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MISSÃO DA FPM
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região
A falta de profissionais capacitados em ENFERMAGEM área muito defasada na
região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse como uma das
prioridades de ofertas educacionais dentro da proposta de educação superior para o
futuro de nossa Instituição. O curso será mantido partindo dos princípios legais,
institucionais, filosóficos e socioculturais, obedecendo perfeitamente os
identificadores das necessidades da comunidade onde está inserido.

Outra necessidade que este curso irá suprir é a deficiência existente, na região, de
cursos voltados para a área de ENFERMAGEM. Uma das consequências da
implantação deste curso será o aumento no nível da qualidade de vida da população
da cidade de Patos de Minas e sua região, pois, através de trabalhos realizados
pelos discentes, supervisionados pelos seus professores os mesmos trarão um
maior acesso a avançadas formas de se entender a aplicação da tecnologia e como
moldá-la para uma melhor qualidade de vida da comunidade que nos cerca.

O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o crescimento e
aprimoramento do conhecimento aprofundado da ENFERMAGEM e do
desenvolvimento da área da informação e comunicação para a otimização e perfeito
funcionamento das instituições ligadas à tecnologia de forma direta ou indireta.

Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições
regulamentadas fornecedoras do curso Superior de instaladas próximo à região de
Patos de Minas, o que demonstra uma necessidade atual, visto que o nosso
município é um dos que mais cresce na região indicando para uma demanda
substancial para novas tecnologias e suas aplicações na sociedade moderna. O
baixo número de instituições que ofertam o curso em questão é fator gerador de uma
realidade que aponta para um número maior de candidatos nos processos seletivos
do que o número de vagas ofertadas, gerando uma demanda de excedentes os
quais poderiam disponibilizar de outras oportunidades para ingresso no ensino
superior.
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Instituições da Região que Ofertam o Curso de ENFERMAGEM
Públicas
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

Privadas
Centro Universitário do Cerrado Patrocínio (UNICERP)
Centro Universitário de Patos de Minas (UNIPAM)

O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos
jovens para outras regiões que tenham mais alternativas para a
continuidade de seus estudos. Isto se torna algo regionalmente importante,
visto que, dos alunos que cursam o ensino superior em outra região um
número bastante considerável não voltam a sua cidade de origem
diminuindo consideravelmente a população economicamente ativa, além da
mão de obra especializada desta região. Muitas vezes esta migração causa
preocupação aos pais destes jovens, bem como, uma ampliação nas
despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas
por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Município

População 2010

Patos de Minas

138.710

Densidade
Área da unidade demográfica
territorial (km²)
(hab/km²)
3.189,77
43,5

Fonte:IBGE/Cidades

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de
planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. É
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formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na
região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área
de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.

Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do
estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com
o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do
Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste
com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do
Sul.

A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus municípios
estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas,
Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do
interior mineiro.

Evolução Populacional

Ano
1991
1996
2000
2007
2010

Evolução Populacional
Patos de Minas
Minas Gerais
102.946
15.743.152
112.384
16.567.989
123.881
17.891.494
133.054
19.273.506
138.710
19.597.330

Brasil
146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799
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Fonte: IBGE/Cidades

Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
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Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas
472
1.114
276

Minas Gerais
311,52
1.649,95
642,20

Brasil
3.079,06
15.495,21
5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Fundamental
Médio

Número de Escolas por Nível
Patos de Minas
Minas Gerais
49
108,44
26
30,69

Brasil
1.340,77
279,93

Fonte: IBGE/Cidades
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Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Matrículas por Nível
Patos de Minas
Minas Gerais
3.054
4.515,81
17.191
26.571,85
5.560
7.873,59

Brasil
49.165,25
278.253,38
80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades

PIRÂMIDE ETÁRIA
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Idade
0 a 4 anos
5 a 9 anos

Patos de Minas
Home
Mulheres
ns
4.077
3.931
4.664
4.497

Minas Gerais

Brasil

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

649.660
726.034

627.206
702.961

7.016.614
7.623.749

6.778.795
7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

Mais de 100
anos

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável
Receitas
Despesas

Patos de Minas
320.935
288.573

Minas Gerais
42.111.468
37.742.140

Brasil
461.146.647
412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades

PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável
Agropecuária
Indústria
Serviços

PRODUTO INTERNO BRUTO
Patos de Minas
Minas Gerais
224.420
15.568.048
575.250
54.306.183
1.600.670
97.398.820

Brasil
105.163.000
539.315.998
1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a do
Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O
Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana de
Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74%
do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).

Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Faculdade Patos de Minas (FPM)

12

Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Automóveis
Caminhões
Caminhões-trator
Caminhonetes
Caminhonetas
Micro-ônibus
Motocicletas
Motonetas
Ônibus
Tratores
Utilitários

Patos de Minas
45.719
3.375
1.460
9.081
1.566
188
25.047
7.009
396
7
543

Minas Gerais
5.441.609
318.436
63.067
783.208
273.991
43.346
2.308.174
257.972
71.950
2.052
51.271

Brasil
49.822.708
2.645.992
593.892
6.588.813
2.908.233
375.274
20.216.193
3.833.159
590.657
30.371
637.211
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Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a
Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém,
viveu o boom educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de
diversas instituições privadas de Educação Superior. Nos anos setenta foram
implantadas duas instituições de Educação Superior públicas na região, a de
Odontologia, em Uberaba e a Universidade Federal de Uberlândia, em Uberlândia.

A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de
diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior
integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde
convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos
culturais, científicos e profissionais.

Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir
com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.

3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
3.1. TRAJETÓRIA DA MANTENEDORA
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em
1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de Ensino
Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pós-graduação,
pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo estes serem
presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores são profissionais
ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com o propósito de prover
a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de cursos superiores em
todas as áreas do ensino superior com qualidade, eficiência e profissionalismo,
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adjetivos que serão inseridos como a marca desta instituição durante a sua
existência.
3.2. TRAJETÓRIA DA FACULDADE
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005
com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em
Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes
cursos tiveram total aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005
foram aprovados os cursos de Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no
primeiro semestre, foram autorizados os cursos de Graduação em Odontologia,
Administração, Ciências Biológicas, Matemática e Química. No ano de 2007, no
primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação, onde os cursos de
Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia de Alimentos,
Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão Estratégica de
Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e Planejamento Tributário e
Docência do Ensino Superior formaram as turmas iniciais do referido programa e
ainda os cursos de graduação em Odontologia, Psicologia e Nutrição. Para o
funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios nas áreas de
Microbiologia, Citologia, Histologia, Embriologia, Fisiologia, Bioquímica, Anatomia e
Informática (seus laboratórios de informática estão equipados com computadores
ligados em rede com total acesso via banda larga à internet divididos em suas 3
unidades e 7 laboratórios). Os demais laboratórios dos diversos cursos estão
totalmente equipados para as aulas práticas. As bibliotecas da Instituição contam
com o acervo completo para o funcionamento destes cursos, bem como
computadores para acesso ao acervo e pesquisa e o acesso total dos professores e
alunos à Minha Biblioteca (acervo online disponibilizado gratuitamente para a
comunidade acadêmica).

Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408,
Centro, Unidade II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro,
Unidade II, Shopping - Pós Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901,
Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278,
bem como sua Policlínica situada à Rua Major Gote, nº 1409.

4. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: ENFERMAGEM
Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem
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Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas

Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira,
1278. Patos de Minas – MG.
Número de Vagas Autorizadas: 100

Turnos: Noturno

Carga Horária Total do Curso: 4.280 h

Período de Integralização: Mínimo 10 Semestres/Máximo 15 Semestres

Coordenação do Curso: Profª. Esp. Nicione Maria Silva Milani

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

REGIME DE
TRABALHO

NOME

TITULAÇÃO

NICIONE MARIA SILVA MILANI

ESPECIALISTA INTEGRAL
PARCIAL
DOUTOR

SAULO GONÇALVES PEREIRA
IANESSA O. M. MARCELINO
JOSÉ RADI NETO
HUGO CHRISTIANO S. MELO

ESPECIALISTA PARCIAL
PARCIAL
MESTRE
DOUTOR

PARCIAL

5. Organização Didático Pedagógica
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5.1. Contexto Educacional
A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de
Patos de Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação
Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso de
integração social e à competência em todo seu agir.

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os
princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com
uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.

O Projeto Pedagógico do Curso De ENFERMAGEM, da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior:

1.

A formação humana;

2.

A formação específica;

3.

A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias.

