conjunto de
propostas a fim de promover novos paradigmas educacionais que despertem no
discente uma postura mais comprometida com a formação escolhida e com a
realidade no qual está inserido.
Conforme o artigo 8 das Diretrizes Curriculares do curso de graduação
em Enfermagem (2001):
”O projeto pedagógico do Curso de Graduação em
Enfermagem
deverá
contemplar
atividades
complementares e as Instituições de Ensino Superior
deverão criar mecanismos de aproveitamento de
conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de
estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a
distância, a saber: monitorias e estágios; programas
de iniciação científica; programas de extensão;
estudos complementares e cursos realizados em
outras áreas afins.”
Portanto, as atividades complementares devem aprofundar o nível de
conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso que,
independente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos
os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional.
Assumindo-se o princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, as
Atividades Complementares estimulam o “aprender a aprender” e ter
responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo um dos mecanismos
que proporcionarão a participação do aluno na construção do saber com
experiências inovadoras. E a escolha dessas práticas formativas são voluntárias
e realizadas pelos acadêmicos de acordo com a sua visão de futuro profissional
crítica, reflexiva e preocupada com seu papel dentro da sociedade. O curso de
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Enfermagem atribui uma parcela de sua carga horária total para a realização de
tais atividades, totalizando 60 horas.
A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos
viabiliza, ao aluno, perceber a comunicação entre as diversas áreas do
conhecimento em Enfermagem. Permitir ao discente a participação na formação
do seu currículo, visa atender à necessidade de diversificação do conhecimento,
no tempo disponível para a conclusão do curso.
O estudante deve participar das atividades de cunho acadêmicocientífico-cultural que possibilitem um efetivo diferencial na qualidade de sua
formação. E deverá requerer a validação das atividades realizadas,
considerando a data prevista no calendário semestral divulgado. O requerimento
deverá ser acompanhado de documentação comprobatória, com clara
discriminação dos conteúdos, atividades, períodos, carga horária e formas de
organização ou realização.
As atividades complementares deverão ser desenvolvidas pelos
estudantes ao longo do curso, observando-se as alocações das horas de
atividades complementares, na respectiva matriz curricular. E após entregues à
Secretaria Acadêmica cabe à coordenação de curso encaminhar documento
comprobatório da carga horária cumprida pelo estudante à Secretaria
Acadêmica para registro no sistema acadêmico.
O estudante deverá desenvolver atividade nos três eixos (ensino,
pesquisa e extensão); porém a carga horária, para fins de atividade
complementar, deverá ser distribuída entre os eixos, não podendo um eixo
ultrapassar 50% (30hs) da carga horária total e cada eixo ter no mínimo 20%
(12hs) da carga horária total.
O estudante transferido de outra IES para a FAPAC/ITPAC Porto
Nacional deverá cumprir as horas de atividades complementares prevista no
Projeto Pedagógico do Curso e pode, inclusive, se for o caso, solicitar no ato da
transferência a avaliação e validação das atividades já realizadas na IES de
origem.
A carga horária das atividades complementares deverá ser distribuída
em atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão, garantindo os
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princípios norteadores da educação superior, obedecendo ao projeto
pedagógico do curso e cumprindo os requisitos de comprovação por meio de
certificados e/ou declarações que são apresentados pelo aluno, mediante
deferimento da Coordenação de Curso, órgão competente para a condução,
organização e controle de tais atividades.
As atividades de ensino, pesquisa e extensão, a pontuação, a carga
horária máxima a pontuar e a comprovação dessas atividades estão disponíveis
no quadro a seguir, transmitido em cópia a cada estudante no primeiro período
letivo do curso:
O quadro a seguir apresenta as atividades de ensino:
Quadro 21 – Atividades Complementares de Ensino
ATIVIDADES DE ENSINO

Tipo

Pontuação

Estágio não-obrigatório

Cada estágio equivale
à 5h.

Monitoria
Participação em cursos em
áreas afins
Organizar e conferenciar
cursos em áreas afins

Intercâmbio universitário

Participação em Curso de
Idiomas e de Informática
Participação em oficinas.

Cada semestre de
monitoria equivale à
4h.
Cada curso equivale
à carga horária do
certificado.
Cada curso equivale
à carga horária do
certificado.
Cada intercâmbio
equivale à carga
horária constante na
declaração.
Cada curso equivale
à carga horária do
certificado.
Cada oficina equivale
à carga horária
constante no

Carga
horária
máxima
a
pontuar
10h

16h

Comprovação

Declaração
certificando a
realização do
estágio.
Certificado
emitido pela
Coopex.

20h

Certificado de
participação.

10h

Certificado de
participação.

15h

Certificado de
participação da
instituição e
histórico.

10h

Certificado de
participação.

10h

Documento que
comprove
participação.
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Visitas técnicas.

Trabalho voluntário

certificado.
Cada visita técnica
equivale à carga
horária constante no
certificado.
Cada ação voluntária
equivale a 1h.

8h

Documento que
comprove
participação.

4h

Documento que
comprove
participação.

Fonte: Elaborado pelos autores

São consideradas atividades de ensino a serem validadas como
atividades complementares:
I.

Monitoria em disciplinas dos cursos ofertados pela instituição.

II.

Estágio Supervisionado Não Obrigatório desenvolvido com base
nos convênios firmados com a instituição;

III.

Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores da instituição
ou de outras instituições de ensino superior, devidamente
comprovadas quanto à frequência e aprovação, desde que não
tenham sido objeto de aproveitamento de estudos.

IV.

Cursos livres de idiomas, comunicação e expressão e de
informática, com frequência e aprovação, cujas cargas horárias
não tenham sido objeto de aproveitamento de estudos.

V.

Visitas técnicas monitoradas por docentes da instituição.

VI.

Programas de intercâmbios nacional ou internacional, realizados
em outras instituições de ensino superior.

VII.

Ações voluntárias que incorporem as metas do projeto integrador:
sustentabilidade, combate a fome e pobreza, bem estar e saúde,
educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e
saneamento, emprego digno, industria -inovação e infraestrutura,
energia limpa, redução de desigualdades, paz- justiça e instituições
fortes.

VIII.

Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição.
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As atividades de pesquisa encontram-se no quadro a seguir:
Quadro 22 – Atividades Complementares de Pesquisa
ATIVIDADES DE PESQUISA

Tipo

Pontuação

Participação em grupos de
pesquisa ou em projetos de
iniciação científica.
Artigo publicado em
periódico indexado.
Outras formas de
publicação científica (livro,
capítulo de livro e similares).
Participação em eventos
internos como ouvinte
(semanas acadêmicas,
simpósios, congressos,
conferências, entre outros)
na área da saúde.
Participação em eventos
externos como ouvinte
(debates, exposições,
simpósios, congressos,
mesas-redonda, entre
outros), na área da saúde.
Participação como
conferencista em eventos
científicos.
Apresentação oral de
trabalhos em congressos,
semanas acadêmicos,
simpósios, etc.
Apresentação de trabalhos
em eventos científicos
(painéis e congêneres).
Participação como ouvinte
em bancas de defesa de
monografias de graduação
e pós-graduação,
dissertações de mestrado e
teses de doutorado na área
da saúde.

Cada semestre de
participação equivale
à 10h.
Cada artigo publicado
equivale à 5h.
Cada trabalho
publicado equivale à
5h.
Cada evento equivale
à carga horária
constante no
certificado.

Carga
horária
máxima
a
pontuar
20h
10h
10h

Comprovação

Certificado
emitido pela
Coopex.
Carta de aceite e
o artigo publicado.
Documento que
comprove a
publicação.

20h

Documento que
comprove
participação.

20h

Documento que
comprove
participação.

10h

Documento que
comprove
participação.

Cada apresentação
equivale a 5h.

25h

Documento que
comprove
participação.

Cada trabalho
apresentado equivale
a 4h.

16h

Comprovante de
apresentação e
anais do evento.

5h

Documento que
comprove a
participação como
ouvinte.

Cada evento equivale
à carga horária
constante no
certificado.
Cada evento equivale
a 5h.

Cada participação
equivale a 1h.

Fonte: Elaborado pelos autores
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São consideradas atividades de pesquisa a serem validadas como
atividades complementares:
I.

Trabalhos de iniciação científica.

II.

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados
na instituição e em eventos científicos.

III.

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados
em eventos científicos específicos ou seminários e publicados em
anais, mencionando o nome da instituição.

IV.

Trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional,
registrando o nome da instituição.

V.

Trabalhos

científicos

publicados

em

periódicos

científicos,

registrando o nome da instituição.
VI.

Livros ou capítulos de livros publicados, registrando o nome da
instituição, quando for o caso.

VII.

Eventos científicos, internos e externos (semana acadêmica,
jornada, congresso, simpósio, fórum, entre outros) nos quais o
estudante participa como apresentador ou ouvinte.

VIII.
IX.

Atividades de iniciação científica (estudante bolsista ou voluntário).
Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição.
E as atividades de extensão são apresentadas no quadro a

seguir:
Quadro 23 – Atividades Complementares de Extensão

Tipo

ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Carga
horária
Pontuação
máxima
a
pontuar

Participação em projetos
de extensão institucionais.
Participação em
campanhas públicas de

Cada semestre de
participação equivale
à 5h.
Cada campanha
equivale à 5h.

20h
15h

Comprovação

Certificado
emitido pela
Coopex.
Documento que
comprove
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vacinação e outras da área
da saúde.
Participação em projetos
sociais de voluntariado na
comunidade na área da
saúde.

participação.

Cada participação
equivale à 4h.

Participação na comissão
organizadora de eventos
científicos e culturais.

Cada participação
equivale à 6h.

Representação estudantil
nos colegiados
institucionais, diretórios
acadêmicos, centros
acadêmicos e outras
entidades.

Cada semestre de
representação
equivale à 5h.

16h

Documento que
comprove
participação.

18h

Certificado de
participação na
comissão
organizadora do
evento.

10h

Documento que
comprove a
representação
estudantil.

Fonte: Elaborado pelos autores

São consideradas atividades de extensão a serem validadas como
atividades complementares:
I.

Eventos de extensão promovidos pela instituição e por outras
instituições de ensino superior.

II.

Cursos e/ou eventos internos ou externos à instituição, de interesse
da comunidade, nos quais o estudante participa como coordenador
ou como componente da comissão organizadora.

III.

Ligas acadêmicas, atlética, jornal do curso e/ou da instituição,
diretório acadêmico, entre outros, em que o estudante participa de
sua organização.

IV.

Eventos científicos ou culturais promovidos pela instituição, nos
quais o estudante participa de sua organização.

V.

Programas sociais, voluntários, tais como: Comunidade Solidária,
Escola Solidária, Projeto Amigos da Escola, Projeto Rondon, ou
afins, em que o estudante participa, em suas diversas ações.

VI.

Eventos culturais promovidos pela instituição ou organizações
afins.

VII.

Outras atividades a serem definidas pelos Cursos da instituição.
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No início do 9º período, o aluno recebe um e-mail da coordenação
com orientações sobre o prazo e as condições de envio dos certificados das
atividades. A secretaria da coordenação tem a função de receber, conferir todos
os certificados e de recolher a assinatura do acadêmico. Também é função da
mesma confeccionar a ata das atividades complementares que, juntamente com
toda a documentação recolhida, é enviada à secretaria.
O aluno pode consultar previamente a Coordenação de curso, para
obter orientação a respeito do aproveitamento das Atividades Complementares
e sobre a documentação necessária para comprovação de participação em
Atividades Complementares. Mas cabe à Coordenação do curso de Enfermagem
preencher, em ficha individual do aluno, a carga horária da atividade realizada.
Os comprovantes das Atividades Complementares (cópia com visto
ou segunda via) apresentados pelos alunos permanecerão arquivados na pasta
do aluno. E a Coordenação do curso de Enfermagem pode recusar a Atividade
Complementar se considerar inadequado o comprovante ou insatisfatório o
desempenho do aluno. Se for necessário, o Coordenador poderá pedir o original
da cópia fornecida pelo aluno.
As atividades obrigatórias da estrutura curricular do curso de
Enfermagem não podem ser contempladas como Atividades Complementares.
E aquelas que ocorrerem em horário de aulas não abonarão faltas, tampouco
será concedido qualquer tipo de reposição de aulas, práticas, estágios ou
avaliações, devendo o aluno responsabilizar-se por seu limite de 25% admitido
para fins de aprovação por frequência.
Casos omissos e divergentes serão resolvidos pelo Colegiado do
Curso de Enfermagem.

1.9

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

O Trabalho de Conclusão de Curso de Enfermagem da FAPAC, é
regulamentado e institucionalizado e segue as preconizações do Regimento
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Institucional e do Manual de Construção de Trabalho de Conclusão de Curso. E
é atividade obrigatória determinada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN´s).
O objetivo do Trabalho de Conclusão do Curso de Enfermagem é
“propiciar ao corpo discente a produção de conhecimento científico na área da
ciência

da

saúde,

mediante

trabalho

de

pesquisa,

normatizado

metodologicamente e embasado por sólidos princípios científicos”. O TCC além
da finalidade regimental de integralizar o currículo pleno do Curso tem como
objetivos específicos: Dinamizar as atividades acadêmicas; Estimular a iniciação
científica; Desenvolver atividades de pesquisa e extensão; Demonstrar a
habilidade adquirida durante o curso; Aprimorar a capacidade de interpretação e
crítica científica.
O TCC deve ser realizado por aluno (s), sob a orientação de um
professor, prioritariamente do curso de Enfermagem, ou de cursos de áreas
afins, com vínculo na IES. A definição do professor orientador é de livre escolha
do aluno, devendo o professor manifestar seu aceite por escrito, incluindo coorientação, se houver.
Na banca de apresentação do trabalho o orientador é o presidente da
atividade, devendo fazer a abertura e fechamento da sessão, leitura de ata além
de registrar as sugestões da banca examinadora para posteriormente, fazer os
ajustes sugeridos no momento da defesa, juntamente com o (s) orientando (s).
O professor orientador juntamente com os discentes deve indicar um dos
avaliadores do trabalho, e a coordenação do curso e/ou núcleo docente
estruturante realizam a indicação do segundo membro, devendo ser observado
as linhas de pesquisa de cada examinador para composição da banca, bem
como equilíbrio entre os avaliadores de conhecimento específico do assunto do
TCC e conhecimento metodológico em pesquisa.
Buscando a dedicação e adequado acompanhamento dos discentes no
processo

de

TCC,

define-se

que

cada

professor

poderá

orientar

consecutivamente até três trabalhos, incluindo as atividades de TCC 1 e 2
semestralmente. E para cada orientação o professor orientador receberá o valor
de uma (0,5) meia hora semanal de carga horária.
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No TCC 1 o aluno deve construir um projeto, elaborar e aprovar uma
proposta de trabalho fundamentada cientificamente, seguindo todos os preceitos
metodológicos para o fim ao qual se destina, incluindo, se necessário, aprovação
em comitês. Deve o projeto ser apresentado à uma banca de docentes visando
a qualificação para o desenvolvimento da proposta.
No TCC 2 executa-se o projeto proposto e elabora-se a redação final dos
resultados interpretados da ação/pesquisa desenvolvida. O TCC 2 é composto
por uma avaliação da parte escrita, previamente entregue à banca examinadora;
e uma avaliação oral, pública e aberta à toda a comunidade científica, dos
resultados finais.
A construção cientifica do projeto e resultados finais do trabalho deve
seguir os critérios técnicos estabelecidos pelas normas vigentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O período decorrido desde a elaboração do projeto de pesquisa (TCC 1)
à apresentação final dos resultados (TCC 2) deverá decorrer de um (1) à dois (2)
anos a partir da matrícula do aluno nas referidas disciplinas.
O (s) professor (s) titular (s) das disciplinas de TCC deve elaborar e
publicar o calendário de qualificação e apresentação dos resultados com prazo
máximo de 5 (cinco) dias anteriores às defesas. E deve anteriormente comunicar
a coordenação de enfermagem dos agendamentos das defesas.
As determinações para apresentação dos trabalhos bem como
composição das notas e demais prazos de cumprimento das etapas encontramse descritos no manual de TCC do curso de Enfermagem.
E a versão final do trabalho de TCC 2 deve ser encaminhado para a
Biblioteca da FAPAC ITPAC/Porto Nacional em arquivo digital, contendo (um) 01
CD com cópia em Word e PDF juntamente com a ficha catalográfica salva no
documento em um prazo limite de 15 dias a contar da data de aprovação final
para ser disponibilizado ao acesso público e online.
As normas de TCC do curso de Enfermagem são regidas pelas
determinações do regimento institucional e manual de TCC do Curso. No
entanto, é de competência do NDE dirimir dúvidas bem como atuar nos casos
omissos, expedindo os atos complementares que se fizerem necessários.
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1.10 Apoio ao discente
Um dos princípios pelo qual a Instituição pauta suas ações refere-se ao
acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar
o seu rendimento e diminuir os índices de retenção e de evasão. Acredita-se que
um adequado acompanhamento pedagógico, atividade importante de auxílio à
Coordenação de Curso, pode aumentar as chances de sucesso no processo
ensino-aprendizagem.
A Coordenação de Curso organiza o horário de permanência dos
docentes com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação
científica, no sentido de apoiar o aluno em sua trajetória acadêmica. Aos
docentes cabe, ainda, acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo
assim as condições para a interação do aluno com a instituição e com a
comunidade acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e
à apropriação de competências necessárias para o seu desempenho
profissional.
Considerando, ainda, o Regimento da Instituição, o corpo discente
tem como órgão de representação o Centro Acadêmico, com regimento próprio
por ele mesmo elaborado de acordo com a legislação pertinente, que tem
participação com direito a voz e voto nos órgãos onde se fizer representado e
funciona regularmente com amplo apoio institucional. A Diretoria Acadêmica
estimula e busca desenvolver, em conjunto com o Centro Acadêmico, atividades
culturais e profissionais que estimulem as capacidades humanísticas, sociais e
de educação permanente de seus educandos.
Em relação aos programas de apoio financeiro, a FAPAC, conforme
objetivos e metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento
Institucional, destina parcela de seus recursos orçamentários para programas de
bolsas e apoio financeiro a alunos, além de aderir e proporcionar a estrutura
adequada de incentivo e apoio à participação dos alunos em programas oficiais
de financiamento estudantil, tais como:
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•