5.2. Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o oferecimento de
um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que
visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos
segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos diferentes
setores da área de saúde.
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas não pretende formar apenas o Profissional
Arquiteto e Urbanista, mas também o profissional preparado para tratar com o
público em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no âmbito de sua
profissão e ciente do progresso relativo às recentes pesquisas da área, buscando
sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às matérias
sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e extensão, buscará habilitar
profissionais preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os capazes
de enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e globalizado.

O Curso de ENFERMAGEM propõe formar profissionais conscientes da evolução
sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação voltada tanto
para os aspectos formativos, como a para os aspectos informativos. Objetiva
despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de investigação
científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o cultivo de valores
que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão produtivo e despertar no
educando a capacidade do conhecimento de si próprio, de suas potencialidades, de
seus semelhantes, do mundo e de seu Criador.

Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel
social com dignidade e competência, objetivo este que será buscado
constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu relevante
papel social.

5.3. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam
todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de
Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por portaria
e através da realização de reuniões que ocorrem de forma sistemática conforme
regimento e demais normas.

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com os
diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas
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estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões
institucionais e das determinações do MEC.

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permitir
uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional,
caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à
mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento
estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem realizadas
pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. A
educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico,
pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a
crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução da
sociedade.

A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, levando
em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Nesse
contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam a
realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações, para
galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de
interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a sociedade
contemporânea e a Educação Nacional.

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e
de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu
PDI promovendo a participação e transferência de sua gestão.

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de assegurar
uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e regional
através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:

 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
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 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes
dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde
através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço para
a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem caminhos e
objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e da formação
dos discentes da instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos
anos.

5.3.1. Política de Educação Ambiental da Instituição

A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES,
elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de
qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho
de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo atividades
de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de manejo
sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a partir de
uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno
exercício da cidadania.

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.

A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem
sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional.
Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de
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Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental
pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo
MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas
as disciplinas do currículo escolar.

Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de educação
Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica,
sociedade e as questões ambientais.

5.3.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior

A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da RESOLUÇÃO Nº 1,
DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a convivência, no
exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização
social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário e
para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em sua missão e em todos
regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para
a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de
responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos,
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim
de garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de
promover a educação para a mudança e a transformação social, independente da
área de estudo ou formação.

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I -dignidade
humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças
e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V -democracia na educação,
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posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial
da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade,
vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos
e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da
reparação das diferentes formas de violação de direitos.

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e
responsável, junto a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos
meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e
disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano,
comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”
conforme PDI (2015 a 2019).

Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando
na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de
propostas de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente
indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e
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demais atividades que possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de
outros projetos.

Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com
a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a mesma
tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente escolar
de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas em
prol dos direitos humanos.

Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão organizacional,
no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de violações
através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto ás
esferas publicas de cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês,
fóruns de direito e politicas publicas além da participação em projetos sociais
principalmente relacionados a saúde proposto pelo governo federal e que muitas
vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de colaboradores com
experiência ou conhecimento de gestão.

Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como
parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será
possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e
Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e
política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos,
salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias (bullying,
invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a manutenção
destes direitos.

5.3.3. Politica Afrodescendente e Indígena

Para a execução da politica na Faculdade Cidade de Patos de Minas a mesma
inseriu em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A
instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de
seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a
temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como
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um todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento,
possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto
africana.

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais,
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e
implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação
indígena.

5.3.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia,
onde se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação
social, e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do
quadro do autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas,
tornando mais ou menos severa a situação do portador desta síndrome. Dentre os
graus de severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro
intermediário e o terceiro com comprometimento mais discreto.

A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em
sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação
e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação e
destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o professor como
elemento essencial para o acesso à aprendizagem.

A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista,
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente
palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica.
Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal
com os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se
informar mais sobre o assunto.
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Neste contexto a FPM está propondo desenvolver uma política de acompanhamento
e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de conteúdos numa
disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.

5.4. Objetivos do Curso
O Arquiteto e Urbanista analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implementa e
mantém sistemas computacionais de informação. Este profissional trabalha também
com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de
projetos na produção de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de
programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a
qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança de programas
computacionais. Além das competências técnicas, os profissionais também
desenvolvem competências da área de humanas, tais como gerenciamento e
administração com ênfase em empreendedorismo, gerência de projetos e liderança,
negociação, argumentação e trabalho em grupo.
Em resumo, o curso de Análise e desenvolvimento de sistemas tem por objetivo
formar um profissional que esteja apto a:
- Elaborar e gerenciar projetos, compreendendo a definição, o planejamento, a
execução, o controle e a finalização de projetos.
- Realizar projeto logístico e físico de sistemas de informação para empresas
públicas e privadas de diferentes portes.
- Desenvolver soluções nas áreas de informática, tais como: redes, suporte,
engenharia de software, banco de dados, sistemas distribuídos, sistemas para web e
elaboração de relatórios técnicos.
- Atuar como mediador e gerenciador entre os usuários de sistemas de informação e
os desenvolvedores de aplicações, tendo como objetivo o correto dimensionamento
das necessidades do usuário.
- Realizar pesquisa tecnológica com vistas à produção de software de apoio e
aplicativos, além de análise, modelagem, projeto e construção do produto.

5.5. Perfil Profissional do Egresso
O aluno formado no curso de ENFERMAGEM será capaz de elaborar diagnósticos e
propostas para os desafios de sua futura ação profissional, por meio do
desenvolvimento de competências e habilidades criativas, inovadoras e sempre
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atualizado com as demandas e as necessidades do mercado de trabalho e da
própria sociedade em nível regional, nacional e internacional.

Através do Art. 4º da Resolução nº 2, de 17 de Junho de 2010 do MEC, que Institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em ENFERMAGEM,
pode-se verificar que o egresso deverá ter como perfil:
I - sólida formação de profissional generalista;
II - aptidão de compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais
e comunidade, com relação à concepção, organização e construção do espaço
interior e exterior, abrangendo o urbanismo, a edificação e o paisagismo;
III - conservação e valorização do patrimônio construído;
IV - proteção do equilíbrio do ambiente natural e utilização racional dos recursos
disponíveis.

A formação deste profissional deverá ser complementada através de uma sólida
formação em práticas arquitetônicas e/ou urbanísticas em diferentes escalas, sendo
o egresso capaz de agregar conhecimentos teóricos, técnicos, estéticos e históricos
em propostas projetuais, utilizando as atuais expressões do desenho. Este egresso
deverá estar capacitado não apenas a propor soluções arquitetônicas para
problemas existentes, sobretudo, deverá ser capaz de identificar novas questões,
analisá-las e elaborar soluções que contribuam para resolvê-las.

O curso de ENFERMAGEM da Faculdade Cidade de Patos de Minas tem, entre
seus objetivos, trabalhar com o estudante a compreensão das ações de
conservação, preservação, e intervenção da e na paisagem e de avaliação dos
impactos no meio ambiente, buscando sempre a proteção da sustentabilidade e da
biodiversidade ecossistêmica.

O Curso de ENFERMAGEM deve garantir ao Arquiteto e Urbanista uma relação
estreita entre a teoria e a prática e dotá-lo de conhecimentos e habilidades
requeridas para o exercício profissional tais como definidas pela diretrizes
curriculares e relacionadas abaixo:

·
as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e
paisagismo e para realizar construções;
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·
a compreensão das questões que informam as ações de preservação da
paisagem e de avaliação dos impactos no meio ambiente, com vistas ao equilíbrio
ecológico e ao desenvolvimento sustentável;
·
o conhecimento da história das artes e da estética, suscetível de influenciar a
qualidade da concepção e da prática da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo;
·

conhecimento dos instrumentais de informática;

·
domínio de técnicas e metodologias de pesquisa em planejamento urbano,
urbanismo e desenho urbano;
·
conhecimentos especializados para o emprego adequado e econômico dos
materiais de construção;
·
compreensão dos sistemas estruturais e o domínio da concepção do projeto
estrutural;
·
o entendimento das condições climáticas, acústicas, lumínicas e energéticas e o
domínio das técnicas a elas associadas;
·
as habilidades do desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de
outros meios de expressão e representação, tais como perspectiva, maquetes,
modelagem, modelos e imagens virtuais;
·
a habilidade na elaboração e instrumental na feitura de levantamentos
topográficos.

5.6. Estrutura Curricular
A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o
empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de vida.
Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano da
instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.

A estrutura curricular do Curso de ENFERMAGEM foi elaborada para atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 17 de
Junho de 2010, considerando-se também a distribuição adequada da carga horária
semestral, de modo a permitir a necessária flexibilidade e autonomia ao estudante
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não só para a sua participação em iniciação científica, monitorias, programas e
projetos de extensão, projetos de pesquisa e outras atividades curriculares
complementares, como também para o desenvolvimento de vocações, interesses e
potenciais específicos individuais.