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) – que

concede empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa Econômica
Federal/MEC, no qual o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados em
cursos de graduação, financiamento de 30% a 70% das parcelas de
semestralidade;
•

Programa Universidade para Todos (PROUNI) que beneficia estudantes

de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para ingresso
em cursos de graduação, a partir da adesão da instituição ao Programa, podendo
participar da seleção candidatos que tenham cursado o Ensino Médio completo
em escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, ou que
apresentem aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao
ano de inscrição no PROUNI e comprovem carência socioeconômica, conforme
critérios estabelecidos pelo Programa do Governo Federal.
•

O Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas
funções de ensino, investigação científica e extensão. A seleção implicará a
concessão de bolsa, conforme normas internas. O atendimento ao discente na
instituição acontece por meio do programa de nivelamento acadêmico, serviço
de ouvidoria, do apoio psicopedagógico, atendimento extraclasse e por meio dos
programas de monitorias e atividades plenamente implementadas na instituição.
•

O curso de enfermagem também desenvolve um Programa de

Acompanhamento de Egressos, que ocorre através do grupo de egressos que
compartilha vagas disponíveis de trabalho, conhecimento específicos da área,
agenda de eventos/cursos, concursos em edital aberto, dentre vários outros
assuntos relacionados a enfermagem.

Programa de nivelamento acadêmico- PNA

O PNA visa ofertar vagas que atendam a minorias e garantam a
permanência do educando na educação superior através de programas de
compensação de deficiências de sua formação escolar anterior, permitindo-lhes
competir em igualdade de condições nos processos de ensino-aprendizado dos
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cursos de graduação.
É acompanhado sistematicamente por uma Coordenação nomeada
pela Direção Acadêmica especificamente para esse fim. Com a supervisão da
Coordenação de cada Curso de Graduação, o PNA destina-se prioritariamente
aos alunos ingressantes matriculados no 1º período do curso de enfermagem e
objetiva, dentre vários fins:
a) possibilitar ao aluno a revisão dos conteúdos básicos das disciplinas de
Biologia, Física, Matemática, Língua Portuguesa/Redação, Química e
Informática;
b) reduzir problemas como a evasão ou reprovação do aluno já nas primeiras
séries do curso;
c) possibilitar

aos

acadêmicos

o

aprimoramento

e

a

ampliação

de

conhecimentos e/ou habilidades.
Núcleo de apoio psicopedagógico – NAP

Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio afetivas
como apoio ao processo de aprendizagem, a FAPAC/ITPAC Porto Nacional
instituiu um Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante de Enfermagem.
A principal função deste programa é de colocar profissional especializado à
disposição dos alunos, oferecendo apoio pedagógico e psicológico para grupos,
visando à adaptação do estudante ao curso, em cada uma de suas etapas de
inserção

na

vida

acadêmica;

apoio

psicológico

ou

psiquiátrico,

por

encaminhamento, se necessário; e sessões de orientação e acompanhamento
nos estudos, individual e coletivo, para favorecer a melhoria das capacidades,
relações e condições sócio afetivas, que constituem um elemento crucial para o
êxito no processo de aprendizagem.
Esse setor, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a
função de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para
melhorar/orientar as atividades pedagógicas do curso e o desempenho didático
da equipe de professores quanto a metodologia de ensino adotada, sugerindo o
uso de diferentes técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis.
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O serviço do NAP é um espaço em que a comunidade da FAPAC/
ITPAC Porto Nacional pode refletir sobre as situações vivenciadas, seja na vida
afetiva, no trabalho, na faculdade, nas relações sociais.
Objetiva promover a melhoria das relações sócio afetivas como apoio
ao processo de aprendizagem e, para tanto, conta com uma equipe composta
por dois psicólogos.

Quadro 24: Profissionais do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP)
PROFISSIONAIS

FORMAÇÃO

Dr. Bruno Borges

Psicólogo e Psicoterapeuta - CRP23/270

Drª Simone Viegas Bettoni

Psicóloga e Psicoterapeuta - CRP23/787

Fonte: Elaborado pelos autores

Quanto à forma de discente receber o atendimento do NAP, o próprio
acadêmico pode realizar o agendamento da consulta, de forma autônoma e
individual; ou pode ser encaminhado via coordenação de curso por orientação
docente ou à pedido do próprio aluno.
Estando o aluno em atendimento, os profissionais do NAP fornecem
retorno à coordenação de curso do acompanhamento do aluno, de forma à
orientar nas tomadas de decisão que melhorem o rendimento, aprendizado e
desenvolvimento do aluno enquanto futuro profissional Enfermeiro.

Ligas acadêmicas
As ligas acadêmicas são entidades sem fins lucrativos, criadas e
organizadas por acadêmicos e professores supervisores que apresentam
interesses em comum, sendo sustentada pelas ações de ensino, pesquisa e
extensão. Constituem-se por atividades extraclasse e costumam ter ações
voltadas para a promoção à saúde, educação, tecnologia e pesquisas,
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contribuindo para o desenvolvimento científico e acadêmico. Tem por objetivo a
atualização e a promoção de novos conhecimentos científicos como uma
iniciativa estudantil, bem como a aquisição de novas habilidades e o trabalho em
equipe. No âmbito da extensão, propõem projetos com a exposição do discente
à realidade social da população com a qual convive.
O grupo de alunos é supervisionado e coordenado por professores e
profissionais referente a área em questão, que irão otimizar a realização das
atividades e a elaboração das linhas de pesquisas científicas.
Os acadêmicos da enfermagem fundaram a Liga Acadêmica de
Enfermagem Traumatologia (LAET) que desenvolvem diversas atividades junto
a comunidade local com projetos voltado para prevenção, acompanhamento e
orientações em saúde e enfermidades.

Ouvidoria
A Ouvidoria é uma ferramenta utilizada exclusivamente para registrar,
processar e agilizar as suas reclamações, sugestões, críticas ou elogios. É
voltada para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e
instituição, e redirecionar o rumo das decisões, acompanhadas das
necessidades, dos valores, da imparcialidade, da legalidade e ética profissional.
O objetivo da nossa Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos
processos de trabalho a fins de beneficiar toda comunidade acadêmica e
administrativa.

Acompanhamento de egressos

A palavra egresso significa sair, se afastar, se retirar. Em termos
acadêmicos a palavra egresso é usada para designar que um estudante de
graduação ou pós-graduação concluiu ou terminou seu ciclo de estudo. Isto,
porém, não significa que seu vínculo com a Instituição de ensino terminou.
Pensando nisso a FAPAC/ ITPAC Porto Nacional propõe em seu site
um link do portal do Egresso para monitorar e auxiliar os primeiros passos de
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seus egressos. Estabelecendo com isso um ambiente, em que o formando possa
manter o contato com a área de ensino, pesquisa e extensão.
Este canal poderá diagnosticar o que os formandos fazem como
profissionais e cidadãos e suas adequações aos setores em que atuam, criando
uma reflexão crítica sobre a formação e sua relação com as necessidades do
mercado de trabalho.
Durante a Semana Acadêmica Integrada da Saúde é realizado o
encontro de egressos do curso de Enfermagem, momento onde os mesmos,
além da oportunidade de aperfeiçoamento e atualização profissional, encontramse para um momento de confraternização. E normalmente os próprios egressos
organizam o encontro.
Além do encontro de egressos os alunos formados do curso de
Enfermagem participam das aulas inaugurais dos alunos ingressantes bem como
sempre são convidados à participar das ações de extensão e pesquisa junto aos
docentes e discentes do curso de Enfermagem. Também são envolvidos em
eventos de extensão da IES bem como possuem um grupo de relacionamento
de comunicação da Coordenação do Curso com os egressos que do grupo
participam. Os membros do grupo também compartilham experiências
profissionais, oportunidades de emprego e atualizações educacionais.
Esta integração FAPAC – mercado de trabalho é fundamental para a
IES, pois com as informações depositadas no Portal do Egresso, há
possibilidade de reflexão sobre os pilares pedagógicos do curso com a finalidade
de melhorar a prestação do serviço educacional, proposto em seus ementários.

1.11

Pesquisa e Extensão no Curso

A FAPAC/ITPAC Porto Nacional através da COPPEX – Coordenação
de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, tem como propósito promover e
incentivar a participação dos discentes em Ciclos de Debates, Conferências,
Eventos, Jornadas, Mesas Redondas, Oficinas de Trabalho, Produção e
Incorporação de Tecnologias Apropriadas, Seminários entre outros eventos.
Faz parte das ações educacionais, o incentivo à participação discente
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em grupos de pesquisa e estudos, programas de Iniciação Científica e monitoria,
e Programa de Extensão.
Para isso implantou um plano de Iniciação Científica que tem como
objetivos:
•

iniciar o aluno dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica;

•

desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos;

•

estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa;

•

identificar e estimular os alunos para a investigação científica.

Iniciação Científica

A FAPAC apresenta duas modalidades de iniciação científica, o PIC
– Programa Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – Programa de Bolsas
de Iniciação Científica, onde são destinadas bolsas fomentadas pela própria
instituição com o intuito de auxiliar o desenvolvimento de pesquisa e incentivar
os alunos a iniciar na vida acadêmica.
O Curso de Enfermagem possui um grupo de pesquisa cadastrado na
COPPEX – Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da
FAPAC/ITPAC

PORTO

NACIONAL,

intitulado:

ENFERMAGEM

–

EPIDEMIOLOGIA; BIOMATERIAIS E CURATIVOS, que desenvolvem o projeto:
Estudos clínicos para o desenvolvimento de curativos avançados de baixo custo
à base de hidrogéis de nanoprata em úlcera de pressão. Além deste grupo de
pesquisa os professores do curso de enfermagem participam de outros grupos
de pesquisa multidisciplinares que desenvolvem pesquisa nesta instituição,
sendo eles:
Quadro 25 – Grupos de Pesquisa do Curso de Enfermagem
GRUPOS DE PESQUISA
ÁREA DE ATUAÇÃO
Biologia - Oncogênese E Mutagênese

Enfermagem
Odontologia
Medicina

Ciências Da Saúde - Medicina Especializada

Enfermagem
Engenharia Civil
Medicina
Odontologia
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Enfermagem – Epidemiologia

Medicina

Estudos Epidemiológicos E Saúde Pública

Enfermagem
Odontologia
Engenharia Civil
Medicina

Fonte: Elaborado pelos autores

Ademais, a FAPAC/ITPAC Porto Nacional incentiva a participação de
seus alunos em eventos de pesquisa de outras instituições de ensino superior,
mediante ações como a auxílio financeiro e menção honrosa aos aprovados em
congressos de grande relevância técnica, a oferta de oficinas e palestras para
elaboração de resumos e artigos científicos, o auxílio financeiro para custeio de
passagens, inscrição em eventos e impressão de painéis científicos e a entrega
de camisetas institucionais. Esses incentivos são concedidos a todos os alunos
pesquisadores que têm trabalhos aprovados pelas instituições organizadoras e
que pleiteiam algum tipo de auxílio perante a Instituição.

Extensão

O Programa de Extensão é um conjunto articulado de projetos e/ou
outras ações de extensão, preferencialmente de caráter multidisciplinar e
integrado às atividades de ensino e pesquisa. Tem caráter orgânico-institucional,
integração no território e/ou grupos populacionais, clareza de diretrizes e
orientação para um objetivo comum. É executado em médio ou longo prazo. O
principal programa de extensão da IEs chama-se Probex – Programa
Institucional de Bolsa de Extensão, cujo objetivo é viabilizar a participação de
discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação da FAPAC, em
Programas de Extensão desta IES, contribuindo para a sua formação
acadêmico-profissional, num processo de interação entre a faculdade e a
sociedade. Atualmente (2016/2017) um programa está em vigência: “Avaliação
do risco cardiovascular e estresse em trabalhadores de uma empresa de grande
porte do ramo de agronegócio do Tocantins”.
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O fato de o conhecimento ter se tornado o principal recurso da
sociedade moderna, acrescenta às funções de ensino e pesquisa e, em especial
à extensão, a tarefa do serviço comunitário, ou seja, o resultado da conversão
do conhecimento em ação e resultados para a comunidade.
A função da extensão é a de fazer com que a faculdade cumpra o seu
papel social, que consiste em tornar o conhecimento acessível ao maior número
de pessoas. A extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula
o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre conhecimento e sociedade.
Os objetivos das ações extensionistas estão em consonância com as
políticas institucionais. São eles:
•

Promover a integração do ensino e a pesquisa com as demandas

institucionais e sociais;
•

Incentivar a prática acadêmica que contribua para o desenvolvimento da

consciência social e política;
•

Democratizar o conhecimento acadêmico por meio da articulação e

integração com a sociedade;
•

Reconhecer as ações extensionistas como atividades complementares nos

projetos pedagógicos dos cursos de ensino superior;
•

Divulgar e apoiar a produção acadêmica;

•

Promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade;

•

Manter programas de apoio à comunidade, para elevar a autoestima,

promover a integração, o bem-estar social e o desenvolvimento pessoal e
profissional.
Para implementar a política e alcançar seus objetivos, as ações de
extensão da FAPAC se realizam por meio de programas, projetos, eventos, e do
apoio à comunidade universitária.
Compreender a extensão como um fenômeno de atendimento às
demandas da sociedade, local e regional, vem ao encontro da missão proposta
pela instituição. Dessa forma, o complexo desafio de atuação da extensão,
resulta em um exercício prático e social de qualificação, da aliança entre a
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instituição e os setores envolvidos nas dinâmicas de humanização,
aperfeiçoamento e sustentabilidade da sociedade. O curso de enfermagem em
conjunto com demais cursos e instituição promoveu e contribuiu com 36 eventos
voltados para a comunidade local e aperfeiçoamento de habilidades específicas
no ano de 2016, tais como:
Quadro 26 – Projetos de Extensão do Curso de Enfermagem no ano
2019/2020
PROJETOS DE EXTENSÃO – 2019/2020
Enf Coach – preparando profissionais de sucesso!
“Mãos que falam, Saúde Inclusiva”
Coaching Assistencial: Desenvolvendo a gestão do cuidado através da
Sistematização da Assistência de Enfermagem
Movimente-se com Saúde
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE BEM ESTAR – CORTEVA 2019
Ambulatório de Feridas 2019/1
Ambulatório de Feridas 2019/2
CURSO DE COACHING E QUALIDADE DE VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL
“Mãos que falam, ITPAC PORTO Inclusiva”
Curso para o ensino de inglês para sobrevivência (Survival English)
Maio amarelo
Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar
Ensino de Primeiros Socorros para a Semana da Juventude de Porto Nacional
Doando Saúde para a Terceira Idade