O curso de ENFERMAGEM da FPM, nas figuras dos membros do Núcleo Docente
Estruturante e de sua coordenação compreendem que o processo de elaboração de
uma matriz curricular é dinâmico e plástico, desta forma, no seu desenvolvimento
dialoga com o mercado de trabalho, com o alunado e com as instâncias superiores,
sejam elas as da própria Faculdade ou das agências reguladoras. Desta feita, a
estrutura curricular aqui apresentada traz em seu bojo o que se apreendeu nos
processos de avaliação formais aos quais os cursos se submeteram e as
orientações institucionais da FPM.

O Curso de ENFERMAGEM da FPM tem a carga horária de 4.280 horas, incluindo
200 horas de Atividades Curriculares Complementares e 400 horas de estágio
curricular supervisionado.

A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres pode ser efetivamente
cumprida pelo aluno, considerando que o Curso é ministrado em horário noturno, de
2ª a 6ª feira, com 40 horas, ou mais, semanais. As atividades teóricas e práticas,
assim como os estágios curriculares supervisionados, são realizadas nos períodos
matutinos, podendo ainda ser realizadas no período noturno, principalmente nas
fases finais do Curso, fazendo-se dessa forma, uso consciente e objetivo de
prerrogativa prevista na Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 18
de junho de 2007 (artigo 2º, inciso IV)

A contabilização da carga horária encontra-se disciplinada no Regimento Geral da
FPM e as ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular
do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM, pela soma de trabalhos
acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades docentes e discentes
para além da sala de aula que, expressamente previstas nos Planos de Ensino,
integram a carga horária da disciplina e, quando identificados como atividades
complementares, a elas se agregam. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando
semestralmente os 100 dias letivos, computará duração da atividade acadêmica e o
efetivo trabalho do aluno e compreende:
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I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino,
exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com
cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática
profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de
extensão e ensino a distância.

A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga
horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A valoração
e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são criteriosamente feitas,
inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária total do curso. O
desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em diferentes cenários e a
participação em projetos de extensão e pesquisa levam a perspectiva de um
trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na busca de estratégias para a
minimização dos problemas do cotidiano e o exercício pleno da cidadania.

O início das atividades práticas, em nível de complexidade crescente, com
articulação dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as
competências e as habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a
interdisciplinaridade e possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a prática.

Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste PPC
computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz curricular
que se apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a capacitação do
estudante nas diferentes áreas de atuação profissional.

O Curso de ENFERMAGEM adota uma proposta de formação, na qual o estudante
tem papel ativo e assume responsabilidades crescentes na construção de seu
conhecimento. Como sujeito do aprendizado e tendo o professor como facilitador do
processo de ensino-aprendizagem, o estudante deve familiarizar-se com os
problemas relevantes na área da tecnologia em geral. Estimula-se o trabalho em
equipe e a produção dinâmica de conhecimentos por meio da ação-reflexão-ação, o
que permite o desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes necessárias
ao exercício profissional.
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A estrutura curricular e o ementário do Curso de ENFERMAGEM com a respectiva
bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados nos ANEXOS 2
e 3 respectivamente.

1.13. Perfil do Egresso
O Curso de Graduação em Enfermagem da FPM tem como perfil do formando
egresso/profissional:
Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Profissional
qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e
intelectual e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os
problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico
nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões
biopsicossociais dos seus determinantes.
Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso
com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.
Pretende-se que o enfermeiro graduado nesta instituição atenda a demanda das
necessidades de saúde da população, tendo o cuidar, na sua dimensão mais
abrangente, permeando as ações educativas, preventivas e de promoção a saúde
da população, principalmente em níveis local e regional, de forma articulada ao
contexto social entendo-a como uma forma de participação e contribuição social.
Isto posta, o cuidar, instrumento básico do ser enfermeiro, como ato e meio para se
alcançar o resultado final que é o cuidado com a condição de vida de outro ser,
permeará todas as disciplinas da grade curricular proposta.
O termo “cuidar/cuidado” faz parte do cotidiano do profissional enfermeiro. É
compreendido como as ações exercidas junto ao paciente. Sendo diferente do curar,
o cuidado, foco da prática e teoria da enfermagem, ultrapassa a mecânica do fazer.
Pretende-se, na interação do cuidar, não somente colaborar com a cura, mas,
também promover a saúde e o desenvolvimento do ser.
A população desta região tem o serviço público como referência para o atendimento
de suas necessidades de assistência à saúde. Isto norteia a formação de um
profissional em que a competência de pensar, argumentar, querer buscar ações que
propiciem o desenvolvimento da saúde coletiva, seja embasa na convicção
científica, de cidadania e da ética profissional e social.
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1.14. Número de vagas
A IES possui infraestrutura e número de docentes com titulações na área adequados, para
disponibilizar o Curso de Enfermagem, oferecendo cento e vinte vagas anuais, distribuídas 60
vagas para o primeiro semestre, e 60 vagas para o segundo semestre, que são assim
estabelecidas: sessenta vagas para o período matutino, atendendo a demanda da população.
Nesse contexto, a Instituição acredita que o número de 120 vagas anuais, é suficiente para
atender a população, conforme portaria de autorização, visto que dessa forma, atende a
necessidade da sociedade local e da região. Número esse, que solicitamos para manutenção
após a segunda avaliação.
1.15. Conteúdos Curriculares Matriz 1º/2013
A formação de enfermeiros, cujos valores éticos, morais e políticos traduzam a ação de um
profissional comprometido com a superação da miséria humana, fundamentada na ciência e
expressada nas competências técnicas e científicas, tem como Eixo Epistemológico os
seguintes pressupostos: o aprender a aprender, o aprender fazendo, o aprender a pensar e o
aprender a viver junto. Dessa forma estaremos buscando a formação do sujeito histórico, pois
permitiremos a construção de novas e diferentes referências sobre o pensamento real.
O projeto pedagógico foi construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da
aprendizagem e apoiado no professor como facilitador do processo ensino/aprendizagem. Este
projeto pedagógico deve garantir a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Porém, deve ter a pesquisa como eixo integrador da formação acadêmica do Enfermeiro(a).Os
conteúdos essenciais para o curso de graduação em Enfermagem estão relacionados com todo
o processo saúde/doença do cidadão e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e
profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em enfermagem.
NÚCLEOS TEMÁTICOS 1º/2013
Os núcleos temáticos são estabelecidos a partir de uma visão integradora baseada em
princípios de globalização, interdisciplinaridade e complexidade, considerando-se os
elementos locais, regionais e nacionais. São assim distribuídos os núcleos. Considerando a
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legislação vigente, os princípios básicos anteriormente definidos, o perfil e os objetivos
propostos, este currículo, com carga horária total de 4.680h/a, está organizado em 5 núcleos:
I – Núcleo de Formação humana: reúne as disciplinas necessárias à formação do
enfermeiro, bem como as disciplinas voltadas para a formação em humanidades.

CH
TEÓRICA

CH
PRÁTICA

CH
TOTAL

Psicologia em Enfermagem

40

00

40

Sociologia

40

00

40

Antropologia

40

00

40

Metodologia Científica

30

10

40

Ética profissional e legislação

40

00

40

Bioestatística

30

10

40

Filosofia

40

00

40

Informática

10

30

40

Língua e Comunicação

40

00

40

Didática Aplicada à Enfermagem

20

20

40

Gerenciamento em Enfermagem I

70

10

80

Gerenciamento em Enfermagem II

70

10

80

Total

470

90

560

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

II – Núcleo da Morfologia da Patologia, Biologia e da Epidemiologia, e Fisiologia.

CH

CH

CH

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

Anatomia Humana I

40

40

80

Anatomia Humana II

40

40

80

Fisiologia Humana

80

00

80

Patologia

80

00

80

Epidemiologia

70

10

80

Infectologia

100

20

120

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
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Saúde Ambiental

30

10

40

Enfermagem em Saúde Coletiva

70

10

80

Microbiologia e Imunologia

50

30

80

Citologia, Histologia e Embriologia

40

40

80

Genética

30

10

40

Parasitologia

60

20

80

Total

690

230

920

CH

CH

CH

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

Biofísica

20

20

40

Nutrição em Enfermagem

40

00

40

Farmacologia

80

00

80

Bioquímica

80

00

80

Total

220

20

240

III- Núcleo Interdisciplinar:

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

IV – Núcleo Profissionalizante Clínico

CH
TEÓRICA
40

CH
PRÁTICA
00

CH
TOTAL
40

Enfermagem em Clínica Médica

80

00

80

Fundamentos do Processo de Cuidar I

80

40

120

Semiologia

40

40

80

Fundamentos do Processo do Cuidar II

40

80

120

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso

70

10

80

Enfermagem Ginecológica e Obstétrica

90

10

100

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental

80

40

120

Enfermagem em Clínica cirúrgica

100

60

160

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
História da Enfermagem
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Sistematização de Assistência em Enfermagem

60

40

100

Enfermagem na Saúde da Criança e do
Adolescente

100

20

120

Enfermagem em Pronto Socorro

90

10

100

Enfermagem Neonatal

70

10

80

Optativa I

40

00

40

Optativa II

30

10

40

Optativa III

30

10

40

Optativa IV

40

00

40

Optativa V

30

10

40

Optativa VI

40

00

40

100

20

120

80

00

80

1330

410

1740

CH
TEÓRICA

CH
PRÁTICA

CH
TOTAL

00

130

130

Estágio Supervisionado em UTI

00

40

40

Estágio Supervisionado I – Área Hospitalar

00

320

320

Estágio supervisionado II – Área Hospitalar

00

320

320

Estágio Supervisionado II – Saúde Coletiva

00

130

130

Trabalho de Conclusão de Curso I

20

20

40

Trabalho de Conclusão de Curso II

20

20

40

TOTAL

40

980

1020

Enfermagem em Estratégia de Saúde da
Família
Enfermagem em UTI
TOTAL

V- Núcleo Prático Profissionalizante:

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Estágio Supervisionado I – Em Saúde
Coletiva

Quadro CNE
Conselho Nacional
de Educação – CNE
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CH atividades acadêmico-

200

científico-culturais
CH Total do Curso

4.000

Quadro da Instituição
COMPONENTES CURRICULARES

FPM

CH atividades acadêmico-científico-culturais

200

CH Estagio supervisionado

940

*CH Prática

790

*CH Teórica conteúdos curriculares

2750

CH Total do Curso

4680

* Não estão sendo contabilizadas as cargas horárias referente ao estágio supervisionado.
OPTATIVAS:
Optativas

Optativas

Específicas

pedagógicas
Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI

TOTAL

CH

CH

Teórica Prática
40
30
30
40
30
40
210

00
10
10
00
10
00
30

CH
Total
40
40
40
40
40
40
240

RESUMO:
CH TOTAL PERCENTUAL
Núcleo de Formação humana

560

11,96%

Núcleo da Morfologia da Patologia, Biologia e
da Epidemiologia, e Fisiologia
Núcleo Interdisciplinar

920

19,65%

240

5,12%

Núcleo Profissionalizante Clínico

1740

37.17%

Núcleo Prático Profissionalizante

1020

21,79%

Atividades Complementares

200

4,27%

Total

4680

100,00%
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1.15.1 MATRIZ CURRICULAR ENFERMAGEM 1º/2013
1º PERÍODO
CH

Disciplina

CH

Teoria Pratica

CH
Total

Anatomia Humana I

40

40

80

Citologia, Histologia e Embriologia

40

40

80

História da Enfermagem

40

00

40

Informática

10

30

40

Biofísica

20

20

40

Língua e Comunicação

40

00

40

Parasitologia

60

20

80

TOTAL

250

150

400

CH

CH

CH

2º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Genética

30

10

40

Filosofia

40

00

40

Bioquímica

80

00

80

Anatomia Humana II

40

40

80

Microbiologia e Imunologia

50

30

80

Psicologia em Enfermagem

40

00

40

Ética Profissional e Legislação

40

00

40

TOTAL

320

80

400

CH

CH

CH

3º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Fisiologia Humana

80

00

80

Fundamentos do Processo de Cuidar I

80

40

120

Bioestatística

30

10

40

Patologia

80

00

80
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Sociologia

40

00

40

Saúde Ambiental

30

10

40

Antropologia

40

00

40

TOTAL

380

60

440

CH

CH

CH

4º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Semiologia

40

40

80

Farmacologia

80

00

80

Epidemiologia

70

10

80

Fundamentos do Processo do Cuidar II

40

80

120

Nutrição em Enfermagem

40

00

40

Metodologia Científica

30

10

40

TOTAL

300

140

440

CH

CH

CH

5º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Enfermagem em Saúde Coletiva

70

10

80

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental

80

40

120

Enfermagem em Clínica Médica

80

00

80

Enfermagem em Clínica Cirúrgica

100

60

160

TOTAL

330

110

440

CH

CH

CH

6º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso

70

10

80

Sistematização de Assistência em Enfermagem

60

40

100

Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia

90

10

100

Infectologia

100

20

120

Didática Aplicada à Enfermagem

20

20

40

TOTAL

340

100

440

7º PERÍODO
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CH

Disciplina

CH

Teoria Pratica

Gerenciamento em Enfermagem I

CH
Total

70

10

80

100

20

120

Enfermagem em Pronto Socorro

90

10

100

Enfermagem Neonatal

70

10

80

Optativa I

40

00

40

TOTAL

370

50

420

CH

CH

CH

Enfermagem na Saúde da Criança e do
Adolescente

8º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Enfermagem em Estratégia de Saúde da Família

100

20

120

Enfermagem em UTI

80

00

80

Gerenciamento em Enfermagem II

70

10

80

Optativa II

30

10

40

Optativa III

30

10

40

Optativa IV

40

00

40

TOTAL

350

50

400

CH

CH

CH

9º PERÍODO
Disciplina

Teoria Pratica

Total

Trabalho de Conclusão de Curso (TCCI)

20

20

40

Optativa V

30

10

40

Estágio Supervisionado na Saúde Coletiva I

00

130

130

Estágio Supervisionado na Área Hospitalar I

00

320

320

Estágio Supervisionado em UTI

00

40

40

TOTAL

50

520

570

CH

CH

CH

10º PERÍODO
Disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso II

Teoria Pratica
20

Total

20

40

Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Faculdade Patos de Minas (FPM)

38

Estágio Supervisionado na área Hospitalar II

00

320

320

Estágio Supervisionado na Saúde Coletiva II

00

130

130

Optativa VI

40

00

40

TOTAL

60

470

530

CARGA HORÁRIA DA MATRIZ CURRICULAR

4.480

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

200

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

4.680

DIVISÃO DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I
Disciplina

CH

Estágio Supervisionado Em Saúde Coletiva

130

Estágio Supervisionado Em Clínica Médica

120

Estágio Supervisionado Em Materno Infantil

80

Estágio Supervisionado Em Pronto Socorro

40

Estágio Supervisionado Em Clínica Cirúrgica

80

Estágio Supervisionado Em UTI

40

TOTAL

490

DIVISÃO DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II
Disciplina

CH

Estágio Supervisionado Em Saúde Coletiva

130

Estágio Supervisionado Em Clínica Médica

120

Estágio Supervisionado Em Materno Infantil

80

Estágio Supervisionado Em Pronto Socorro

40

Estágio Supervisionado Em Clínica Cirúrgica

80

TOTAL

450

Totalizando uma Carga Horária de Estágios I e II: 940
DISCIPLINAS OPTATIVAS:
Enfermagem na Saúde do Homem

CH
40
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Enfermagem em Hemodiálise

40

Enfermagem em Oncologia

40

Enfermagem na Interpretação de Exames
Laboratoriais
Enfermagem na Administração de Medicamentos

40

VI: Libras

40

40

1.16. NÚCLEOS TEMÁTICOS MATRIZ 2º/2014
Os núcleos temáticos são estabelecidos a partir de uma visão integradora baseada em
princípios de globalização, interdisciplinaridade e complexidade, considerando-se os
elementos locais, regionais e nacionais. São assim distribuídos os núcleos. Considerando a
legislação vigente, os princípios básicos anteriormente definidos, o perfil e os objetivos
propostos, este currículo, com carga horária total de 4760h/a, está organizado em 5 núcleos:
I - Núcleo de Formação humana: reúne as disciplinas necessárias à formação do
enfermeiro, bem como as disciplinas voltadas para a formação em humanidades.

CH
TEÓRICA

CH
PRÁTICA

CH
TOTAL

Psicologia em Enfermagem

40

00

40

Sociologia

40

00

40

Antropologia

40

00

40

Metodologia Científica

30

10

40

Ética profissional e legislação

40

00

40

Iniciação Científica

20

20

40

Bioestatística

30

10

40

Filosofia

40

00

40

Informática

10

30

40

Língua e Comunicação

40

00

40

Didática Aplicada à Enfermagem

20

20

40

Gerenciamento em Enfermagem I

70

10

80

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
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Gerenciamento em Enfermagem II

70

10

80

Total

490

110

600

II - Núcleo da Morfologia da Patologia, Biologia e da Epidemiologia, e Fisiologia.