Fonte: Elaborado pelos autores
.
1.12

Gestão do curso e o processo de auto avaliação

O Projeto de Avaliação Institucional surge como resposta: à necessidade
da sistematização de um mecanismo Institucional de Avaliação do próprio
Projeto Pedagógico; à existência do incentivo do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – SINAES; e à própria conscientização dos gestores
educacionais quanto à sua necessidade, importância e benefícios do mesmo.
A FAPAC entende que a autoavaliação concorre para o processo
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emanado dessa legislação e organizará seus trabalhos de avaliação visando o
melhor desempenho através dos indicadores externos de qualidade.
A avaliação institucional pode estimular a revitalização do exercício
da responsabilidade participativa, pois seus agentes têm a oportunidade de
participar de movimentos de atualização das prioridades sociais e acadêmicas
da Faculdade.
O Plano de Desenvolvimento Institucional, como instrumento de
gestão estratégica, deve ser orientado no sentido da definição, promoção e
implementação de uma cultura de inovação permanente, de transformação
autorregulada, e dotada da capacidade de atuação proativa às demandas
mutáveis dele provenientes. Enfim, diante do panorama atual de transformações,
o ambiente institucional brasileiro está aberto e propício à criação de novos e
bons projetos educacionais e propostas que evidenciem qualidade e
preocupação com o produto educacional.
A avaliação institucional da FAPAC/ITPAC Porto Nacional, desde sua
criação, está fortalecida com a decisão política de que é prioridade para a IES
como forma de diagnóstico e garantia da qualidade em educação.
A IES busca o pleno envolvimento de toda a equipe da Faculdade
Presidente Antônio Carlos, acreditando ser este o princípio fundamental para
todo o trabalho de avaliação. A fundamentação teórico-conceitual obtida através
de pesquisas e de estudos com vários profissionais será elemento norteador
deste programa.
A FAPAC/ITPAC Porto Nacional assume o ritmo da transformação
contínua, na qual a preparação técnica e científica caminha junto com a reflexão
cultural de forma criativa e profunda. Isso passa pela contínua reflexão, pela
participação dos alunos no processo de melhoria da Faculdade, pela formação
continuada dos docentes, pela cooperação e diálogo com as instituições e pelo
contexto social no qual se vincula.
Em resumo, a sistemática da avaliação institucional, com vistas à
melhoria da qualidade, estará sendo desenvolvida firmada nos seguintes
princípios básicos:
a) conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos
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envolvidos;
b) reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos
critérios a serem adotados;
c) envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua
exceção e na implementação de medidas para melhoria do desempenho
institucional.
O Programa de Avaliação Institucional objetiva manter os diferentes
setores de trabalho informados sobre seus aspectos de excelência, deficiência e
carência, de tal forma que sejam tomadas decisões administrativas que gerem
ações necessárias para promover correções dos desvios e carências e/ou
manter e animar o que se mostrou como de excelência, com vistas a rever e
aperfeiçoar o seu Projeto Institucional.
De acordo com a “Proposta Nacional de Avaliação das Universidades
Brasileiras - Comissão Nacional de Avaliação”, o objetivo geral para o Programa
de Avaliação Institucional é “Contribuir para revisão e aperfeiçoamento do projeto
acadêmico e sociopolítico da instituição, promovendo a permanente melhoria da
qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas. A utilização eficiente, ética
e relevante dos recursos humanos e materiais da Universidade, traduzida em
compromissos científicos e sociais, asseguram a qualidade e importância de
seus produtos e a sua legitimação junto à sociedade”.
Comissão Própria de Avaliação – CPA
A Comissão Própria de Avaliação – CPA é o órgão responsável pela
implantação e consolidação da avaliação institucional da FAPAC.
A comissão tem reuniões ordinárias periódicas, ou extraordinárias por
convocação do coordenador ou solicitação expressa de pelo menos dois terços
de seus membros. As pautas das reuniões ordinárias são adiantadas ao final
de cada encontro, no caso de outros assuntos, serão encaminhadas com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas), dispensado o prazo no caso
de justificada urgência do assunto e no caso de reuniões extraordinárias. Nesses
casos a pauta poderá ser comunicada verbalmente.
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Receptivo ao SINAES, FAPAC/ITPAC Porto Nacional, o percebe
como um sistema que surgiu para orientar as ações avaliativas da instituição.
A CPA tem a seguinte composição:

I. Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante Docente)
II. Eduardo Gouveia Santiago Lage (Representante Docente)
III. Júlia Prado Almeida Freitas (Representante Discente)
IV. Sabrina Carvalho Ribeiro (Representante Discente)
V. Ana Carolina P. P. Fernandes (Representante Técnico Administrativo)
VI. Renata Lima (Representante Técnico Administrativo)
VII. Elizeu Gonçalves Neto (Membro da comunidade externa)
VIII. Silvania Martins Benvindo Pacheco (Ten. Cel. Membro da comunidade
externa) Thompson de Oliveira Turíbio (Presidente e Representante
Docente)
IX. Ronyere Olegário de Araújo (Assessoria Técnica)
X. André Moreira Rocha (Assessoria Técnica)
XI. Bruna Mirelly Simões Vieira (Assessoria Técnica)
XII. Kelly Cristina Ribeiro de Albuquerque (Assessoria Técnica)

▪

O coordenador é membro nato da Comissão, podendo ser substituído por

desejo próprio ou por decisão da Diretoria Geral.
▪

Os membros docentes e o representante do corpo técnico-administrativo

terão mandato de 03 (três) anos, renováveis por mais 03 (três) anos.
▪

A representação acadêmica e da comunidade externa terá mandato de

01 (um) ano, não sendo permitida a recondução.
▪

A representação da comunidade externa terá mandato de 03 (três) anos,

renováveis por mais 03 (três) anos.
▪

Havendo afastamento definitivo de um dos membros, será solicitada a

imediata entrada de um substituto.
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▪

É obrigatório e preferencial a qualquer outra atividade universitária o

comparecimento dos membros da comissão ás reuniões.

São atribuições da CPA:
I.

realizar seminários, reuniões, painéis, e outros para sensibilizar os

membros dos diversos segmentos sobre a importância da avaliação, e a
participação de cada um deles nesse processo;
II.

criar, desenvolver e manter uma cultura de avaliação no meio acadêmico;

III.

elaborar o projeto de avaliação institucional;

IV.

criar subgrupos de apoio em cada segmento;

V.

coordenar a implementação do projeto de avaliação;

VI.

efetuar o levantamento de dados e informações pertinente ao processo

de avaliação;
VII.

construir relatórios parciais e finais para análise dos resultados;

VIII.

prover o INEP de todas as informações sobre o projeto, sua

implementação e resultados;
IX.

divulgar os resultados da avaliação para todos os segmentos

representativos da CPA;
X.

realizar o balanço crítico ao final de cada avaliação, propondo melhorias

para os pontos deficientes encontrados;
XI.

atualizar o projeto de avaliação sempre que se fizer necessário;

XII.

manter o regimento atualizado de acordo com as novas legislações.

Na ausência do coordenador da comissão, o órgão é presidido pelo
membro com maior tempo na instituição. A comissão tem reuniões ordinárias
periódicas, ou extraordinárias por convocação do coordenador ou solicitação
expressa de pelo menos dois terços de seus membros. As pautas das reuniões
ordinárias são adiantadas ao final de cada encontro, no caso de outros assuntos,
serão encaminhadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas),
dispensado o prazo no caso de justificada urgência do assunto e no caso de
reuniões extraordinárias. Nesses casos a pauta pode ser comunicada
verbalmente.
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Autoavaliação

A Autoavaliação é constituída por dois momentos distintos: elaboração
de relatórios analíticos sobre cada uma das dimensões e discussão com toda a
comunidade institucional, através de seminários de avaliação e de grupos de
discussão.
A IES Utiliza como metodologia para divulgação dos resultados as
mesmas aplicadas durante o processo de sensibilização, ou seja, informativo,
página na internet, seminários e grupos de discussão.

Planejamento e Implementação de Ações a Partir dos Resultados do Processo
de Avaliação
Os resultados do processo de avaliação são os elementos que
alavancam as mudanças necessárias para o desenvolvimento da instituição.
Nesta etapa, o processo avaliativo também é analisado para corrigir os possíveis
desvios e erros.

Desenvolvimento Metodológico
O processo de autoavaliação desenvolve-se de acordo com as
seguintes etapas:
- Divulgação do Programa e Envolvimento de Todos os Segmentos
da Instituição
- Diagnóstico Construído a Partir de Relatórios Institucionais e
Questionários Diversos
O processo de autoavaliação é realizado através da aplicação de
questionários distintos para cada segmento, observando as diretrizes definidas
pelo SINAES. Durante o período, vários brindes serão distribuídos para estimular
a participação de todos no processo.. Para os egressos a IES opta pela
entrevista padronizada através do telefone e via formulários eletrônicos, por ser
de fácil acesso. O questionário é disponibilizado através da internet e de postos
de distribuição espalhados pelo campus. Antes de serem distribuídos, os
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questionários são submetidos a um pré-teste para correção de possíveis falhas.

Transformação dos Dados Obtidos no Diagnóstico em Informação
Após coletados, os dados são tabulados e analisados para construção
de relatórios diversos. As informações coletadas na pesquisa e também nos
documentos formais da instituição, dão suporte a encaminhamentos e estudos
ulteriores.

1.13

Atividades de tutoria

A matriz curricular 2019/2 está em consonância com a Portaria Nº 2.117,
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2019 que dispõe sobre a oferta de carga horária na
modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais
ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema
Federal de Ensino. O curso oferta 33,75% da matriz curricular na modalidade à
distância com as seguintes modalidades: online síncrona e online assíncrona.
O ensino em ambas as modalidades é mediado através do ambiente
virtual de aprendizado (AVA) na plataforma Canvas, usando Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC). O curso oferta ensino à distância nas
modalidade síncronas e asspincronas. No AVA as disciplinas são contruídas em
quatro módulos distribuidos, cada módulo, em cinco semanas de aprendizado.
A modalidade assíncrona é ofertada em disciplians 100% online e
disciplinas híbridas (parte online e parte presencial). Na modalidade 100%
assíncrona o tutor da disciplina online media o conhecimento e aprendizado do
aluno através de fóruns, exercícios avaliativos, aulas gravadas, aulas virtuais em
tempo real, produções textuais e avaliações. Além do tutor da disciplina a IES
disponibiliza um docente com habilidades e conhecimento em ensino à distância
para mediar e auxiliar os discentes no processo do ensino aprendizado
assíncrono. Na modalidade híbrida com parte assíncrona, é diponibilizado ao
discente material de apoio às aulas presenciais ou síncronas com conteúdo

186

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

inovador e atualizado, estruturado com uma abordagem inicial e introdutória ao
assunto, curiosidades, pontos principais do conteúdo, um breve resumo do
conhecimento e uma atividade a ser desenvolvida e entregue ao professor da
disciplina semanalmente como meio de consolidar o aprendizado. Em ambas
modalidades há exercícios de autocorreção para que o aluno responda ao final
de cada módulo.
Na modalidade síncrona a disciplina é ministrada em tempo real para o
discente, semanalmente, com horário pré determinado, no AVA. Tratando-se de
disciplina síncrona e assíncrona, a parte assíncrona é tratada da forma já
descrita anteriormente. E no modo síncrono o docente elabora avaliações
continuadas com entrega virtual, além de fóruns de discussões, estudos em
pequenos grupos e/ou qualquer outro meio avaliativo e formativo que possibilite
o aprendizado através das TICs, além das avaliações tradicionais.
Preconiza-se que no ensino hibrido, síncrono ou assíncrono, o
aprendizado seja significativo e relacione a teoria com a prática. Exclui-se da
modalidade remota os estágios, estações de aprendizado e práticas laboratoriais
que impossibilitem ao aluno conhecimento e desenvolvimento de habilidades
específicas para a formação do enfermeiro.
O acompanhamento do aluno em ambas as modalidades é realizado a
partir da participação nas aulas e entrega e realização das atividades. A
coordenação do curso faz acompanhamento dos acessos dos alunos e
intermedia a relação docente / tutor / aluno, quando necessário, buscando o
engajamento afim de garantir o sucesso do ensino e aprendizado.

1.14
Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às
atividades de tutoria

Os cursos ofertados pelo ITPAC Porto são na modalidade presencial,
todavia, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10 de outubro de
2016 oferecem disciplinas na modalidade a distância. Na operacionalização
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dessas disciplinas são disponibilizadas aos discentes as atividades de tutoria e
monitoria, conforme preconiza o Artigo 2º da Portaria supracitada.
Essas disciplinas são gerenciadas pela Coordenação de Educação a
Distância da IES, que é responsável por acompanhar toda a logística de desenvolvimento

das

disciplinas.

A

Coordenação

é

composta

pela

coordenadora, que conta com o apoio da equipe de TI, tutores e monitores.
A coordenação e monitoras atendem presencialmente os alunos em suas
dúvidas relacionadas ao desenvolvimento das disciplinas ofertadas na
modalidade EaD. Esse profissional é responsável por fazer uma aula inaugural
em todo início de semestre, apresentando aos alunos que estão matriculados
em disciplinas 100% on-line e nas disciplinas híbridas a sua estrutura e
desenvolvimento. Além disso, junto com a equipe do departamento de
Tecnologia da Informação (TI) da instituição, é responsável pela organização dos
agendamentos e aplicação das provas finais realizadas nos Laboratórios de
Informática.
Os tutores são responsáveis por toda a mediação do processo de ensinoaprendizagem que acontece no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre
suas responsabilidades consta a moderação dos Fóruns de Discussão,
proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e tutor. Nos
Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos e revisar
conceitos. Os tutores respondem a eventuais dúvidas e fazem suas
considerações a respeito das discussões.
Cabe ao tutor mediar o processo pedagógico junto aos estudantes, assim
como

o

domínio

do

conteúdo

específico

das

disciplinas

sob

sua

responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no desenvolvimento de suas
atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa,
esclarecendo dúvidas em relação a conteúdos específicos. O tutor atua,
também, como mediador na preparação dos alunos para o pensar, por meio da
estimulação das capacidades investigadoras dos discentes. Ele participa do
processo de avaliação do material didático, a cada final de disciplina, objetivando
contribuir com o aperfeiçoamento de todo o material.
A partir de 2020/2, as disciplinas on-line passaram a oferecer aos alunos
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encontros síncronos semanais com os tutores. Esses encontros são momentos
de complementação e discussão do conteúdo, de esclarecimento de dúvidas
relacionadas às atividades, de aproximação entre alunos e tutores.
Outro ator fundamental nas disciplinas ofertadas a distância é o monitor.
Esse é um suporte técnico presencial oferecido pelas instituições do Grupo Afya,
com escolha a partir de um processo seletivo. O monitor insere a presença
humana no contexto das tecnologias de informação, facilitando o acesso ao
ambiente virtual de aprendizagem e garantindo a utilização completa das
ferramentas disponibilizadas, tornando a EAD um processo menos solitário e
mais comunitário, aumentando, assim, a adesão do estudante ao sistema. Cabe
à monitoria presencial, além de atender aos estudantes, orientar quanto ao
acesso ao material disponibilizado na plataforma e agendamento da prova
presencial obrigatória.
Além da oferta de monitoria, profissionais de TI estão à disposição dos
alunos na Instituição para auxílio e orientação sobre acesso ao AVA e uso das
tecnologias disponíveis. E um Laboratório de Informática (IV) é de utilização
exclusiva para os acadêmicos que necessitarem de acesso a computadores e
serviços de internet na realização dos estudos. O Laboratório fica disponível das
8h da manhã às 22 horas de segunda a sexta-feira e das 8h às 17h aos sábados.
As atividades de tutoria e monitoria são avaliadas periodicamente pelos
estudantes e equipe pedagógica do curso. Essa avaliação acontece enquanto a
disciplina está em andamento e ao ser finalizada, o que embasa a coordenação
do curso para a tomada de decisões. Tais decisões englobam, entre outras,
adaptações e mudanças na forma de condução das disciplinas, atualizações do
material didático e do AVA. Essas medidas, corretivas e de aperfeiçoamento,
podem acarretar alterações tanto em disciplinas em andamento quanto no
planejamento de atividades futuras.
.

1.15
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no
processo ensino- aprendizagem
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O tutor tem um papel extremamente importante no ensino semipresencial
e a distância e possui função pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso
se deve ao fato de o ensino em um espaço virtual ter características específicas,
como as variações do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor
e aluno encontram-se em condições de igualdade na comunicação, tendo o
aluno um atendimento individual, tempo para entrar em sala de aula a qualquer
momento, maior uso de multimídia e tecnologia na construção do conhecimento.
Nesse contexto, o papel do tutor deve ser de um integrador, colega, facilitador,
inspirador de confiança e uma pessoa que ajuda o aluno na construção do
conhecimento.
O tutor deve, portanto, ter habilidade para interagir com os estudantes
com disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e problemas, de
modo que o estudante veja nele um aliado em quem possa confiar.
Para tanto, são requisitos de titulação e experiência profissional para
atuação no corpo de tutores:
- Requisitos de Titulação: ter formação na área específica da disciplina. Alguns
casos de formação em áreas correlatas poderão ser analisados em conjunto
entre coordenação de curso e Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Acadêmicos.
- Experiência profissional: experiência de, no mínimo, 1 ano em educação a
distância como técnico, tutor ou professor.
Os tutores passam por capacitações que os habilitam para atuarem nas
atividades de tutoria. As capacitações proporcionam o aperfeiçoamento dos
conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais necessários para
atuação no ensino a distância e no ambiente virtual de aprendizagem.
Periodicamente, discentes e equipe pedagógica do curso avaliam os tutores para
detecção da necessidade de novas capacitações.
Mensalmente são realizadas capacitações com temáticas direcionadas
às metodologias ativas de aprendizagem, por meio das quais os tutores têm a
possibilidade de aperfeiçoar suas práticas pedagógicas. Esse aperfeiçoamento
pedagógico possibilita a elaboração de aulas mais práticas, criativas e
inovadoras, que priorizam a proatividade, colaboração e cooperação entre
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discentes, auxiliando diretamente no processo ensino-aprendizagem, resultando
em permanência e êxito nos conteúdos curriculares do curso.
O corpo de tutores das disciplinas EaDs do ITPAC Porto é composto por
professores tutores das várias unidades do Grupo Afya, as capacitações são
realizadas via Plataforma Zoom, organizadas pela Gerência de Educação a
Distância da rede.
1.16

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado pelo ITPAC Porto é
o mesmo utilizado por todo o Grupo Afya: o Canvas, uma plataforma de fácil
utilização e que permite a disponibilização de conteúdos, a aplicação de
atividades diversificadas – como fóruns, envio de arquivos, vídeos, áudios, etc.
– a utilização de chats, o envio de avisos e mensagens, promovendo a interação
entre professores e alunos e significando o processo de ensino-aprendizagem.
Os Cursos de Enfermagem, Odontologia, Arquitetura e Urbanismo,
Técnico em Agronegócio, Agronomia e Engenharia Civil oferecem disciplinas na
modalidade a distância, conforme regulamentado pela Portaria nº 1.134, de 10
de outubro de 2016.
Nessas disciplinas na modalidade a distância, o Canvas é utilizado com
o objetivo de estimular o aluno a construir seu conhecimento por meio da
avaliação da informação disponível, sendo os tutores os responsáveis pela
orientação adequada, pelo acompanhamento e pelo estímulo constante pelo
aprendizado de qualidade.
O AVA é uma ferramenta que auxilia no gerenciamento dos conteúdos
ofertados na modalidade a distância e permite acompanhar constantemente o
progresso dos estudantes. Nesse ambiente, é disponibilizado todo o conteúdo
eletrônico necessário para cursar as disciplinas ofertadas na modalidade a
distância, assim como todas as atividades que devem ser desenvolvidas.
O Canvas foi estruturado de forma a proporcionar ao estudante autonomia
e responsabilidade. Autonomia para decidir qual o melhor momento para estudar
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– uma vez que se trata de um ambiente on-line, que pode ser acessado de
qualquer lugar e a qualquer momento -, o que implica em liberdade, mas também
em

responsabilidade.

Liberdade

para

escolher

o

melhor

horário

e

responsabilidade para escolher este horário e aproveitá-lo produtivamente.
Nesse sentido, o Canvas para a modalidade EaD oferece:
•

Materiais de apoio: cartilha de participação em Fórum, dúvidas
frequentes, agenda das disciplinas on-line, dicas sobre segurança na
internet, entre outros.

•

Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos
de cada conteúdo disponibilizado no ambiente virtual.

•

Links das gravações dos momentos síncronos entre tutores e alunos.

•

Fóruns de discussão: espaço em que os alunos podem interagir para
discutir sobre um tema específico. Os alunos emitem suas opiniões e
formam argumentos, e os tutores fazem considerações a respeito das
discussões, tendo como objetivo direcionar e contribuir com as
discussões dos alunos.

•

Simulados: questões de múltipla escolha, por meio das quais os alunos
podem testar os conhecimentos adquiridos em cada unidade de estudo.

•

Atividades: espaço para envio de atividades avaliativas, sendo permitido
o envio de arquivos e campo específico para inserção de comentários.
Este espaço pode ser configurado com datas para envio das atividades,
sendo desabilitado automaticamente após o prazo definido para envio.

•

Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser
cumpridas pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das
atividades.

•

Caixa de Entrada: permite o envio de mensagens individuais para tutor,
coordenador ou para um aluno da sua turma. Esse é um canal que deve
ser utilizado para finalidades específicas, pois o melhor meio de
interação com a turma é pelos fóruns.
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•

Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao
AVA, como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso,
crítica ou alguma sugestão.

•

Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de
6.700 títulos em várias áreas do conhecimento.
As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas

para as disciplinas da modalidade a distância.
Figura 1 – Acesso disponível na página virtual da IES

Figura 2 - Página para login e senha de acesso ao Canvas
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Figura 3 – Visualização das disciplinas disponíveis aos alunos

Figura 4 - Visualização do aluno ao acessar os módulos das disciplinas na
modalidade a distância.
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Figura 5 – Estrutura organizacional das disciplinas 100% on-line

Além das disciplinas ofertadas na modalidade a distância, os cursos
presenciais do ITPAC Porto também oferecem disciplinas híbridas, as quais são
compostas de uma parte presencial e uma parte em e-learning. A disciplina
híbrida é distribuída em 4 módulos, cujos conteúdos são disponibilizados no
Canvas para estudo prévio do aluno. O objetivo é que o aluno se prepare para
os encontros presenciais com o professor da disciplina, estudando esses
conteúdos e realizando os exercícios referentes a cada módulo também
disponibilizados no AVA.
O Canvas para as disciplinas híbridas oferece:
•

Materiais de apoio: critérios de avaliação, vídeos de como fazer as
atividades propostas (estudos de caso, handouts, mapas mentais,
portfólios).

•

Material didático: textos e vídeos preparados por professores específicos
de cada conteúdo disponibilizado no ambiente virtual.

•

Atividades: exercícios de autocorreção, que compõem a nota do aluno.
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•

Calendário: espaço dedicado à exibição de atividades que devem ser
cumpridas pelo aluno, com alerta sobre prazos de vencimento das
atividades.

•

Ajuda: espaço para envio de mensagens contendo dúvidas referentes ao
AVA, como funcionalidades, indicação de erro, dificuldade de acesso,
crítica ou alguma sugestão.

•

Biblioteca virtual: espaço virtual no qual estão disponibilizados mais de
6.700 títulos em várias áreas do conhecimento.
As imagens a seguir ilustram o Ambiente Virtual de Aprendizagem Canvas

para as disciplinas híbridas (o acesso ao Canvas e às disciplinas híbridas se dá
da mesma forma como nas disciplinas da modalidade a distância, conforme
apresentado anteriormente).
Figura 6 - Visualização do aluno ao acessar uma disciplina híbrida.

Figura 7 - Visualização do aluno ao acessar os módulos da disciplina híbrida.
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem possuem uma posição de
destaque como ferramentas potencializadoras do processo de aprendizagem.
Nesse contexto, torna-se de suma importância a realização de avaliações
periódicas sobre seu funcionamento, assim como dos conteúdos nele
disponibilizados. Tais avaliações produzem insumos para que ações sejam
tomadas, visando à melhoria tanto do ambiente virtual quanto dos conteúdos de
cada disciplina. Além, os insumos produzidos pelas avaliações podem resultar
em direcionamentos para novas capacitações de professores e tutores.
O AVA foi estruturado de modo que os conteúdos estejam acessíveis
para todos os envolvidos no processo, tanto para os alunos quanto para
professores, tutores e demais agentes. Acessibilidade significa disponibilizar a
informação e os serviços em diversos formatos para que todos possam
compreender e utilizá-la de forma autônoma, isto é, sem ter de recorrer a
terceiros.
A acessibilidade metodológica, que é aquela relacionada à inexistência
de barreiras nos métodos e técnicas de estudo, está assegurada pelo fato de o
material didático estar disponível em diversos formatos, como texto, vídeo, áudio,
e ser acessado por meio da Internet, de modo que, independente do estilo de
aprendizagem, o aluno tenha a oportunidade do acesso ao conhecimento.
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Já a acessibilidade instrumental, relacionada a barreiras nas ferramentas
de estudo, está assegurada pelo fato de o AVA estar acessível a partir de
qualquer equipamento eletrônico, desde que disponha de um browser e se
encontre conectado à Internet.
E a acessibilidade comunicacional, relacionada a barreiras de
acessibilidade digital, está assegurada pelo fato de que todos os materiais em
formato textual possuem fontes e tamanhos adequados, com a possibilidade de
aumento da fonte diretamente pelo navegador, assim como os conteúdos em
formato de áudio e vídeo.

1.17.1 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no período de pandemia
Com o reconhecimento da situação de pandemia, o Governo Brasileiro,
por meio do Ministério da Educação, editou as Portarias n° 343/2020 e 345/2020,
estabelecendo medidas a serem adotadas pelas instituições de educação
superior durante o período de ações emergenciais de saúde pública, permitindo
optar-se pela substituição das atividades presenciais, exceto as práticas
profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na modalidade de
educação a distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão das
atividades e readequação de seus calendários acadêmicos, com a reposição dos
dias não cumpridos durante o período de suspensão.
Nesse contexto, o ITPAC Porto implantou o REAR (Regime Especial de
Atividades Remotas), em consonância com uma das possibilidades amparadas
pela legislação acima, após rápido e minucioso levantamento das melhores
opções disponíveis. As atividades remotas (presença de forma virtual do
professor na casa do aluno no horário exato da aula presencial e na mesma
frequência com que elas aconteciam, ministrando aulas expositivas com slides,
promovendo discussões sobre vídeos e textos, aplicando exercícios individuais,
em grupo e atividades avaliativas) não devem ser confundidas com a modalidade
de ensino a distância (EaD), tendo em vista que tal modalidade se caracteriza
pela disponibilização de conteúdos em uma ambiente virtual de aprendizagem
para acesso assíncrono do aluno, ou seja, sem a intermediação concomitante
do professor. O aluno tem a autonomia para avançar nos conteúdos conforme
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seu tempo e ritmo. O professor, no papel de tutor, faz intervenções, corrigindo
atividades e promovendo discussões em fóruns. Por outro lado, o REAR
promove a interação aluno-professor
preestabelecidos

para

a

de modo síncrono, nos horários

aula e suas

atividades,

conforme

descrito

acima, são perfeitamente válidas para as situações em que se pretenda
resguardar a saúde pública, como se verifica no disposto no Decreto-Lei n°
1.044/1969, que estabelece a possibilidade de tratamento diferenciado, com
regime

de

exercícios

domiciliares

em

substituição

à

exigência

de

comparecimento às aulas.
Em total consonância com tais normativas, com o objetivo de garantir o
cumprimento dos dias letivos e carga horária das disciplinas teóricas, o ITPAC
Porto, a partir de março de 2020, passou a utilizar soluções de tecnologia que
têm permitido a continuidade das atividades de ensino, com manutenção da
metodologia de ensino diferenciada adotada em seus cursos, além da
possibilidade de interação síncrona (em tempo real) e assíncrona (gravação das
aulas) entre professores e alunos. Duas ferramentas, em especial, foram
adotadas para a condução do REAR, quais sejam, o Canvas (Ambiente Virtual
de Aprendizagem) e o Zoom (aplicativo de videoconferência).
Assim, o Canvas, que já era utilizado nas disciplinas da modalidade a
distância e na disciplinas híbridas, teve sua utilização ampliada a todas as
disciplinas teóricas para a disponibilização de conteúdos diversificados,
atividades avaliativas e a gravação das aulas síncronas. Todos os professores
de disciplinas teóricas passaram a ter acesso às ferramentas de interação, de
atividades, testes, criação de módulos, etc. Se antes o acesso ao Canvas era
restrito aos alunos e professores/tutores de disciplinas da modalidade a distância
e híbridas, com o REAR, esse acesso alcançou 100% dos alunos do ITPAC Porto
e 100% dos professores de disciplinas teóricas.
Assim, o Canvas hospeda as disciplinas, cujas aulas síncronas ocorrem
por meio do Zoom, que permite não só a interação simultânea entre professor e
aluno, mas também o compartilhamento de tela, a aplicação de atividades em
grupos e diagnósticos em tempo real.
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O Zoom consiste em um aplicativo de videoconferência que possibilita
encontros virtuais (chamados de reuniões ou, no nosso caso, de aulas) com
outras pessoas e permite a gravação desses encontros para visualização
posterior. Para a utilização desse aplicativo nas aulas síncronas, os professores
receberam uma licença de uso ilimitado e acesso a todas as ferramentas do
Zoom. Dessa forma, com o Zoom hospedado dentro do Canvas, o professor
agenda sua aula, gerando um link de acesso para os alunos, os quais, ao
entrarem na disciplina dentro do AVA, conseguem ter acesso imediato à aula
síncrona. Caso o aluno não consiga assistir ao momento “ao vivo”, ele pode
assistir à gravação da aula que fica salva em nuvem.
As imagens a seguir mostram como se dá o acesso ao Zoom dentro do
Canvas e alguns recursos que ele possui.
Figura 8 – Acesso às aulas pelo Zoom

Figura 9 – Acesso a videoconferências via Zoom
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Figura 10 – Recursos do Zoom

Tanto o Zoom quanto o Canvas podem ser utilizados pelo computador e
pelo celular, o que facilita o acesso dos alunos às atividades e às aulas
síncronas.
1.18 Material didático

O material didático disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem, tanto
das disciplinas na modalidade a distância quanto das disciplinas híbridas, foi
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pensado e construído para permitir, além de interação, o enriquecimento do
aprendizado dos discentes. Para isso, o Grupo Afya optou por convidar
professores específicos de cada disciplina para a elaboração do material.
Nesse sentido, o material didático foi produzido de acordo com as
ementas e planos de ensino dos cursos presenciais, prezando pela qualidade e
aprofundamento do conteúdo disponibilizado.
As disciplinas ofertadas na modalidade a distância possuem a mesma
estrutura, organizadas em 04 módulos que foram pensados e planejados em 20
semanas de estudo. Cada módulo foi desenhado com 5 aulas e um fórum de
discussão temático para interação entre os alunos. Assim, cada aula é composta
por 3 diferentes objetos de aprendizagem, sendo eles: um arquivo em PDF com
o conteúdo da aula, um vídeo e um simulado (04 exercícios de autocorreção).
Ainda na disciplina, os alunos realizam 01 atividade dissertativa e 01 simulado
para prova (referente aos 2 primeiros módulos) e 01 prova no final do semestre
letivo. Os encontros síncronos semanais com os alunos possibilitam que o
conteúdo

da

disciplina

seja

enriquecido

semanalmente,

a

partir

da

disponibilização da gravação desses encontros e materiais novos utilizados
pelos tutores.
Os objetos de aprendizagem foram preparados buscando aproximar ao
máximo o ensino a distância ao ensino presencial, com um material dinâmico e
interativo, que se alterna entre vídeos, textos e imagens. Tanto os textos quanto
os vídeos foram preparados pelos professores responsáveis, utilizando uma
linguagem amigável e tranquila. Conforme mencionado, em cada aula é
disponibilizado um simulado, composto por 04 questões objetivas que destacam
os pontos principais do conteúdo. São exercícios que reforçam e revisam os
conteúdos e as teorias trabalhadas, por meio dos quais os discentes têm a
oportunidade de testar os conhecimentos adquiridos, uma vez que ao
identificarem uma alternativa de resposta, o AVA automaticamente faz a
correção, assinalando a resposta correta para o questionamento.
Quanto às disciplinas híbridas, elas possuem a seguinte estrutura: 04
módulos, que foram pensados e planejados em 20 semanas de estudo. Cada
módulo foi desenhado com 5 semanas, que são compostas por diferentes
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objetos de aprendizagem (texto, vídeo, game, simulação, etc.), 04 exercícios de
autocorreção (um em cada módulo) e 01 conjunto de atividades-padrão
propostas ao final de cada semana. O conteúdo disponibilizado no AVA para os
alunos pode ser complementado pelo professor da disciplina, que tem total
liberdade para inserir novos objetos de aprendizagem.
Figura 11 – Estrutura das disciplinas híbridas

Conforme mencionado, as disciplinas híbridas são compostas de uma
parte presencial e do e-learning. Os objetos de aprendizagem são
disponibilizados no AVA por módulo para que o aluno possa estudar e promover
sua autoaprendizagem de modo independente e responsável. O objetivo é que
o conteúdo seja trabalhado previamente pelos alunos para que, nos momentos
presenciais, dúvidas sejam dirimidas, discussões sejam geradas, atividades
práticas sejam promovidas. Os exercícios disponibilizados ao fim de cada
módulo possibilitam a revisão e verificação da aprendizagem e são programados
para que o próprio Canvas faça a correção e dê o resultado imediato ao aluno.
Sabendo o quão importante é a teoria nesse processo de ensinoaprendizagem, o material disponibilizado no AVA, tanto nas disciplinas on-line
quanto nas híbridas, teve como base livros que estão disponíveis na Biblioteca
Virtual ou diretamente no site da Instituição.
O material, após elaborado, é validado por docentes e tutores que
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possuem conhecimentos na área específica. Ao final de cada oferta, é solicitado
que os alunos avaliem o material, os tutores e o Ambiente Virtual de
Aprendizagem. Com o resultado dessa avaliação é possível detectar pontos de
melhoria para as próximas ofertas, como falhas nos recursos de tecnologia,
abrangência

dos

conteúdos

disponibilizados,

necessidade

de

novas

capacitações de tutores e sugestões de melhoria no processo.