CH

CH

CH

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

Anatomia Humana I

40

40

80

Anatomia Humana II

40

40

80

Fisiologia Humana

80

00

80

Patologia

80

00

80

Epidemiologia

70

10

80

Infectologia

100

20

120

Saúde Ambiental

30

10

40

Saúde Coletiva

70

10

80

Microbiologia e Imunologia

50

30

80

Citologia, Histologia e Embriologia

40

40

80

Genética

30

10

40

Parasitologia

60

20

80

Total

690

230

920

CH

CH

CH

TEÓRICA

PRÁTICA

TOTAL

Biofísica

20

20

40

Nutrição em Enfermagem

40

00

40

Farmacologia

80

00

80

Bioquímica

80

00

80

Total

220

20

240

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

III- Núcleo Interdisciplinar:

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

IV – Núcleo Profissionalizante Clínico
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CH
TEÓRICA
40

CH
PRÁTICA
00

CH
TOTAL
40

Enfermagem em Clínica Médica

80

00

80

Fundamentos de Enfermagem

80

80

160

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem

80

80

160

Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso

70

10

80

Enfermagem Ginecologia e Obstetrícia

90

10

100

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental

80

40

120

Enfermagem em Clínica cirúrgica

100

60

160

60

40

100

100

20

120

90

10

100

Enfermagem Neonatal

70

10

80

Optativa I

40

00

40

Optativa II

40

00

40

Optativa III

30

10

40

Optativa IV

30

10

40

Optativa V

40

00

40

Optativa VI

30

10

40

Optativa VII

40

00

40

100

20

120

80

00

80

1370

430

1780

CH
TEÓRICA
00

CH
PRÁTICA
130

CH
TOTAL
130

00

40

40

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
História da Enfermagem

Sistematização de Assistência em
Enfermagem
Enfermagem na Saúde da Criança e do
Adolescente
Enfermagem em Pronto Socorro

Enfermagem em Estratégia de Saúde da
Família
Enfermagem em UTI
TOTAL

V- Núcleo Prático Profissionalizante:

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
Estágio Supervisionado I - Em Saúde Coletiva
Estágio Supervisionado em UTI
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Estágio Supervisionado I – Área Hospitalar

00

320

320

Trabalho de Conclusão de Curso I

20

20

40

Estágio supervisionado II – Área Hospitalar

00

320

320

Estágio Supervisionado II – Saúde Coletiva

00

130

130

Trabalho de Conclusão de Curso II

20

20

40

TOTAL

40

980

1020

OPTATIVAS:
Optativas

Optativas

Específicas

pedagógicas

CH

CH

CH

Teórica Prática

Optativa I
Optativa II
Optativa III
Optativa IV
Optativa V
Optativa VI
Optativa VII
TOTAL

40
30
30
40
30
40
40
250

00
10
10
00
10
00
00
30

total
40
40
40
40
40
40
40
280

Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Enfermagem – FPM
1º/2016
1º Semestre
Disciplina

CH

Aulas

Anatomia Humana I

80

04

Antropologia/História da Enfermagem

40

02

Biofísica

40

02

Citologia, Histologia e Embriologia

80

04

Filosofia

40

02

Informática

40

02

Língua e Comunicação

40

02

Metodologia Científica

40

02
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Subtotal

400

20

2º Semestre
Disciplina

CH

Aulas

Anatomia Humana II

80

04

Bioquímica

80

04

Ética Profissional e Legislação

40

02

Farmacologia

80

04

Fisiologia Humana

80

04

Genética

40

02

Subtotal

400

20

Disciplina

CH

Aulas

Bioestatística

40

02

Microbiologia e Imunologia

80

04

Fundamentos do Processo de Cuidar

120

06

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem

160

08

Subtotal

400

20

Disciplina

CH

Aulas

Administração Aplicada à Enfermagem

80

04

Patologia

80

04

Nutrição em Enfermagem

40

02

Psicologia em Enfermagem

40

02

Sociologia

40

02

Parasitologia

80

04

Saúde e Educação Ambiental

40

02

Subtotal

400

20

3º Semestre

4º Semestre

5º Semestre
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Disciplina

CH

Aulas

Epidemiologia

80

04

Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental

120

06

Enfermagem na Saúde da Criança e

120

06

Enfermagem em Saúde Coletiva

80

04

Subtotal

400

20

Disciplina

CH

Aulas

Enfermagem do Adulto e Terceira Idade I

80

04

Enfermagem no Programa de Saúde da

120

06

Enfermagem Neonatal e Saúde da Mulher

160

08

Didática em Enfermagem

40

02

Subtotal

400

20

Adolescente

6º Semestre

Família
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7º Semestre
Disciplina

CH

Aulas

Gerenciamento em Enfermagem

40

02

80

04

Enfermagem Pré-Hospitalar e PS I

40

02

Iniciação Científica

80

04

Enfermagem do Adulto e Terceira Idade II

120

06

Introdução aos Direitos Humanos

40

02

Subtotal

400

20

Disciplina

CH

Aulas

Enfermagem Cirúrgica

120

06

Enfermagem em Hemodiálise

40

02

Enfermagem e CCIH

80

04

Enfermagem Pré-Hospitalar e PS II

80

04

Optativa I

40

02

40

02

400

20

Sistematização

de

Assistência

em

Enfermagem

8º Semestre

História

e

Cultura

Afro-Brasileira

e

Indígena
Subtotal
*Estágio Supervisionado: visitas técnicas e observação
9º Semestre
Disciplina

CH

Aulas

Estágio Supervisionado em Área Hospitalar

200

10

Enfermagem e Práticas de CME

80

04

Optativa II

40

02

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva

200

10

Trabalho de Conclusão de Curso

80

04

Subtotal

600

30
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10º Semestre
Disciplina

CH

Aulas

Estágio Supervisionado em Área Hospitalar

200

10

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva

200

10

Enfermagem em UTI

120

06

Optativa III

40

02

Seminário de TCC

40

02

Subtotal

600

30

Total

4600

220

Atividades extracurriculares/complementares

200 h

Total Geral

4800 h

Disciplinas Optativas

CH

Aulas

Cardiologia

40

02

Enfermagem do Trabalho

40

02

Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS

40

02

Oncologia

40

02

Organização dos Serviços de Saúde

40

02

Políticas Públicas de Saúde

40

02

1.15.

Ementário e Bibliografias

1º Semestre
Anatomia Humana I – 80 h
Ementa
Conceitos de morfofuncionalidade e aspectos específicos da anatomia do sistema
Locomotor, constituído pela Osteologia, Artrologia e Miologia, como também o sistema
nervoso e circulatório, dentre outros como fundamento para uma melhor aplicabilidade e
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eficiência

do trabalho de Enfermagem durante a prática

clínica, bem como o

desenvolvimento da ética interrelacionando Enfermagem e Anatomia Humana.
Bibliografia Básica
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana. 5.ed. São Paulo: Manole, 2002.
GRAY, H. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
Bibliografia Complementar
D’ ÂNGELO, J. G.; Fattini, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. São
Paulo, Atheneu, 2000.
KOPF, Maier, P. Wolf- Heidegger: Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana.3.ed. São Paulo: Makron Books,
1994.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a
descrição dos ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu, 2006.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu,
2004.
JACOB, Stanley; FRANCONE, Clarice; LOSSOW, Walter. Anatomia e fisiologia
humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
Antropologia/História da Enfermagem - 40
Ementa
Introdução à Antropologia, medicina e saúde; a evolução cultural; cultura e herança; a
cultura nas relações sociais; cultura, arte e trabalho; temas contemporâneos da antropologia.
Definição da história da humanidade. Surgimento da enfermagem na antiguidade, definição
da mesma como profissão, como também a história da enfermagem no Brasil.
Desenvolvimento da enfermagem e da Assistência à saúde nas épocas históricas. Estudo dos
primeiros conceitos da prática de enfermagem e da relação enfermeiro e paciente.
Bibliografia Básica
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Mauss, Marcel – Sociologia e Antropologia – Cosac & Naify – São Paulo - 2003
Lakatos, E.M. Marconi, M. A – Sociologia Geral – 7ª ed. Atlas – São Paulo, 1990.
COHN, Amélia. Saúde no Brasil – São Paulo – Cortez, 2001.
GEOVANI, Telma A. Moreira – História da Enfermagem – Revinter 2002.
KAWAMOTO, Emilia Emi – Fundamentos de Enfermagem – EPU – São Paulo –
1997.
Bibliografia Complementar
Damatta, R. Relativizando: uma introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro –
Vozes – 1990.
Gadotti, M. Histórias das idéias pedagógicas. São Paulo, Edit. Ática – 1999.
Chauí, M. Convite a Filosofia. São Paulo, Ática, 1994.
POLIT, Denise F. Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem. Atmed. Porto Alegre:
2004.
TIMBY, Bárbara K. Conceitos e Habilidades Fundamentais no Atendimento de
Enfermagem – Artmed.
ANDRADE Maria Teresa Soy. Guias Práticos de Enfermagem – Cuidados
Intensivos. McGrawHill. Rio de Janeiro: 2002.
POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
PORTO, Fernando; AMORIM, Wellington (Org.). História da enfermagem:
identidade, profissionalização e símbolos. São Caetano do Sul: Yendis, c2010.
OGUISSO, Taka (org.) Trajetória histórica e legal da enfermagem. 2. ed. São Paulo:
Manole, 2010.
Biofísica – 40 h
Ementa
Estudo dos conceitos fundamentais, o funcionamento e aplicação dos recursos
terapêuticos, bem como a introdução ao pensamento crítico e científico, usando a biofísica
como instrumento de trabalho.
Bibliografia Básica
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GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. Savier. São Paulo: 2002.
HALL, Susan. Biomecânica Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica Básica. São Paulo: Atheneu, 2000.

Bibliografia Complementar
TIPLER, Paul A – Física para Cientistas e Engenheiros, LTC. Rio de Janeiro: 2000.
KELLER F. et. Alli. Física. São Paulo: Makron Books do Brasil, Vol. 1,1997.
OKUNO, E. et. Alli. Física para Ciências Biológicas e Biomédica. São Paulo: Habra,
1986.
DURAN, Jose Enrique Rodas. Biofísica: Fundamentos e Aplicações. São Paulo:
Pearson Education do Brasil Ltda, 2002.
MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica
essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2012.
YOUNG, Hugh D. Sears e Zemansky física II termodinâmica e ondas. São Paulo:
Pearson Education, 2006.
Citologia, Histologia e Embriologia - 80
Ementa
Estrutura geral e funcionamento das células de animais pluricelulares ao nível
ultraestrutural e molecular. Características morfológicas e fisiológicas relacionadas à função
dos tecidos humanos. Os métodos e técnicas de estudo utilizados para observação histológica.
Além disso, são estudados os tecidos básicos encontrados no organismo humano, assim como
sua organização formando os diversos órgãos e sistemas. A origem embriológica dos diversos
tecidos em especial aqueles relacionados à formação dos tecidos musculares e ósseos e
princípios éticos interrelacionados com a enfermagem.
Bibliografia Básica
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 8.ed. Rio de
janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
DE ROBERT, E.D.P, De ROBERTS, E.M.F. Bases de Biologia Celular e molecular.
Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2004.
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GARCIA, Sônia Maria Lauer D. Embriologia. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Bibliografia Complementar
STEVENS, Alan & Lowe James. Histologia Humana. 2 ed. São Paulo: Manole, 2001.
JUNQUEIRA, Luiz C. & Carneiro, José. Histologia Básica. Guanabara Koogan, 2004.
ALBERTS, Bruce. Fundamentos da Biologia Celular. São Paulo: Artmed, 2004.
HIB, J. Embriologia médica. 8.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
KUHNEL, Wolfgang. Citologia, histologia e anatomia microscópica. 11. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
VALLE, Francisco das Chagas. Prática de citologia e genética. Rio de Janeiro:
MEDSI, 2001.
Filosofia - 40
Ementa
Origem, contextualização, características e organização do pensamento ocidental.
Bases filosóficas do pensamento científico. Pensamento lógico-racional. A filosofia aplicada à
saúde. A enfermagem dentro da sociedade humana e das relações morais de conduta. A ética
enquanto norteadora da conduta humana e das relações profissionais na área da saúde e das
relações inter-humanas. O ser humano enquanto integrante ativo e consciente de sua ação na
sociedade.
Bibliografia Básica
ARANHA, M ª Lúcia de Arruda. Temas de Filosofia. Moderna. São Paulo: 2004.
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. Brasiliense. São Paulo: 2005.
CHAUI, M. Convite a filosofia. São Paulo: Ática, 1994.
Bibliografia Complementar
BUZZI, Arcângelo R. Introdução ao Pensar. Rio de Janeiro: Vozes 2004.
JASPERS, Karl. Introdução ao Pensamento Filosófico. São Paulo: Civilização
Brasileira, 2003.
GAARDER, J. O Mundo de Sofia. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
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FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 15ª ed. São Paulo: Graal, 2003.
MORIN, Edgar. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. 3.ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.
PENNA, Antonio Gomes. Introdução à filosofia da moral. Rio de Janeiro: Imago,
1999.
Informática - 40
Ementa
Conceitos eletivos da área de informática para habilitar os alunos, como usuários,
utilizarem softwares específicos na área de saúde. Oferece apoio na formação do profissional,
sendo um instrumento valioso na elaboração de documentos, tabulação e interpretação de
dados, organização e pesquisa.
Bibliografia Básica
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática–conceitos básicos. Campus São Paulo:
2004.
ALCADE, Eduardo Lancharro. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 1991.
CARIBÉ, Roberto & Caribé, Carlos. Introdução à computação. São Paulo: FTD,
1996.
Bibliografia Complementar
CAMARDA, Bil. Word For Windows 6: Técnicas Avançadas. Rio de Janeiro,
Berkeley Sprint, 2002.
NELSON, David L. Visual Basic for Windows – Versão 3.0. São Paulo, Makron
Books, 1994.
RONCONI, Luciana Moreira. Access XP. 3.ed. São Paulo: Senac, 2004.
MEIRELLES, F. de S. Informática: novas aplicações com microcomputadores. 2.ed.
São Paulo: Pearson Makron Books, 1994.
NORTON, P. Introdução a informática. São Paulo: Makron Books, 1996.
CAPRON, H.L; JOHNSON, J. A. Introdução á informática. 8.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2004.
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Língua e Comunicação – 40
Ementa
O processo da leitura e escrita na universidade definido língua e conhecimento,
pressupostos básicos para concepções de linguagem, texto, leitura e escrita. Estuda também as
condições de produção da leitura e escrita dos texto acadêmico e os diversos tipos de textos,
sua estrutura, funcionamento, argumentação, coesão e coerência.
Bibliografia Básica
BAGNO, M. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. São Paulo: Ed. Loyola,
1999.
MARTINS, D. S. Português Instrumental. Porto Alegre, Sagra Luzzato, 2000.
FÁVERO. Coesão e coerência textual. São Paulo: Ática, 2000.
Bibliografia Complementar
FARACO, C. Prática de textos: língua portuguesa para estudantes universitários.
Petrópolis: Vozes, 1992.
NICOLA, José de. Gramática Contemporânea da Língua Portuguesa. Edit.
Scipione, São Paulo, 1993.
SOUZA, L.M. & CARVALHO, S.W. Compreensão e produção de textos. 4ª ed.
Petrópolis: Vozes, 1995.
MEDEIROS, J.B. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2000.
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48.ed.
São Paulo: Cia Editora Nacional, 2008.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. 6. ed. São
Paulo: Scipione, 2008.
PLATÃO, Savioli F. e FIORINI, J. Luiz. Para entender o texto. São Paulo: Ática,
2007.
Metodologia Científica - 40
Ementa
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As características do conhecimento científico. As etapas básicas do método científico.
Normas de elaboração dos trabalhos acadêmicos. Instrumentos utilizados na pesquisa
científica.
Bibliografia Básica
HÚBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de
dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Pioneira / Mackenzie, 1998.
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo: Atlas,
2004.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Cortez, 2002.
Bibliografia Complementar
POLIT, Denise F. - Fundamentos de Pesquisa em enfermagem Métodos, Avaliação
Crítica. Artmed. São Paulo – 2004.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999.
MANYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa Social: Teoria Método e
Criatividade. Petrópolis, Vozes, 2001.
VIERA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
JORGE, Sonia Maria Gonçalves; RIBEIRO, Lindioneza Adriano. Fundamentos para
o conhecimento científico: áreas da saúde. São Paulo: CLR Balieiro, 1999.
MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
2º Semestre
Anatomia Humana II - 80
Ementa
Conceitos de morfofuncionalidade e aspectos específicos da anatomia agora dos
sistemas respiratório, digestório, urogenital como fundamento para uma melhor aplicabilidade
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e eficiência do trabalho de Enfermagem durante a prática clínica, bem como o
desenvolvimento da ética interrelacionando Enfermagem e Anatomia Humana.
Bibliografia Básica
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
ROHEN, Johannes W. Anatomia Humana. 5ed. São Paulo: Manole, 2002.
GRAY, H. Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.
Bibliografia Complementar
D’ ÂNGELO, J. G.; Fattini, C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. São
Paulo: Atheneu, 2000.
KOPF, Maier, P. Wolf- Heidegger – Atlas de Anatomia Humana. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2000.
NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 3 ed. São Paulo, Makron Books,
1994.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a
descrição dos ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. São Paulo: Atheneu, 2006.
_____. Anatomia humana básica. São Paulo: Atheneu, 2004.
JACOB, Stanley; FRANCONE, Clarice; LOSSOW, Walter. Anatomia e fisiologia
humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
Bioquímica - 80
Ementa
Estudo das substâncias químicas que atuam diretamente sobre o metabolismo e suas
implicações sobre as estruturas orgânicas essenciais, para desenvolver o conhecimento e
entendimento da fisiologia e patologia dos tecidos.
Bibliografia Básica
BAYNES, John & Dominiczak, Marek H. Bioquímica Médica. São Paulo: Manole,
2002.
NELSON, David L. LEHNINGER. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Makron
Books, 1994.
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VOET, Donald et ali. Fundamentos de Bioquímica. Artmed, 2002.
Bibliografia Complementar
HOUSTON, Michael E. Bioquímica Básica de Ciência do Exercício. São Paulo:
Rocca, 2001.
MARZZOCO, Anita. Bioquímica Básica. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro: 1999.
CHAMPE, Pamela C. Bioquímica Ilustrada. Artmed. São Paulo: 1996.
MASTROENI, Marcos Fábio; GERN, Regina Maria Miranda. Bioquímica: práticas
adaptadas. São Paulo: Atheneu, 2008.
VIEIRA, Enio Cardillo; et al. Bioquímica celular e biologia molecular. 2.ed. São
Paulo: Atheneu, 2002.
MOTTA, Valter T. Bioquímica. Rio Grande do Sul: Educs, 2005.
Ética Profissional e Legislação - 40
Ementa
Principais aspectos da Ética fornecendo ao aluno conhecimentos sobre a legislação de
interesse da Enfermagem e suas principais entidades de classe. Os aspectos deontológicos e
legais que norteiam as atividades de enfermagem no âmbito humanístico são os principais
motivos para o estudo desta disciplina para a formação do profissional de caráter, ética e
sobriedade.
Bibliografia Básica
MARCOS, M.B. Ética e Profissionais da Saúde. 1ª ed. Santos: 1999.
SANTOS, e.f. dos. Legislação em Enfermagem. Goiânia, Edit. AB, 2002.
FORTES, Paulo Antônio de Carvalho. Bioética e Saúde Pública. Loyola. São Paulo:
2003.
Bibliografia Complementar
FONTINELLI, Jr. Clingle. Ética e Bioética na Enfermagem. AB. Goiânia: 2002.
ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto. Ética na Saúde. Pioneira. São Paulo:
2002.
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CARPENITO, Lynda Juall. Diagnóstico de Enfermagem. Aplicação à Pratica Clínica
São Paulo: Artmed, 2002.
PETROIANU, Andy. Ética, moral e deontologia médicas. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2000.
TUGENDHAT, Ernst. Lições sobre ética. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.
ARRUDA, Maria Cecilia Coutinho de. Código de ética. São Paulo: Neg´[ócio, 2002.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004.
Farmacologia - 80
Ementa
Estudo da farmacologia com seus mecanismos de ação, sítios de ação, conceito de meia
vida e efeitos colaterais nos diferentes grupos de medicamentos. Fatores farmacológicos,
através das definições de droga e medicamento e o quanto eles podem interferir de forma
adequada ou não nas terapias físicas, respeitando os princípios éticos.
Bibliografia Básica
ASPERHEIM, Mary. Farmacologia para enfermagem. Rio de Janeiro. Guanabara
Koogan. 2001.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; MOORE, P. K. Farmacologia. Rio de
Janeiro, Guanabara Koogan. 2001.
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia Básica e Clínica. 9.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
Bibliografia Complementar
GIOVANI, A. M. M. Enfermagem Cálculo e administração de Medicamentos. São
Paulo. Logman, 2004.
SILVA, Lenildon. Farmacologia. 6 ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan. 2002.
LÜLLMANN, Heinz; MOHR, Klaus; HEIN, Lutz; BIEGER, Detlef. Farmacologia:
texto e atlas. 5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
CLAYTON, Bruce D.; STOCK, Yvonne N. Farmacologia na prática de
enfermagem. 13. ed. São Paulo: Elsevier, 2006.
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CRAIG, Charles R.; STITZEL, Robert E. Farmacologia moderna com aplicações
clínicas. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
FINKEL, Richard; et al. Farmacologia ilustrada. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Fisiologia Humana - 80
Ementa
Definição de Fisiologia levando o aluno conhecer o funcionamento dos principais
sistemas formantes e sua regulação no funcionamento do corpo humano; também são estudas
as situações especiais, como enfermidades (fisiopatologia) e sua correlação com o meio
ambiente, bem como o desenvolvimento da ética interrelacionando Enfermagem e Fisiologia.
Bibliografia Básica
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 2ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan,
1999.
GUYTON, Artur C. Hall, Jhon E. Tratado de Fisiologia Médica. 9ed. Guanabara
Koogan: 2002.
_____. Fisiologia Humana. 6ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan: 1998.
Bibliografia Complementar
GANONG, Willian F. Fisiologia Médica. São Paulo: Atheneu, 1989.
JACOB, Stanley; FRANCONE, Clarice; LOSSOW, Walter. Anatomia e Fisiologia
Humana. 5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990.
ROBERT, Berne M. Fisiologia. Elsevier: Rio de Janeiro, 2004.
SILBERNAGL, Stefan; DESPOPOULOS, Agamemnon. Fisiologia: texto e atlas. 5.ed.
Porto Alegre: Artmed, 2003.
DAVIES, A.; BLAKELEY, A.G.H.; KIDD, C. Fisiologia humana. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
ADER, Jean-Louis et al. Fisiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Genética - 40
Ementa
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Relações entre os genes e as características estruturais e funcionais das células e dos
seres humanos de forma geral; como tais características são transmitidas de geração em
geração, quais os efeitos de fatores ambientais na expressão desses genes e na ocorrência de
mutações, qual a utilização desses conhecimentos no diagnóstico, tratamento e prevenção de
doenças. Alterações ocorridas ao longo da evolução da espécie humana, tanto
anatomofisiologicamente