1.18.1 O material didático no período de pandemia
Com a instauração do REAR no período da pandemia e a migração de
todas as disciplinas teóricas para o Canvas, a produção e oferta de material
didático passou a ser feita no/pelo AVA. Cada professor configura sua disciplina,
disponibilizando os conteúdos por eles produzidos, links de sites relevantes,
artigos científicos, etc., além de, conforme já dito, deixarem gravadas as aulas
síncronas para posterior acesso dos alunos.
As disciplinas no REAR têm uma estrutura mínima preestabelecida pelo
UNIPTAN, conforme imagens a seguir, mas o professor tem total liberdade para
gerenciar a disciplina com os conteúdos que desejar.
Figura 12 – Organização de disciplina no Canvas/ REAR
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Figura 13 – Organização dos conteúdos e materiais da disciplina no modelo
REAR

Também a biblioteca virtual está disponível para a complementação e
produção do material didático, com mais de 6.700 títulos em várias áreas do
conhecimento.

1.17
Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos
processos de ensino-aprendizagem

Em relação ao ensino-aprendizagem, a avaliação é parte integrante
do processo de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas a serem
superadas, aferir os resultados alcançados – considerando as competências a
serem constituídas – e identificar mudanças de percurso, eventualmente
necessárias. No contexto do desenvolvimento de competências, avaliá-las na
formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram
os conhecimentos necessários, mas, também, quanto e como se mobilizam para
resolver situações - problemas reais ou simulados, relacionados, de alguma
forma, com o exercício profissional. Assim, o PPC do curso de Enfermagem em
consonância com o Regimento Interno da FAPAC, determina que: a avaliação
do desempenho acadêmico do aluno é feita por disciplina, com apuração no final
de cada período letivo, abrangendo sempre os elementos de assiduidade e
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aproveitamento nos estudos, ambos imprescindíveis para a aprovação.
É considerado assíduo o aluno que comparecer a, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas contidas na programação de cada
disciplina. E quanto às avaliações são somatórias e totalizam 100 pontos,
distribuídos em N1 (50 pontos) e N2 (50 pontos)
A avaliação N2 é de conteúdo cumulativo e integrativo de todas as
disciplinas ministradas durante o semestre letivo. Esta metodologia busca avaliar
e preparar o aluno quanto à interdisciplinaridade da atenção à saúde.
Para os alunos matriculados Internatos e em Estágios, as avaliações
obedecem critérios específicos, com fichas de avaliação e instrumentos
elaborados por cada disciplina a partir das competências e habilidades que
espera-se desenvolver no aluno em cada área específica. E propõe-se a
diversificação dos processos avaliativos por meio de avaliação somativa e
formativa, além de outros formatos em que os estudantes devem demonstrar a
aplicação dos conhecimentos na prática, quando submetidos à situações
práticas reais ou simuladas.
O aluno que vier a faltar alguma avaliação definida no programa de
curso da disciplina, tem direito somente à uma segunda (2ª) chamada. A
mesma realizar-se-á em dia letivo fixado em calendário acadêmico, e será uma
avaliação com conteúdo cumulativo. O acadêmico não precisará apresentar
justificativa para realizar prova de 2ª chamada, mas esta modalidade contempla
somente as atividades teóricas.
Considera-se aprovado na disciplina em que estiver matriculado, o
aluno que, ao final do período letivo, obtiver um mínimo de 70% (setenta por
cento) dos pontos relativos aos elementos de avaliação da mesma.
O Exame Final consistirá de uma prova ou outro elemento avaliativo
e tem o valor de 100 (cem) pontos, sendo facultado apenas ao aluno que tenha
mais de 75 (setenta e cinco) por cento de frequência e atinja a média semestral
mínima de 40 (quarenta) pontos. O aluno será considerado aprovado no exame
final da disciplina se obtiver a nota igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
considerando a média entre a nota do exame especial e a nota semestral do
acadêmico.
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Ressalta-se que não há exame final ou qualquer outro método de
reposição de conteúdo e avaliação para os estágios supervisionado após o
término das atividades práticas e fechamento das notas e conceitos,
considerando reprovado o acadêmico que não lograr 70% de rendimento e
100% de frequência.

1.18

Número de vagas

O número de vagas deve estar fundamentado em estudos periódicos,
quantitativos e qualitativos, e em pesquisa de tendência mercado e com a
comunidade acadêmica, comprovando sua necessidade social e sua adequação
à dimensão do corpo docente e tutorial (no caso de cursos na
modalidade EAD) e às condições de infraestrutura física e tecnológica da IES.
Esta deve ser uma análise permanente, com relatórios periodicamente
atualizados e discutidos pelos órgãos da gestão superior que definem as vagas
a serem ofertadas nos Processos Seletivos, considerando a capacidade
instalada da IES e sua capacidade de investimento.
As decisões e propostas devem estar alinhadas com as políticas
educacionais que constam do Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI e
que são dinamicamente atualizadas conforme os estudos e projeções.

1.19
saúde (SUS)

Integração do curso com o sistema local e regional de

Como já descrito no item 1.1 “Contextualização e Justificativa do Curso
– Políticas institucionais no âmbito do curso” no subitem “Dados de Porto
Nacional”. O município de Porto Nacional possui uma das melhores
infraestruturas de redes de atenção à saúde do estado do Tocantins, conta com
uma rede de serviços, estabelecimentos, programas e tecnologias na atenção
básica, média e alta complexidade, pertencentes ao SUS.
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Em seus três níveis de complexidade, descritos acima, observamos o
vasto campo da rede de atenção pública disponível para integração com as
práticas curriculares de nossos acadêmicos, mas, além disso, dispomos de
convênios com a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e também com a
Secretaria Municipal de Saúde da capital, Palmas.
No intuito de desenvolver as competências e habilidades de forma
generalista o acadêmico de Enfermagem tem a oportunidade de praticar as
diversas funções de sua profissão visto que o curso possui parceria com órgãos
públicos (estados e municípios) de Porto Nacional e de cidades circunvizinhas,
por meio de convênios constantemente renovados como: Maternidades,
Hospitais, empresas, entidades filantrópicas, Unidades Básicas de Saúde,
Unidades de Pronto Atendimento, SAMU. Oportunizando aos acadêmicos que
realizam estágios curriculares sustentação e segurança para sua prática diária
enquanto futuros profissionais de saúde, participando ativamente e contribuindo
para a construção e evolução dos serviços e redes de saúde regionais.
Vivenciam na prática os princípios e diretrizes do SUS, pautados principalmente
pelo trabalho interdisciplinar e multiprofissional.

1.20 Atividades práticas de ensino para áreas da saúde
As atividades práticas de ensino previstas apresentam conformidade
com as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso, com regulamentação para a
orientação, supervisão e responsabilidade docente, possibilitando a inserção nos
cenários do SUS e em outros ambientes (laboratórios ou espaços de ensino),
com o desenvolvimento de competências específicas da profissão, relacionadas
ao contexto de saúde da região.
As disciplinas do eixo básico da saúde apresentam práticas em
laboratórios na IES com o intuito de aprensetar ao aluno a contextualização
prática do ensino. Preconiza-se que o ensino seja desenvolvido relacionando o
conhecimento específico básico da disciplina com a prática profissional do
enfermeiro, de maneira a contextualizar o aprendizado para o dia a dia da
profissão.
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As disciplinas de Estações de Aprendizado são adicionadas na
proposta da realização prática para desenvolvimento de habilidades e
competências profissionais. As práticas são integradas, bem como no dia a dia
profissional, sendo oferecidas a partir do terceiro período até o oitavo, quando
após, iniciam-se os estágios obrigatórios supervisionados. Nas estações de
aprendizado o aluno desenvolve habildiades específicas do enfermeiro em
contato com o indivíduo, família e/ou comunidade. Buscar-se de forma integrada
atender todas os ciclos de vida em qualquer nível de atenção (básico, geral ou
especializado). E as práticas são executadas nas UBS, UPA, Hospitias Gerais e
Especializados, Abrigos, Creches, Empresas e/ou Escolas, além de também
poder estar incluso visitas técnicas acompanhadas do docente ou preceptor.
Juntamente com esta proposta está a disciplina de Estágio Curricular
Supervisionado de Enfermagem em Práticas Integrativas de Cuidado (9º
semestre), pois evidencia-se a necessidade dos enfermeiros fazerem o
diagnóstico do local onde atuam para planejar as ações em saúde juntamente
com a participação da comunidade, levando em consideração a realidade e a
cultura locais, de modo à possibilitar a reorganização das práticas de saúde. Este
estágio coloca o aluno como ativo na identificação e intervenção dos problemas
sociais, pois devem identificar uma necessidade social e elaborar um projeto de
intervenção através da articulação de parcerias. Além de planejar, devem
executar o projeto elaborado, buscando melhorar a qualidade de vida das
pessoas na medida que contribui para o alcance integral do conceito de saúde,
pois o enfermeiro deve realizar ações que buscam satisfazer às necessidades
referentes à saúde da população, visando à promoção da saúde e a qualidade
de vida.
As disciplina de Estágio Curricular Supervisionado de Enfermagem
em Assistência de Enfermagem em Ambulatório juntamente com Estágio
Supervisionado em Assistência Hospitalar e Atenção Primária à Saúde, buscam
atender as DCNs para a formação do Enfermeiro quanto à necessidade dos
estágios supervisionados em hospitais gerais e especializados, ambulatórios,
rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do
Curso de Graduação em Enfermagem.
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Esse olhar da proposta curricular do curso de Enfermagem da FAPAC
ITPAC Porto, vem de encontro com a necessidade da proximidade do acadêmico
nas vivências práticas realizadas nos serviços de saúde devidamente
acompanhados pelos docentes/preceptores. Permite-se assim reconhecimento
com olhar aguçado, com escuta qualificada e a lógica do cuidado, abrindo um
novo campo de possibilidades para atuação do profissional, buscando caminhos
estratégicos com parceria ensino-serviço e comunidade, permitindo assim que o
acadêmico incorpore a saúde como valor humano e um direito de cidadania.
Os conteúdos das disciplinas que interagem com ensino-serviço e
comunidade são construídos de modo que não haja repetições de conteúdo
programático

na

abordagem

aplicada,

propiciando

condições

para

o

desenvolvimento de uma prática no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS),
visando a integralidade do cuidado e a integração dos campos de conhecimento,
a partir do apoio das disciplinas de Projetos Integradores.
Há compromissos da FAPAC estabelecer vínculos com os moradores,
lideranças comunitárias e profissionais de saúde em áreas de abrangências das
unidades de saúde, bem como participação em ações locais de proteção,
promoção e cuidados à saúde em vários ciclos da vida. A partir dos pontos
emergentes entre os docentes e discentes, fortalece-se a importância de ativar
o currículo com atividades inovadoras no ensino/comunidade, voltado na
formação com base na realidade do SUS, pensando na ruptura com os modelos
tradicionais especifico da doença. E com esta ruptura este olhar fortalece a
aprendizagem na realidade e integralidade do cuidado.
Os estágios nas Unidades Básicas de Saúde / Saúde da família
através de convênio com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde inserem
os alunos na rede permitindo ao acadêmico atuar nas diversas áreas no âmbito
do SUS. Os acadêmicos vivenciam todas as etapas de complexidades do
cuidado, desde a ação do agente comunitário de de saúde, até o atendimento
de enfermagem e dos demais profissionais, passando por planejamento e gestão
em todos os níveis de atenção à saúde.
Estágios e atividades práticas nas Escolas, Casas de Idosos, Creches
Ensino infantil, fundamental e médio, da rede pública municipal, estadual e/ou
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particular localizados na zona urbana e/ou rural do município de Porto Nacional
e região, proporciona ao aluno contato com as atividades de promoção de saúde,
objetivando conhecer e analisar a realidade local, permitindo que o acadêmico
planeje,

execute

ações

de

saúde,

com

palestras

educativas.

A

interdisciplinaridade no curso de Enfermagem é projetadas no planejamento
pedagógico, com envolvimento dos alunos de vários períodos para execução da
pratica, e com divulgação dos resultados.
No âmbito da atenção integral da saúde mental e psiquiatria os
estágio no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e APAE, através de parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde, buscam direcionar e integrar o acadêmico
na realidade do cuidado visando a promoção da reinserção do portador de
transtorno mental em uma abordagem bio-psico-social.
Os estágios no Hospital Regional e Maternidade de Porto Nacional e
Geral de Palmas, através do convenio firmado com a Secretaria Estadual,
objetivam mostrar ao acadêmico a atuação dentro dos hospitais, como parte
integrante da equipe multidisciplinar, onde pode-se vivenciar outros níveis de
atenção à saúde. A formação do enfermeiro generalista deve estar voltada para
uma perspectiva de competências adequadas, a fim de assistir ao indivíduo tanto
em episódios de doenças, quanto na promoção de sua saúde além de
desenvolver atividades assistenciais e gerenciais na área hospitalar.
Aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e
dentro deste contexto o Processo de Enfermagem, em todos os níveis,
oportuniza a aplicação do conhecimento técnico e científico à assistência
integral, qualificada e generalizada ao paciente hospitalizado e comunidade,
além de desenvolver o pensamento crítico aliado à consciência ética e
profissional.
E as práticas no Ambulatório-Escola objetivam atendimento às
demandas espontâneas da população bem como os encaminhamentos
realizados pelas Unidades de Saúde locais e regionais. Atende-se diversas
especialidades que complementam o ensino-aprendizagem em consonância
com as diretrizes preconizadas pelo SUS. Os alunos aplicam os conhecimentos
teóricos adquiridos através da aplicação da consulta de enfermagem além de
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praticarem, sob a supervisão dos professores, as habilidades e destreza manual
dos procedimentos técnicos possíveis de serem realizados no ambulatório
escola.

2 Gestão Acadêmica - Corpo docente e tutorial
A Gestão Acadêmica deve se pautar pelo estabelecido no Estatuto e
Regimento da IES. A estrutura da administração superior deve ser apresentada,
assim como uma breve descrição do seu órgão colegiado superior (por exemplo,
CEPE – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), no qual a representação
docente e discente deve estar garantida.

2.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) possui atribuições acadêmicas
normatizadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior
(CONAES) na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, é o órgão responsável
pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto
Pedagógico do Curso.
Possui regulamento próprio e é constituído por, no mínimo, 5 (cinco)
docentes do curso sendo que, destes, o coordenador de curso assume a função
de presidente. Foi instituído inicialmente pela Portaria Nº 17, de 4 de julho de
2017, como instância de estudo, debate, formulação, implementação e
acompanhamento do processo de desenvolvimento em educação médica no
Curso de Medicina da FAPAC, com ênfase na concepção, acompanhamento,
consolidação e avaliação constante do PPC.
O

NDE

reúne-se

ordinariamente,

uma

vez

por

mês

e,

extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador de curso ou por
2/3 (dois terços) dos seus membros. Para cada reunião é lavrada uma ata, a
qual, depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros presentes na
reunião. As deliberações oriundas das reuniões são encaminhadas pelo
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presidente aos órgãos hierárquicos competentes, principalmente para o
Colegiado de Curso.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e
fundamentos;
b) estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
c) atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso;
d) conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de Curso, sempre que necessário;
e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas
pelo Colegiado;
f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares;
g) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;
h) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de
Curso a indicação ou substituição de docentes, quando necessário.
Atualmente o NDE do curso de enfermagem 80% dos membros
possuem titulação em nível de pós-graduação stricto sensu, 10% dos membros
são contratados em regime de trabalho de dedicação integral e 60% são
contratados em regime de tempo parcial. Os membros do NDE são apresentados
abaixo.

Quadro: 27 - Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Enfermagem da
FAPAC ITPAC Porto, 2020.
Representante Docente
Formação
Titulação
Regime de
Trabalho
Albeliggia Barroso
Enfermeira
Mestre
Horista
Vicentine
Eliane Patricia Lino
Enfermeira
Doutora
Parcial
Pereira Franchi
Grazielly Mendes de
Enfermeira
Especialista
Parcial
Sousa
Karine Kummer Gemelli
Enfermeira
Mestre
Integral
Talita Rocha Cardoso
Enfermeira
Mestre
Parcial
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2.2 Equipe Multidisciplinar

As disciplinas do curso de enfermagem que ocorrem na modalidade a
distância (parcialmente ou integral), dispõem de uma equipe multidisciplinar
responsável pela estruturação e revisão do plano de ação de EAD da IES, bem
como por melhorias no AVA e conteúdo didático, trabalhando em sintonia com a
coordenação e NDE do Curso.
A equipe conta com a composição de técnicos de informática,
pedagogos, psicólogos e docentes relacionadas a cada disciplina ofertada,
objetivando a construção e manutenção de conteúdos didáticos de relevância ao
aprendizado do aluno, assim como sua apresentação dinâmica e pedagógica no
ambiente virtual.

2.3

Coordenação de Curso

A Coordenadoria de Curso é exercida por um Coordenador indicado pela
Direção Acadêmica e referendado pelo Diretor Geral, com formação específica
requerida para o curso e com titulações acadêmicas. O mandato do Coordenador
será por tempo indeterminado.
De acordo com o Regimento Interno da FAPAC, são atribuições do
Coordenador de Curso:
I.
II.

Coordenar as atividades de ensino de graduação;
Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de
graduação;

III.

Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos
de graduação;

IV.

Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes;

V.

Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades
dos docentes;

VI.

Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das
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atividades de ensino de graduação; garantir a organicidade da matriz
curricular do 180 curso; articular teorias e práticas nas integrações entre
as áreas básicas e a área profissional;
VII.

Aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento pedagógico
dos componentes curriculares do curso;

VIII.

Organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas
das disciplina/módulo/unidades do curso, incluindo semestre/ano de
oferta, carga horária teórica, carga horária prática, ementa, programa,
referências bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, critérios de
avaliação e docente(s) responsável(eis);

IX.

Propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o
horário de aulas de cada período do curso, articulados com os demais
cursos da IES;

X.

Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de
graduação, incluindo práticas pedagógicas inovadoras;

XI.

Realizar a Proposta de Disciplina/módulo/unidades com o acadêmico
durante a efetivação da matrícula no âmbito do curso, articulado com a
Secretaria Acadêmica e demais setores envolvidos;

XII.

Exercer o poder disciplina/módulo/unidades no âmbito de sua
competência;

XIII.

Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos;

XIV.

Propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios
curriculares ou extracurriculares do respectivo curso;

XV.

Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento de
Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas diferentes
atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos;

XVI.

Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino;

XVII.

Apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação
proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação.

XVIII.

Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e
extra- curriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno;

XIX.

Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos
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Órgãos Superiores da FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
(FAPAC);
XX.

Representar a

FACULDADE

PRESIDENTE

ANTONIO

CARLOS

(FAPAC), por designação da Diretoria Acadêmica, em eventos internos e
externos relacionados à atividade de graduação; e
XXI.

Propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares,
conforme disposto nas normas gerais do Ensino de Graduação da
Faculdade.
Karine Kummer Gemelli possui formação acadêmica em enfermagem

pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (2005). Especialista
em Enfermagem do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
UFRGS (2006). Mestre em Ciências no IPEN-USP na área de materiais.
Enfermeira concursada pela SESAU Tocantins (2009), e lotada no Hospital
Regional de Porto Nacional desde 2011. Associada da ABEn TO (2016). Docente
de Ensino Superior desde 2013. Coordenadora do Curso de Enfermagem da
FAPAC ITPAC Porto desde outubro de 2015. Professora da disciplina de
Enfermagem em Cardiologia desde 2013. Professora de trabalho de conclusão
de curso (2014-2015). Professora da disciplina projetos integradores, Professora
da disciplina de Semiotécnica em Enfermagem (2015). Professora da Disciplina
de Sistematização da Assistência em Enfermagem (2016). Atualmente é
coordenadora nacional dos cursos de enfermagem do grupo Afya Educacional.
O regime de trabalho da coordenadora do curso de Enfermagem da
FAPAC/ITPAC Porto Nacional é de tempo integral, correspondendo uma relação
ao número de 120 vagas anuais autorizadas e com uma carga horária de 33
horas semanais dedicadas à coordenação do curso.
Atuar como coordenador de curso é ser mais que um simples mediador
entre acadêmicos e docentes, é reconhecer as necessidades da área em que
atua e tomar decisões que possam beneficiar toda a comunidade escolar, gerir
e executar o projeto pedagógico do curso, operar novas tecnologias, avaliar o
trabalho dos docentes, estar comprometido com a missão da instituição e estar
atento às mudanças impostas pelo mercado de trabalho a fim de adequar e
modernizar o curso com foco na garantia de qualidade. Gerir equipes e
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processos,

pensando

e

agindo

estrategicamente,

colaborando

no

desenvolvimento dos alunos e no crescimento da instituição em que trabalha. A
gestão do curso é desenvolvida em parceria com o Núcleo Docente Estruturante
e com o Colegiado do Curso. A coordenação organiza encontros, sistematica e
periodicamente, com os representantes de turma e colegiado do curso para
acompanhamento das atividades discentes e docentes. O coordenador participa
das reuniões do NDE, Colegiado e Conselho Superior, bem como discute
periodicamente com o Núcleo de Acompanhamento Pedagógico a fim de avaliar
as necessidades e programar, se necessário, intervenções. O Coordenador
atuará como um facilitador de todo o processo, e no atendimento aos discentes,
a Coordenação do Curso, em parceria com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico
- NAP e Núcleo de Apoio Pedagógico - NAPED realizara reuniões com todas as
turmas, atendimentos individuais ou coletivos, além de conversas informais, com
o objetivo de ouvir as demandas dos estudantes, relacionadas às questões que
envolvam o funcionamento do curso, tanto de cunho metodológico quanto de
infraestrutura, sobre conduta, postura, planejamento e desempenho docente.
Além disso, a Coordenação atuará próximo à Gestão Superior para garantir os
recursos humanos, tecnológicos e financeiros, dentre outros, necessários ao
desenvolvimento do curso. E também é mantido um diálogo permanente através
dos meios eletrônicos.
Currículo

Lattes

da

Coordenadora

de

Curso:

http://lattes.cnpq.br/0982077478947453

2.5

Corpo Docente

O corpo docente possui formação adequada às disciplinas que ministram
e demonstram experiência compatível com a natureza das atividades
acadêmicas. Além disso, os professores estão em constante processo de
atualização, nas suas áreas de atuação profissional e docência, por meio de
congressos, simpósios, palestras e pesquisas científicas. É composto, na
maioria, de profissionais formados em outras regiões do país, que migraram para
o Tocantins em busca de oportunidade de emprego. A IES tem procurado
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contratar profissionais com maior tempo possível para atividades acadêmicas,
como também dar oportunidade aos professores para buscarem a qualificação,
estabelecendo um vínculo entre o fazer pedagógico e o exercício profissional,
oferecendo, deste modo, um profissional cada vez mais comprometido com a
construção do conhecimento e com o compromisso social. O curso é composto
por um quadro docente de 24 professores, sendo 25% tem titulação de doutor;
25 % mestres e 50% especialistas. E quanto ao regime de trabalho 33% tem
regime de tempo parcial ou integral. Da experiência profissional 100% dos
docentes tem mais de 02 anos de experiência profissional, sendo que mais de
83% dos docentes tem mais de 03 anos de experiência no magistério superior.
A composição detalhada do corpo docente do curso de enfermagem da
FAPAC ITPAC Porto está representada abaixo:

Quadro 28: composição detalhada do corpo docente do curso de enfermagem
da FAPAC ITPAC Porto, 2020.
Docente
Titulação
Regime
Tempo de
Tempo de
de
Experiência Experiência
Trabalho
no Ensino
Profissional
na IES
Superior
(outros)
ALBELIGGIA BARROSO
VICENTINE
ALEXANDRE MODESTO
BRAUNE
ANA PAULA BANDEIRA
MATOS DE S ANDRADE
ANGELA LIMA PEREIRA
NEVES
BETHOVEN MARINHO DA
SILVA
BRUNA MIRELLY SIMÕES
VIEIRA
CARINA SCOLARI GOSCH
ELIANE PATRICIA LINO
PEREIRA FRANCHI
GRAZIELLY MENDES DE
SOUSA
JACKELINNE ALVES DE
FARIAS
KARINE KUMMER
GEMELLI
KIRIA VAZ DA SILVA
HAMERSKI
MARCUS VINICIOS
MOREIRA BARBOSA
MARIA DILCE W R DE A

Mestre

Horista

12

14

Especialista

Horista

18

25

Especialista

Preceptoria

12

14

Especialista

Horista

12

Especialista

Horista

8

10

Especialista

Integral

4

20

Doutora
Doutora

Parcial
Parcial

15
4

5
1

Especialista

Parcial

13

5

Especialista

Horista

2

9

Mestre

Integral

7,5

8

Especialista

Preceptoria

0

3

Doutor

Parcial

6

7

Especialista

Horista

3

8
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DO NASCIMENTO
NEUTIANE GOMES DE
SOUSA
NELZIR MARTINS COSTA
RAQUEL DA SILVA AIRES
RONYERE OLEGÁRIO DE
ARAUJO
SARA JANAI CORADO
LOPES
SILVIA BARROSO GOMES
SOUTO
TALITA ROCHA
CARDOSO
TAYNARA AUGUSTA
FERNANDES
THIAGO WEISS
WANESSA REGINA
MACIEL UZAN DE
MORAIS

2.6

Especialista

Horista

2

10

Doutora
Doutora
Doutor

Parcial
Parcial
Integral

7
15
5

14
3
8

Especialista

Preceptoria

1

6

Mestre

Integral

7

Mestre

Parcial

13

14

Mestre

Horista

8

8

Especialista
Especialista

Horista
Horista

6
4

10
2

Colegiado do Curso

O Regimento da Faculdade prevê a participação efetiva da coordenação
do curso, da representação docente e da representação discente nos seus
órgãos colegiados acadêmicos, bem como apoio didático-pedagógico aos
docentes. O colegiado de curso tem constituição e atribuições que lhe conferem
plena

representatividade e

importância nas decisões sobre

assuntos

acadêmicos do curso. O Colegiado de Curso é um órgão permanente, de caráter
deliberativo, responsável pela execução didático-pedagógica e atua no
planejamento, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa
e extensão dos Cursos Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos, em
tem atuação e formação em conformidade com o Regimento Institucional
(Capitulo XI). São atribuições do Colegiado de Curso deliberar sobre todos os
assuntos de natureza acadêmica na sua área de atuação; aprovar planos e
programas de estágios, curriculares ou extracurriculares, do respectivo curso,
respeitando as Legislações vigentes; e julgar em grau de recurso, processos
acadêmicos no âmbito de sua competência.

Quadro 29: Membros do Colegiado do Curso de Enfermagem da FAPAC ITPAC
Porto Nacional, 2020.
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MEMBROS

FORMAÇÃO

KARINE KUMMER GEMELLI

Enfermeira

Mestre

Coordenadora

WANESSA REGINA MACIEL
UZAN DE MORAIS
NEUTIANE
GOMES
DE
SOUSA

Farmaceutica

Especialista

Professora de TCC

Enfermeira

Especialista

Saúde Coletiva e saúde

ALBELIGGIA
VICENTINI

da criança
Enfermeira

Mestre

TALITA ROCHA CARDOSO

Enfermeira

Mestre

JACKELINNE ALVES DE
FARIAS
ÂNGELA LIMA PEREIRA
NEVES
BEETHOVEN MARINHO DA
SILVA
GRAZIELLY MENDES DE
SOUSA
ALEXANDRE
MODESTO
BRAUNE
ELIANE PATRICIA LINO
PEREIRA FRANCHI

Enfermeira

Especialista

Coordenadora dos
estágios
supervisionados
Fundamentos em
enfermagem
Saúde da criança

Enfermeira

Especialista

Saúde do adulto

Enfermeiro

Especialista

Atenção especializada

Enfermeira

Especialista

Administração

Enfermeiro

Especialista

Saúde Mental

Enfermeira

Doutora

Areas Básicas

2.7

BARROSO

TITULAÇÃO REPRESENTAÇÃO

Experiência Profissional do corpo docente

Os docentes do curso contam com experiência profissional, excluída a
experiência no exercício da docência superior, que permite apresentar exemplos
contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria
ministrada em diferentes componentes curriculares, em relação ao fazer
profissional. Os docentes estão capacitados e atualizados com relação aos
conteúdos e práticas empresariais e promovem a compreensão da aplicação da
interdisciplinaridade no contexto laboral e analisam e discutem as competências
previstas no Projeto Pedagógico do Curso considerando a teoria e prática na
área de conhecimento do curso.
2.9
Experiência do corpo docente no exercício da docência
superior
Os docentes do curso contam com experiência no magisterio superior,
excluída a experiência profissional fora da docência, que permite apresentar
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exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da
teoria ministrada em diferentes componentes curriculares, em relação ao fazer
profissional. Os docentes estão capacitados e atualizados com relação aos
conteúdos e práticas e promovem a compreensão da aplicação da
interdisciplinaridade no contexto laboral e analisam e discutem as competências
previstas no Projeto Pedagógico do Curso considerando a teoria e prática na
área de conhecimento do curso.

2.10
Experiência no exercício da docência na educação a
distância
Os docentes do curso contam experiência na docência superior a
distância que implica na tutoria por meio do ambiente virtual de aprendizagem.
A experiência dos docentes na modalidade a distância permite a identificação de
dificuldades dos discentes e superação dessas dificuldades, por meio de
linguagem e atributos tecnológicos aderentes às características dos estudantes.
Os

docentes

ainda

são

capazes

de

apresentar

exemplos

contextualizados com os conteúdos previstos no Projeto Pedagógico do Curso,
elaborando atividades específicas que promovem a aprendizagem dos discentes
que apresentam dificuldades. Os docentes do Curso exercem liderança na
condução dos componentes curriculares sob sua responsabilidade e são
reconhecidos por sua produção.

2.11
Experiência no exercício da tutoria na educação a
distância
Dos tutores 35 tutores que compõem o quadro dos Cursos do ITPAC Porto, 28
possuem experiência no exercício da tutoria na educação a distância, o que
corresponde a 80% do quadro total e, consequentemente, 07 dos tutores não
possuem experiência em tutoria na educação a distância, o que corresponde
20% do quadro geral de docentes do curso.
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Nome

Instituição

Nível

Alaxendro Rodrigo Dal Piva
Alessandra Aparecida de
Carvalho
Ana Maria Pereira de Souza
Carlos Cicinato Vieira Melo
Cristina Cunha de Araújo
Elizane Pereira Lima Mesquita
Eucleia Gonçalves dos Santos
Flavia Magela Rezende Ferreira
Francisco Neto Pereira Pinto
Giselle Maria Ferreira Lima
Verde
Graciela Caroline Gregolin
Higor de Sousa Moura
Joao Pedro Cardoso Faccio
Jose Aparecido Borges
Juliana Carvalho Piva
Keli Starck
Leonardo Rossini da Silva
Luciana de Freitas Bica

UNIDEP

Mestre

2 meses

UNIPTAN
FASAVIC
UNITPAC
UNINOVAFAPI
UNITPAC
UNIDEP
UNIPTAN
UNITPAC

Mestre
Mestre

9 anos
3 anos
2 anos
6 anos
6 anos
9 anos
1 ano e 6 meses
6 anos

Marcello Schmidt Silveira
Murilo Alves Bastos
Nelito Antonio Zanmaria
Nelzir Martins Costa
Oriana Chaves de Oliveira Paz
Raquel Auxiliadora Borges
Robson de Sousa Lima
Romualdo Fonseca dos Santos
Ruy Ferreira da Silva
Shirley Dourado Rebelo Saraiva
Silvana Alberton
Simone Aparecida de Melo
Thawana Pires Silva
Thiago Felicio Barbosa Pereira
Viviane Penha Carvalho Silva
Ameno
Wanda Luquine Elias
Zenaide da Rocha Fragata
Miranda

Doutor
Mestre

Especialista
Doutora
Mestre

Doutor

UNITPAC
UNIDEP
UNINOVAFAPI
UNIDEP
UNITPAC
UNITPAC
UNIDEP
UNITPAC
UNIDEP

Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista

UNITPAC
UNITPAC
UNIDEP
ITPAC PORTO
UNINOVAFAPI
UNIPTAN
UNITPAC
UNITPAC
UNITPAC
UNINOVAFAPI
UNIDEP
UNIPTAN
UNITPAC
UNINOVAFAPI

Especialista
Especialista
Mestre
Doutora
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre

Mestre

Período (anos)

8 meses
8 meses
1 ano e 2 meses
2 anos
2 anos
2 meses
8 meses
1 ano e 6 meses
2 meses
1 ano e 6 meses
1 ano e 6 meses
1 ano e 6 meses
7 anos e 6 meses
8 meses
15 anos
1 ano
3 anos
1 ano
10 anos
8 meses
3 meses
2 meses
5 anos e 2 meses

UNIPTAN
UNIDEP

Mestre
Mestre

3 meses
8 meses

UNIDEP

Especialista

2 meses

Os professores que atuam como tutores nas disciplinas 100% on-line são
qualificados na área de atuação e fazem parte do corpo docente das unidades
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que compõem o Grupo Afya. O gráfico a seguir ilustra a experiência na área de
tutoria na educação a distância, conforme representado no quadro anterior.

Experiência em Tutoria On-line

7; 20%
até 7 meses
8 meses ou mais

28; 80%

2.13 Titulação e formação
2.12 Atuação do Colegiado de Curso

O Regimento da Faculdade prevê a participação efetiva da coordenação
do curso, da representação docente e da representação discente nos seus
órgãos colegiados acadêmicos, bem como apoio didático-pedagógico aos
docentes. O colegiado de curso tem constituição e atribuições que lhe conferem
plena

representatividade e

importância nas decisões sobre

assuntos

acadêmicos do curso.
O Colegiado de Curso é um órgão permanente, de caráter deliberativo,
responsável pela execução didático-pedagógica e atua no planejamento,
acompanhamento e avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão
dos Cursos Superiores da Faculdade Presidente Antônio Carlos, tem atuação e
formação em conformidade com o Regimento Institucional (Capítulo XI).
São atribuições do Colegiado de Curso deliberar sobre todos os assuntos
de natureza acadêmica na sua área de atuação; aprovar planos e programas de
estágios, curriculares ou extracurriculares, do respectivo curso, respeitando as
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Legislações vigentes; e julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no
âmbito de sua competência.
2.13
Corpo Tutorial - Titulação e formação do corpo de
tutores do curso
O tutor tem um papel extremamente importante no ensino a distância. As funções
devem ser pedagógica, social, administrativa e técnica. Isso se deve ao fato de
o ensino em uma escola virtual ter características específicas, como as variações
do espaço de ensino, que pode ser em qualquer lugar. Tutor e aluno encontramse em condições de igualdade na comunicação, tendo o aluno um atendimento
individual, tempo para entrar em sala de aula a qualquer momento, maior uso de
multimídia e tecnologia na construção do conhecimento. Nesse contexto, o papel
do tutor é de um integrador, colega, facilitador, inspirador de confiança e uma
pessoa que ajuda o aluno na construção do conhecimento.
O tutor deve, portanto, gostar e ter habilidade para interagir com os
estudantes com disponibilidade para ouvir e atendê-los nas suas dúvidas e
problemas, de modo que o estudante veja nele um aliado em quem possa
confiar. Além disso, é fundamental que haja inteira sintonia entre o professor da
disciplina e o tutor.
Na oferta de cursos na modalidade à distância, o ITPAC disponibiliza dois
tipos de tutoria:
* Tutoria Online;
* Tutoria Presencial.
Os tutores online são responsáveis por toda a mediação do processo de
ensino-aprendizagem que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Entre
suas responsabilidades, está a moderação dos Fóruns de Discussão,
proporcionando a interação entre os próprios alunos e entre aluno e o tutor. Nos
Fóruns, os alunos podem emitir suas opiniões, construir argumentos, dirimir
dúvidas relacionadas ao conteúdo disponibilizado e revisar conceitos. Os tutores
respondem eventuais dúvidas e fazem suas considerações a respeito das
discussões.
Cabe à tutoria online mediar o processo pedagógico junto aos estudantes
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distantes. Também compete ao tutor online o domínio do conteúdo específico
das disciplinas sob sua responsabilidade, a fim de auxiliar os estudantes no
desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito
da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação aos conteúdos específicos.
Para o desenvolvimento de atividades de ensino a distância, o ITPAC
Porto conta com uma política de capacitação e de aprimoramento do corpo de
tutores,gerenciado pela Gerência de Educação a Distância do Grupo Afya, tanto
online quanto presenciais, em seus diversos cursos. Além disso, há a exigência
de que todos os tutores do grupo sejam graduados na área das disciplinas pelas
quais são responsáveis, além de privilegiar aqueles que possuem titulação
obtida em programas de mestrados e doutorados em suas respectivas áreas.
Os 35 tutores que integram o corpo de tutores das disciplinas na
modalidade a distância possuem as seguintes formações:

Titulação dos Tutores

5; 14%
13; 37%

17; 49%

Especialista

Mestre

Doutor

2.14
Experiência do corpo de tutores em educação a
distância
O corpo de tutores dos cursos do ITPAC Porto possui ampla experiência em
educação a distância, permitindo identificar as dificuldades dos discentes
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matriculados nas disciplinas em regime semipresencial, expor o conteúdo em
linguagem aderente às características das diversas turmas, apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares do
curso em questão e elaborar atividades específicas em colaboração com os
demais professores do Curso para a promoção da aprendizagem dos alunos com
maiores dificuldades.
O acompanhamento das atividades a distância, bem como a formação e
a capacitação do corpo de tutores do ITPAC Porto são realizadas através da
Gerência de EaD do Grupo Afya, visto que os tutores, conforme já explicitado
compõem o corpo docente das várias instituições de ensino superior do Grupo.
Atualmente, do corpo de tutores, apenas uma pertence ao corpo docente do
ITPAC Porto.
Dos 35 tutores que compõem o corpo de tutores dos cursos ofertados no
ITPAC Porto, apenas

7 não possuem ampla experiência em educação a

distância, conforme explicitado no item 2.11. Nesse contexto, as formações
mensais e a interação através de grupos de whats App dos tutores, por
disciplinas, contribuem para a troca de experiências e fortalecimento das
práticas.
Nome
Alaxendro Rodrigo Dal Piva
Alessandra Aparecida de
Carvalho

Instituição
UNIDEP
UNIPTAN

Ana Maria Pereira de Souza

FASAVIC

Carlos Cicinato Vieira Melo

UNITPAC

Cristina Cunha de Araújo
Elizane Pereira Lima Mesquita

UNINOVAFAPI
UNITPAC

Eucleia Gonçalves dos Santos

UNIDEP

Flavia Magela Rezende Ferreira
Francisco Neto Pereira Pinto

UNIPTAN
UNITPAC

Função

Período (anos)

Tutor a
distância

2 meses

Tutora a
distância/
Presencial

9 anos

Tutora a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutora a
distância/
Presencial

Tutora a
distância/
presencial
Tutora a
distância
Tutor a

3 anos
2 anos
6 anos
6 anos

9 anos
1 ano e 6 meses
6 anos
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Giselle Maria Ferreira Lima
Verde

UNITPAC

Graciela Caroline Gregolin

UNIDEP

Higor de Sousa Moura

UNINOVAFAPI

Joao Pedro Cardoso Faccio

UNIDEP

Jose Aparecido Borges

UNITPAC

Juliana Carvalho Piva

UNITPAC

Keli Starck

UNIDEP

Leonardo Rossini da Silva

UNITPAC

Luciana de Freitas Bica

UNIDEP

Marcello Schmidt Silveira

UNITPAC

Murilo Alves Bastos

UNITPAC

Nelito Antonio Zanmaria

UNIDEP

Nelzir Martins Costa
Oriana Chaves de Oliveira Paz

8 meses
1 ano e 2 meses
2 anos
2 anos
2 meses
8 meses
1 ano e 6 meses
2 meses
1 ano e 6 meses
1 ano e 6 meses
1 ano e 6 meses

ITPAC PORTO

7 anos e 6 meses

UNINOVAFAPI

Tutora a
distância

8 meses

Tutora a
distância/
Presencial

15 anos

UNIPTAN

Robson de Sousa Lima

UNITPAC

Romualdo Fonseca dos Santos

UNITPAC

Ruy Ferreira da Silva

UNITPAC
UNINOVAFAPI

Silvana Alberton

UNIDEP

Simone Aparecida de Melo

UNIPTAN

Thawana Pires Silva

UNITPAC

Thiago Felicio Barbosa Pereira

8 meses

Tutora a
distância/
Presencial

Raquel Auxiliadora Borges

Shirley Dourado Rebelo Saraiva

distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutor a
distância
Tutora a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância

UNINOVAFAPI

Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutor a
distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutor a
distância

1 ano
3 anos
1 ano
10 anos
8 meses
3 meses
2 meses
5 anos e 2 meses
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Viviane Penha Carvalho Silva
Ameno
Wanda Luquine Elias
Zenaide da Rocha Fragata
Miranda

2.15

UNIPTAN
UNIDEP
UNIDEP

Tutora a
distância
Tutora a
distância
Tutora a
distância

3 meses
8 meses
2 meses

Interação entre tutores, docentes e coordenadores de

curso a distância
3

As interações entre os tutores dos diversos cursos do ITPAC Porto,
devidamente constantes no PDI, garantem a mediação e a articulação entre
os mesmos, bem como entre eles e todo o corpo docente do curso e a
Coordenação, além dos contatos diretos com a sede das atividades a
distância, localizada em Nova Lima (MG), através das diretorias do Grupo
Afya Educacional, do qual o ITPAC faz parte. Existe um adequado
planejamento para que ocorram as atividades interativas, lançando-se mão
de vários recursos tecnológicos de que dispõe a IES.

4

As questões relacionadas aos cursos e conteúdos são sempre
encaminhadas ao setor responsável, sob acompanhamento e avaliação da
Coordenação Acadêmica da instituição e Gerência de Ead do Grupo.

5

Há avaliações periódicas através de reuniões e videoconferências entre
todos os profissionais e segmentos envolvidos na oferta das disciplinas
onlines e híbridas, sendo identificados os problemas existentes e as
demandas mais imediatas para o bom funcionamento das atividades a
distância, o que faz incrementar ainda mais a interação entre os tutores e
entre estes e os demais agentes envolvidos no processo.

6

Nesse processo de interação os tutores planejam o cronograma das
aulas, atividades a serem desenvolvidas pelos acadêmicos, tais como
Fóruns e Atividade Dissertativa, trocam experiências entre si e se apoiam
nas dificuldades que possam surgir no decorrer dos semestres. Os grupos
de WhatsApp e a Plataforma de Conferência no Zoom são os facilitadores
nesse processo de interação.
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6.12

Produção científica, cultural, artística ou tecnológica

A produção científica compõe os “pilares das atividades universitárias”
com propositivas internas e externas, devendo buscar a construção e
consolidação do conhecimento e serem capazes de determinar necessidades
emergentes no âmbito da IES e da comunidade, além de propor soluções e
fomentar ações direcionadas para a realização destas.
As produções docentes são valorizadas e engrandecidas através do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários. O Plano de Carreira e Remuneração
docente da FAPAC é protocolado no Ministério do Trabalho e já encontra-se
aprovado, regulamentado em documento específico e implantado na IES. Cabe
às Direções Geral e Acadêmica do FAPAC/ITPAC Porto Nacional a
responsabilidade

pelo

acompanhamento

do

cumprimento

das

normas

estabelecidas neste plano.
O Curso tem excelente oportunidade para desenvolver atividades
relativas à formação do egresso, de acordo com o que está proposto no PPC, de
forma a perceber não somente a sua inserção no mercado de trabalho, mas a
inserção no mundo, através da interdisciplinaridade que as atividades oferecem,
mantendo constante relação entre a teoria e a prática.

A Semana Academica é uma atividade Interdisciplinar que acontece
anualmente e envolve todos os cursos da Faculdade. A partir de um tema central
de relevância e social, docentes e discentes desenvolvem e apresentam
atividades científicas interdisciplinares para os demais.
Além, a FAPAC/ITPAC Porto Nacional, busca parcerias em programas do
ensino de pós-graduação stricto sensu (como objetivo prioritário da sua ação
acadêmica neste nível de ensino).
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A FAPAC/ITPAC Porto Nacional, por meio de convênio (DOU 142, de 25
de julho de 2013) com o IPEN, uma autarquia federal vinculada à USP Universidade São Paulo, disponibiliza cursos em nível “stricto sensu” (mestrado
e doutorado acadêmico com titulação em Ciências). Este programa de pósgraduação do IPEN possui em torno de 160 orientadores credenciados e nota 6
na avaliação da CAPES. Atualmente existem em torno de 50 professores do
FAPAC/ITPAC Porto Nacional envolvidos no convênio e as primeiras defesas
ocorreram a partir de novembro de 2015.
7 Infraestrutura
3.1

Espaço de trabalho para docentes em tempo integral

A IES dispõe de gabinetes de trabalho equipados com computadores
conectados à internet para os professores de tempo integral e integrantes do
Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso. Este espaço foi consolidado
prezando

pela

dimensão,

limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

acessibilidade, conservação e comodidade.
Ao todo são 27 salas disponíveis para os professores de tempo integral,
dotados de equipamentos adequados para o desenvolvimento das atividades
acadêmicas, sendo: mesa, computador, armário individual e conexão com a
internet. Todas as salas possuem chave para preservar a segurança dos
materiais de cada docente. Sendo assim, os espaços de trabalho para docentes
em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas, como planejamento didáticopedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem recursos de
tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade
para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a
guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança.

3.2

Espaço de trabalho para o coordenador
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A sala do coordenador do curso de graduação está localizada no setor
administrativo da IES. Esta logística permite que haja maior integração entre o
coordenador e os docentes/discentes, bem como padronizar, para os
acadêmicos, o local de atendimentos para assuntos acadêmicos.
As instalações para o coordenador estão equipadas segundo a finalidade
na qual se destinam e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, segurança,
iluminação, acústica, ventilação, conforto, conservação e comodidade ao
número de usuários, quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas. O
espaço é subdividido para acomodar a secretária do curso e os coordenadores
titular e adjunto do curso, cada um em uma sala. Em todas, há equipamentos
adequados para a gestão acadêmica das demandas do curso. Adicionalmente,
no mesmo setor está disponível uma sala ampla de reuniões para reuniões do
NDE e/ou colegiados, bem como atendimento da comunidade acadêmica de
forma geral. Além disso, esta sala é disposta de sistema de videoconferência,
como forma tecnológica para a gestão das demandas do curso. Neste sentido, o
espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmicoadministrativas que atendem às necessidades institucionais. Adicionalmente, no
mesmo setor, caso haja necessidade de atendimentos individuais ou em grupos
com privacidade, dispõe de infraestrutura tecnológica diferenciada através de
sala de reuniões com mesa ampla, frigobar e sistema de videoconferência, o
qual possibilita formas distintas de trabalho ao coordenador.

3.3

Sala coletiva de professores

A IES dispõe de sala de professores que atende plenamente às
necessidades do curso ofertado. As instalações para os docentes na referida
sala estão equipadas segundo a finalidade na qual se destinam e atendem aos
requisitos de dimensão, limpeza, segurança, iluminação, acústica, ventilação,
refrigeração, conforto, conservação e comodidade ao número de usuários,
quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas. As instalações para
professores possuem mobiliários modernos, computadores conectados à
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internet, mesas para reuniões, escaninhos, mural de informações institucionais,
sofás, cadeira de massagem, além de ter uma copa que mantem constante: café,
água, frutas e lanche. Possui reprografia própria com funcionários para dar todo
o suporte na segurança, praticidade e conforto nas atividades acadêmicas.
Assim, a sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, possui
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados para o
quantitativo de docentes e dispõe de apoio técnico-administrativo próprio e
espaço para a guarda de equipamentos e materiais.
A sala de professores é compatível com as condições de acesso para
portadores de deficiência ou mobilidade reduzida, conforme estabelece Decreto
n° 5296/2004.

3.4

Salas de aula

A FAPAC/ITPAC Porto dispõe de salas de aula, em período integral,
adequadas e suficientes ao número de alunos e para plena utilização dos
professores no desenvolvimento das atividades acadêmicas. As salas possuem
capacidade desde 30 alunos até 120 alunos (mini-auditórios), mantendo em
todas uma boa acústica, obtida através de recursos instrucionais sempre que
necessários e solicitados. Possui iluminação condizente, climatização,
mobiliadas com carteiras tipo escolares, mesa e cadeira para o professor,
depósitos de lixo em lugares estratégicos, limpeza e arrumação efetuada após
término de cada turno. Toda as salas de aulas possuem sistema de som e pelo
menos um projetor data-show. Outro recurso disponível é a lousa interativa,
instalada em 10 salas nos blocos beta e gamma, que permite aos docentes maior
dinamismo na condução dos conteúdos programáticos.
O bloco Beta possui salas de aulas para o desenvolvimento de
atividades em pequenos grupos. Estas salas apresentam lousa revestindo toda
dimensão interna da sala, mesas e carteiras escrevíveis, além de sistema de
som e quatro projetores.

232

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

Todas as salas de aula são compatíveis com as condições de acesso
para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.
Desta forma, as salas de aula atendem às necessidades institucionais e dos
cursos, apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de
recursos de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades
a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às configurações espaciais,
oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem, e possuem outros
recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.

3.5

Acesso dos alunos a equipamentos de informática

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus trabalhos
acadêmicos, a FAPAC/ITPAC Porto disponibiliza cinco laboratórios de
informática (em torno de 200 computadores), com finalidade de auxílio ao
ensino-aprendizagem e realização de atividades extraclasse por parte dos
discentes. Os alunos podem acessar livremente esses laboratórios através de
uma senha própria.
O laboratório conta com um técnico que auxilia os alunos e professores
nas suas dificuldades concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O
departamento de apoio é responsável pelo controle do uso desses espaços. O
horário de funcionamento dos laboratórios de informática é das 8h às 22h de
segunda a sexta-feira, e aos sábados das 8h às 18h.
A estrutura do laboratório de informática foi concebida para atender às
necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pósgraduação e extensão que incluírem disciplinas que utilizam recursos de
informática. Adicionalmente, destaca o enriquecimento curricular promovido pela
disponibilidade

destes

laboratórios,

tendo

em

vista

que os

serviços

informatizados atualmente são imprescindíveis em todas as profissões.
Os espaços físicos dos laboratórios de informática são suficientes para
atender da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação
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equipamentos em função ao quantitativo de alunos. Os laboratórios são dotados
de climatização ambiental, cores apropriadas, iluminação e layout condizentes
com as atividades pedagógicas que são desenvolvidas.
Os laboratórios de informática foram montados com modernos
computadores, hardware e softwares, que atendem plenamente às atividades
que ali são desenvolvidas por alunos e professores. As necessidades
decorrentes da contínua modernização, levantadas pelos professores através de
avaliação periódica de sua adequação, qualidade e pertinência, são atendidas
prontamente.
Estes ambientes dispõem de alta disponibilidade e velocidade na
conexão com a internet, suficiente para a realização de aulas via streaming e
outras aplicações educacionais (aulas de vídeo e áudio a distância). Destaca-se
também a cobertura estável ao acesso de sinal wi-fi em todos os prédios da
instituição, onde o acesso é controlado por usuário e senha para os alunos e
professores.
Os laboratórios de informática visam proporcionar atividades práticas
que aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas
relacionadas ao exercício profissional das habilidades que são adquiridas ao
longo do curso. A relação equipamento/aluno irá variar conforme a relação
laboratório/disciplina.
Os equipamentos são adequados às atividades acadêmicas dispostas
em cada projeto pedagógico de curso em quantidade que mantém a relação
equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos
padrões de qualidade exigidos para a avaliação do curso. Possuem acessórios
necessários às atividades a serem planejadas e material de consumo
compatível, em quantidade suficiente.