como

socioculturalmente

repeitando

os

princípios

éticos

interrelacionados.
Bibliografia Básica
CLARKE, Cyril A. Genética Humana e Medicina. São Paulo: EPU, 1998.
OTTO, Priscila G. et ali. Genética Humana e Clínica. São Paulo: Rocca, 2004.
ALBANO, Lilian Maria José. Genética Clínica e Molecular das Doenças
Neurológicas com Mutações Dinâmicas. São Paulo: Manole, 2000.
Bibliografia Complementar
THOMPSON, J. S. & Thonson, M. W. Genética Médica. Rio de Janeiro: Atheneu,
1976.
BORGES-OSÓRIO, M.Regina. Genética Humana, 2 ed. Porto Alegre : Artmed.
VALLE, Francisco das Chagas. Práticas de Citologia e Genética. Medsi. Rio de
Janeiro: 2001.

SCHOR, Nestor; BOIM, Mirian Aparecida; SANTOS, Oscar Fernando Pavão. Bases
moleculares da biologia, da genética e da farmacologia. São Paulo: Atheneu, 2003.
DE ROBERTIS. Bases da biologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2001.
BEIGUELMAN, Bernardo. Citogenética humana. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1982.
BURNS, George W.; BOTTINO, Paul J. Genética. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 1991.