3.6

Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC)

O acervo bibliográfico básico da Biblioteca da FAPAC/ITPAC PORTO foi
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adquirido conforme os projetos pedagógicos dos cursos e é permanentemente
atualizado, através da consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos
alunos, professores, coordenador de curso e da equipe da Biblioteca.
A Biblioteca da IES apresenta um acervo dimensionado acima da média
da demanda inicial prevista para o curso de medicina, em processo de
autorização, e apresenta uma política de aquisição, expansão e atualização do
acervo que atende plenamente ao disposto do PDI. A Biblioteca promove a
atualização e adequação do acervo, de forma permanente, crescendo e se
atualizando através de compras e doações sendo projetada para que haja um
crescimento a cada semestre, a partir do acervo inicial.
A Biblioteca desenvolve uma política de atualização e desenvolvimento
do acervo, observando: a seleção e aquisição de material bibliográfico. Na
seleção a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões do coordenador e do
NDE do curso de medicina, através de um relatório bibliográfico referendado,
bem como as demandas anteriores que não foram atendidas e as estatísticas de
uso da biblioteca. No processo de aquisição, a biblioteca conta com orçamento
anual e realiza 02 (duas) aquisições anuais, sendo uma no início do primeiro
semestre e outra no início do segundo semestre. Nesta rotina, a bibliotecária
elabora a lista conforme a demanda de cada curso e encaminha ao
Departamento de Compras para que se proceda à aquisição dentro do
calendário em vigor.
A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios,
baseados em normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros:
• Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários;
• Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores
textos;
• Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da
frequência de uso pelos usuários;
• Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o
princípio utilitário.
Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações
bibliográficas feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, a bibliotecária
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avalia se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação
no acervo, com apoio de relatórios informatizados, do número de exemplares
existentes.
Caso o acervo já contenha um número razoável de exemplares, adquirese em pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito
procurados que sofrem desgaste natural ou que já sofreram restauração e
mesmo assim permanecem com utilidade para empréstimos e leitura na
biblioteca.
A Biblioteca da FAPAC/ITPAC PORTO disponibiliza aos seus usuários
a plataforma Minha Biblioteca, um sistema informatizado que oferece, em meio
digital, títulos universitários. Seu acervo conta com aproximadamente 9000
títulos.
A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para
todos os alunos, professores e funcionários pelo Portal do Aluno e Portal do
Professor que são disponibilizados no site da FAPAC/ITPAC PORTO.
A Biblioteca está integralmente informatizada, no que se refere à
consulta ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar.
O acervo é totalmente informatizado através do software para
gerenciamento de bibliotecas denominado RM Biblios da empresa TOTVS. Os
empréstimos, devoluções, renovações e reservas podem ser realizados tanto no
balcão de atendimento da biblioteca ou via internet pelo Portal do Aluno / Portal
do Professor.
Os usuários têm a sua disposição 2 (dois) terminais para a consulta à
base de dados, na própria biblioteca, o mecanismo de busca pode ser feito pelo
autor, título ou assunto. Eles podem realizar esse tipo de busca fora da biblioteca
acessando via Portal do Aluno / Portal do Professor.
Está disponível para seus usuários um sistema de levantamento
bibliográfico através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona
com as seguintes facilidades:
- acesso remoto para consultas/reservas do acervo;
- acervo eletrônico;
- consultas do acervo em terminais;
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- controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/cobrança)
com relatórios estatísticos;
- integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o
efetivo controle na cobrança de livros não devolvidos;
Internet: disponibiliza o acervo na Internet e oferece no próprio ambiente
da Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário pode acessar e
salvar suas pesquisas.
Comut online: permite que qualquer pessoa possa solicitar e receber
cópias de artigos publicados em periódicos técnico-científicos-revistas, jornais,
boletins, teses e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do
país.
Base de Dados EBSCO Host: possui periódicos com artigos na íntegra
e cerca títulos indexados provenientes das mais diversas áreas de
conhecimento, como Humanas, Sociais Aplicadas, Engenharias e Tecnologias,
Biológicas e Saúde. Através do Portal da EBSCO o acadêmico terá acesso as
seguintes bases:
•

Fonte Acadêmica é uma coleção em rápida expansão de mais de

135.000 periódicos acadêmicos do Brasil e de Portugal.
•

World Politics Review é um recurso e publicação diária on-line

para profissionais de política externa e leitores com um interesse sério em
política internacional e assuntos estrangeiros.
•

Academic Search Premier esta base de dados multidisciplinar

fornece o texto completo de mais de 4.600 periódicos, incluindo texto completo
para praticamente 3.900 títulos analisados por especialistas.
Além das citadas acima, ainda pode acessar, gratuitamente, bases de
dados, como: BIREME, SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, etc.
A Instituição coloca à disposição da Biblioteca, profissionais de
informática, não só para a implementação dos sistemas, mas também para seu
gerenciamento,

proporcionando

à

comunidade

acadêmica

segurança,

confiabilidade e agilidade na recuperação da informação.
A Biblioteca conta com computadores e impressora, distribuídos para o
atendimento, para a pesquisa do acervo e para a bibliotecária.
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Há rede WiFi para os alunos em todo o ambiente.

3.7

Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC)

O acervo bibliográfico complementar da Biblioteca da FAPAC/ITPAC
PORTO foi adquirido conforme os projetos pedagógicos do curso e é
permanentemente atualizado, através da consulta aos catálogos das editoras e
das indicações dos alunos, professores, coordenador de curso e da equipe da
Biblioteca.
A Biblioteca desenvolve uma política de atualização e desenvolvimento
do acervo complementar, observando: a seleção e aquisição de material
bibliográfico. Na seleção a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões do
coordenador e do NDE do curso de medicina, através de um relatório
bibliográfico referendado, bem como as demandas anteriores que não foram
atendidas e as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de aquisição, a
biblioteca conta com orçamento anual e realiza 02 (duas) aquisições anuais,
sendo uma no início do primeiro semestre e outra no início do segundo semestre.
Nesta rotina, a bibliotecária elabora a lista conforme a demanda de cada curso e
encaminha ao Departamento de Compras para que se proceda à aquisição
dentro do calendário em vigor.

3.9

Laboratórios de ensino para a área de saúde

A FAPAC/ITPAC PORTO dispõe de laboratórios gerais e especializados
de práticas didáticas para o curso de graduação em enfermagem de acordo com
a natureza da atividade profissional, conforme disposto no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI da IES.
Quando de sua implantação, os laboratórios para práticas didáticas são
normatizados por regulamento próprio, onde estão descritas as normas de
funcionamento, utilização, conservação, biossegurança, apoio técnico e
segurança, atendendo as necessidades institucionais.
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Atualmente, a IES dispõe de 10 (dez) Laboratórios Multidisciplinar na
área de Saúde, em espaços adequados ao número de usuários e para o pleno
desenvolvimento das atividades educacionais, bem como das atividades
administrativas. Todos os laboratórios possuem capacidade para, no mínimo, 30
alunos, possuem ambiente climatizado, amplo, com iluminação, pintura e
acústica adequadas e dispõe de recursos audiovisuais, computador conectado
à internet, quadro branco, mesas, cadeiras, equipamentos de segurança e estão
adaptados aos portadores de necessidades especiais. São eles:
•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar I – Agressão X Defesa;

•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar II – Morfologia Microscópica;

•

Laboratório

de

Ensino

Multidisciplinar

III

–

Morfologia

Multidisciplinar

IV

–

Morfologia

Macroscópica (peças sintéticas);
•

Laboratório

de

Ensino

Macroscópica (peças orgânicas);
•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar VI – Técnicas Cirúrgicas e

Cirurgia Experimental;
•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar VII – Patologia;

•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar VIII – Bioquímica, Biofísica e

Farmacologia;
•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar XI – Imagem;

•

Laboratório de Ensino Multidisciplinar X – Pré-Clínica;

Nos Laboratórios Multidisciplinares, todo mobiliário está condizente com
excelente padrão de qualidade quanto à durabilidade, condições de limpeza,
segurança, manutenção e conforto. As estações de estudos possuem bancadas
e mesas com cadeiras, modelos sintéticos e órgãos anatômicos (produzidos na
própria FAPAC/ITPAC PORTO), computadores com acesso à internet wi-fi,
microscópios ópticos (70 equipamentos ao todo), coleção de lâminas de
Histologia, Patologia e Biologia Celular, Lousa Interativa, negatoscópios,
imagens

(radiografias,

tomografias

e

ultrasom),

aparelho

portátil

de

ultrassonografia, aparelho de Eletrocardiograma, projetor de lâminas com
televisão, livros e atlas didáticos para consulta do usuário.

239

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE
ENFERMAGEM
FAPAC/ITPAC PORTO NACIONAL

O Laboratório de Técnica Cirúrgica possui 420,26 m2, tendo sido
projetado para grupos de 30 alunos, dispondo de 6 (seis) mesas de inox para
procedimentos, atendendo à relação de 5 alunos por mesa. Nesse laboratório, a
quantidade de equipamentos e instrumentos para procedimentos atende
plenamente à necessidade do curso, estando disponível 1 kit completo de
instrumentais cirúrgicos por aluno, além do material de consumo (luvas, gorros,
máscaras, capotes, etc.) e de peças orgânicas e sintéticas para treinamento.
Quanto à acessibilidade possui amplas áreas e bancadas rebaixadas, sendo de
fácil acesso para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. O
dimensionamento e a otimização dos laboratórios didáticos são resultados da
interação entre NDE e Coordenação dos Laboratórios analisando o PPC, as
necessidades do curso contemplando as suas disciplinas afins.
Os laboratórios didáticos da FAPAC/ITPAC Porto atendem às
necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as respectivas normas de
funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto, manutenção
periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologia
da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas,
e possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com
os espaços físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica
quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios,
sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento
da qualidade do atendimento, da demanda existente e futura e das aulas
ministradas.

3.10

Laboratórios de Habilidades

Objetivando possibilitar ao discente do curso desenvolver habilidades
necessárias para a realização de práticas e exames clínicos, de forma segura, a
FAPAC/ITPAC Porto disponibiliza aos acadêmicos 03 laboratórios de
habilidades e simulação:
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•

Laboratório de Habilidades e SimuIação I – Habilidades Médicas

Básicas
•

Laboratório de Habilidades e SimuIação II – Habilidades Médicas

Básicas e Avançadas
•

Laboratório de Habilidades e SimuIação III – Habilidades Clínicas

e Cirúrgicas
O Laboratório de Habilidades e Simulação da FAPAC/ITPAC PORTO é
dividido em: Consultórios para treinamento de Habilidades de Comunicação e
procedimentos; Sala Grande para treinamento/retreinamento de Habilidades
Básicas e para Debriefing; - Laboratórios para Simulação Realística com
Manequins de Alta Fidelidade e salas para Debriefing. Nesse ambiente, a
quantidade de materiais e equipamentos, especialmente os simuladores e
manequins, é adequada para o desenvolvimento das competências da
enfermagem. O laboratório é climatizado, dotado de sala de prática com mesas
cirúrgicas, sala de guarda do instrumental, vestiário feminino e masculino,
chuveiro lava olhos, modelos anatômicos, instrumentais diversos, cubas,
simuladores diversos (drenagem torácica, traqueostomia, etc.), reanimador
manual adulto, bomba a vácuo, almofadas para sutura, modelos para sutura,
geladeiras, televisão de 42" com acesso à internet, mesas, cadeiras, bancada de
granito, pia de inox. Como em todo o espaço do FAPAC/ITPAC PORTO, aqui
também estão disponíveis os acessos à rede sem fio, wi-fi de alta velocidade.
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3.11
Unidades
conveniados

hospitalares

e

complexo

assistencial

A FAPAC/ITPAC Porto conta com unidade hospitalare própria, o
Ambulatório Escola Dr. Valter Evaristo Amorim para atendimento da comunidade
externa. O Ambulatório Escola acolhe de forma humanizada e profissional as
demandas advindas da população Portuense e das cidades vizinhas. Busca
junto à comunidade assistida o princípio da integridade, priorizando as ações
preventivas, interdisciplinar e humanizada na área da saúde, visando assim o
avanço do conhecimento científico, a formação dos alunos e o atendimento às
necessidades da comunidade na promoção da qualidade de vida.
O Ambulatório Escola tem como objetivos:
•

Proporcionar um ambiente terapêutico adequado aos usuários que
buscam assistência em atendimento à saúde;

•

Manter um elevado padrão de qualidade no atendimento aos usuários
através do planejamento, execução e avaliação do processo de trabalho;

•

Atender à população, seu público alvo, com relações humanizadas no
trabalho, centradas no acolher, escutar, informar e atender às
necessidades de saúde de maneira satisfatória, proporcionando assim
uma melhoria da qualidade de vida;

•

Criar oportunidade para que o aluno vivencie as mais diferenciadas
situações de experiências em todas as ações clínicas de âmbito
ambulatorial, de modo a desenvolver suas habilidades intelectuais e
cientificas, sua postura ética e moral e sua capacidade de relacionamento
interpessoal e interdisciplinar.
Todos os ciclos de vida são atendidos no Ambulatório Escola, assim,

como:
•

Saúde da Criança e Adolescentes;

•

Saúde do Adulto e Idoso;

•

Saúde da Mulher;

•

Saúde Mental;
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•

Clínica Cirúrgica (pequenas cirurgias);

•

Pediatria, Ginecologia, Ortopedia, Clinica Médica;

•

Ambulatórios de Feridas.
No Ambulatório Escola são atendidas em média 6.000 mil pessoas por

ano. Os atendimentos são realizados de 07h da manhã às 19h ininterruptas,
onde o agendamento da consulta pode ser feito pessoalmente na recepção do
ambulatório ou através do número (63) 3363-9640.
Assim evidencia-se que a IES conta com unidade hospitalar própria e
conveniada, garantida legalmente por período determinado, que apresentam
condições para a formação do estudante de graduação em enfermagem,
estabelecem sistema de referência e contrarreferência e favorecem práticas
interdisciplinares e interprofissionais na atenção à saúde.
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3.12

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da FAPAC/ITPAC Porto é um
órgão colegiado de natureza técnica-científica, interdisciplinar e independente. É
responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as
pesquisas envolvendo seres humanos. Este papel está bem estabelecido nas
diversas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes
Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos –
CIOMS) e brasileiras (Resolução CNS n.º 466/12 e complementares), diretrizes
estas que ressaltam a necessidade de revisão ética e científica das pesquisas
envolvendo seres humanos, visando a salvaguardar a dignidade, os direitos, a
segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa.
De acordo com a Resolução CNS n.º 466/12, “Pesquisas envolvendo
seres humanos devem ser submetidas à apreciação do Sistema CEP/CONEP”
aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa e cabe à
instituição onde se realizam pesquisas a constituição do CEP.
A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos
participantes da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das
pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento
institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Contribui ainda para a
valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta
é eticamente adequada. O CEP, ao emitir parecer independente e consistente,
contribui ainda para o processo educativo dos pesquisadores, da instituição e
dos próprios membros do comitê.
O CEP também exerce papel consultivo e, em especial, papel educativo
para assegurar a formação continuada dos pesquisadores da instituição e
promover a discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na
comunidade.
O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da FAPAC/ITPAC Porto obteve
o registro de credenciamento aprovado pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP) em 16/06/2019, valido por três anos. O parecer de registro
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consta na carta circular no 246-SEI/2019-CONEP/SECNS/MS. Sendo assim o
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) está homologado pela CONEP, pertence à
própria instituição e presta atendimento a instituições parceiras.

3.13

Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)

O Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FAPAC/ITPAC Porto
tem por finalidade avaliar, sob o ponto de vista ético e legal, as atividades de
ensino e pesquisa a serem desenvolvidas com animais no âmbito da
FAPAC/ITPAC Porto.
Entretanto, no momento o CEUA da FAPAC/ITPAC Porto não está em
atividade, devido a falta de demanda por avaliações de projetos de pesquisa com
animais.
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