3º Semestre
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Bioestatística - 40
Ementa
As características das etapas básicas do método científico, análise e síntese. Normas
Básicas de elaboração de trabalhos acadêmicos. Desenvolvendo a capacidade de análise e
síntese apresentando as normas básicas de elaboração de trabalhos acadêmicos.
Desenvolvimento de pesquisa científica e sua publicação, bem como o desenvolvimento da
ética interrelacionando saúde, Enfermagem e estatística.
Bibliografia Básica
JEKEL. Epidemiologia bioestatística e medicina preventiva. São Paulo. Ed: Artmed,
2005.
MARTINS, Gilberto de Andrade. Princípios de Estatística. Edit. Atlas, São Paulo,
1990.
NAZARETH, Helenalda, Curso Básico de Estatística. Edit. Ática, São Paulo, 2003.
Bibliografia Complementar
BISQUERA, Rafael. Introdução à Estatística. Porto Alegre, Artmed, 2004.
OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e Probabilidade. São Paulo,
Atlas, 1999.
DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatística: para simples mortais. São
Paulo: Elsevier, 1999.
VIEIRA, Sonia. Introdução à bioestatística. 3.ed. São Paulo: Elsevier, 1980.
BERQUÓ, Elza Salvatori. Bioestatística. São Paulo: EPU, 1981.
BEIGUELMAN, Bernardo. Curso prático de bioestatística. 5. ed. Ribeirão Preto:
FUNPEC, 2002.
Microbiologia e Imunologia - 80
Ementa
Introdução à Microbiologia. Estudo dos principais microorganismos patogênicos e de
flora normal (bactérias, fungos e vírus). Princípios básicos de Imunologia (antígeno,
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anticorpo, complemento, doença auto-imune, vacinas e suas variações, funções e interações,
etc).
Bibliografia Básica
TRABULSI, Microbiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.
BARBOSA, Heloiza Ramos & Torres, Bayardo Baptista. Imunologia Básica. São
Paulo: Atheneu, 2005.
COSTA, Yassanan de Souza. Microbiologia e Parasitologia. São Paulo: Empório do
Livro, 2000.
Bibliografia Complementar
ROITT, Ivan. Imunologia. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003.
BURTON, Gwendolyn; ENGELKIRK, Paul G. Microbiologia para as ciências da
Saúde. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998.
SCHAECHTER, Mosélio et all. Microbiologia: mecanismos das doenças infecciosas.
3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.
ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, Andrew H. Imunologia celular e molecular. 5.ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
LUZ NETO, Leonardo Severo da; VOLPI, Roseli; REIS, Pedro Aguiar. Microbiologia
e parasitologia. Goiânia: AB, 2003.
MURRAY, Patrick R. Microbiologia clinica. 2.ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2002.
SHARON, Jacqueline. Imunologia básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
Fundamentos do Processo de Cuidar - 120
Ementa
Procedimentos de Enfermagem como a introdução à observação e registro, princípios
de higiene e conforto. O processo de comunicação na assistência, a prática de administração
de medicamentos. Conhecimentos teóricos/práticos sobre as ações de enfermagem destinadas
ao atendimento das necessidades humanas básicas tendo como norte o cuidar/cuidado como
ato e resultado da ação realizada, interrelacionando à ética profissional e social. Principais
regras de limpeza e esterilização, anamnese básica, pré-operatório e outras práticas
relacionadas à definição do papel do enfermeiro.
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Bibliografia Básica
POLIT, Denise F.; BECK, Cheryl Tatano; HUNGLER, Bernadette P. Fundamentos de
pesquisa em enfermagem; métodos, avaliação e utilização. 5.ed. São Paulo: Artmed, 2004.
KAWAMOTO, Emilia Emi; FORTES, Julia Ikeda. Fundamentos de Enfermagem.
São Paulo, E.P.U. 1995.
MAYOR, Eliana Rodrigues Carlessi. Manual de Procedimentos e Assistência de
Enfermagem. São Paulo, Atheneu, 2000.
Bibliografia Complementar
CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos Básicos para o Cuidar. São Paulo, Atheneu,
2000.
POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
ANDRADE, Maria Teresa Soy. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2002.
MORTON, Patrícia Gonce; et.al. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem
holística. 8. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. São
Paulo: Yendis, 2007.
DANIEL, Liliana Felcher Enfermagem: Modelos e processos de trabalho. São Paulo:
EPU, 1987.
Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem - 160
Ementa
Os conceitos e definições do processo de assistência de enfermagem, bem como, as
técnicas de semiologia necessárias para avaliação das condições de saúde dos pacientes,
fornecendo ao aluno uma visão geral teórico-prática da área, respeitando os princípios éticos
profissionais e sociais.
Bibliografia Básica
RAVEL, Richard. Laboratório Clínico. Rio de janeiro, Guanabara Koogan, 1997.
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PORTO, Carmo Celeno. Semiologia Médica. Rio de Janeiro, Guanabara, 2001.
POSSO, Maria Belén Salazar. Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem. São
Paulo, Atheneu, 2004.
Bibliografia Complementar
LAMPERT, J.B. Orientação semiotécnica para o exame clínico. 2.ed. Santa Maria:
UFSM.
TALLEY, Nicolas J. Exame Clínico. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
UNICAMP. Procedimentos básicos de Enfermagem. São Paulo, Atheneu, 2000.
SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5.ed.
Rio de janeiro: Elsevier, 2006.
BARROS, Alba Lucia Botura Leite de et al. Anamnese e exame físico. Porto Alegre:
Artmed, 2002.
PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico: bases para prática médica. 6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

4º Semestre
Administração Aplicada à Enfermagem - 80
Ementa
As teorias administrativas e sua relação com a enfermagem, o gerenciamento de
serviços de enfermagem, a Administração de Recursos Humanos e Materiais na Enfermagem,
a Supervisão, Liderança e Motivação. Estrutura organizacional e gerenciamento dos Serviços
de Enfermagem público e/ou privado. Humanização no serviço de saúde.
Bibliografia Básica
SPAGNOL, Carla Aparecida; VELLOSO, Isabela S. C. Administração em
Enfermagem. Belo Horizonte, Coopmed, 2014.
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MARQUIS, Bessie L. Administração e Liderança em Enfermagem. Ed. Artes
Médicas. São Paulo, 1995.
SANTOS, Nivea Cristina Morreira. Enfermagem hospitalar: estruturas e condutas
para assistência básica. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
CASSIANI, Silvia H. de Bortoli. Administração de Medicamentos - Enfermagem.
Edit. E.P.U, São Paulo, 2000.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
_____. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991.
MALAGUTTI, William; CAETANO, Karen Cardoso (Org.). Gestão do serviço de
enfermagem no mundo globalizado. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a saúde:
estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos. Porto Alegre: Bookman, 2007.
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
DANIEL, Liliana Felcher. Enfermagem: Modelos e processos de trabalho. SãoPaulo:
EPU, 1987.
MALAGÓN-LONDOÑO, G.; MORERA, R. Galán; LAVERDE, Gabriel P.
Administração hospitalar. 2.ed. Argentina: Panamericana, 2003.
Patologia – 80
Ementa
Estudo de patologia definindo doença x patologia, as adaptações celulares às mesmas,
seus fatores de desenvolvimento e a genética, estudando também os distúrbios hídricos e
hemodinâmicos e suas atuações nos tratamentos clínicos envolvidos. Serão abordados os
fatores genéticos, imunológicos, infecciosos, ambientais e nutricionais das patologias, com
ênfase as neoplasias considerando os princípios éticos profissionais e sociais.
Bibliografia Básica
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MONTENEGRO, M. Patologia Processos gerais das doenças. Rio de Janeiro: Ed.
Guanabara Koogan, 2000.
ROBBINS E COTRAN. Patologia: bases patológicas das doenças. 7.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
Bibliografia Complementar
LEARRETA, J.A. Compêndio de diagnóstico das patologias da ATM.
BIRNEY, Margaret Hamilton. Fisiopatologia. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan,
2007.
MITCHELL, Richard N.; et al.. Robbins e Cotran: fundamentos de patologia. 7.ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
COTRAN, Ramzi S.; KUMAR, Vinay; COLLINS, Tucker. Robbins patologia
estrutural e funcional. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.
OLIVEIRA, Deilson Elgui; CAMARGO, João Lauro Viana. Patologia Geral:
abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
OLIVEIRA, Reynaldo Gomes De. Blackbook: clinica médica. 2.ed. Belo Horizonte,
2014.
Nutrição em Enfermagem - 40
Ementa
A nutrição como parte integrante da obtenção e manutenção da saúde principalmente
disfunções metabólicas. O estudo da digestão, absorção e biodisponibilidade, bem como as
funções e metabolismo dos nutrientes. Planejamento, cálculo e avaliação de dietas nos
diferentes estados fisiológicos. Estudo das medidas preventivas e terapêuticas aplicadas nas
diferentes patologias através da dieta. A nutrição da Gestante e do recém-nascido durante o
primeiro ano de vida até a adolescência.
Bibliografia Básica
BORSOI, Maria Ângela. Nutrição e Dietética (Noções Básicas). Edit. SENAC, São
Paulo, 2007.
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CUPPARI, L. Guia de nutrição: Nutrição clinica no adulto 2.ed.. São Paulo,
UNIFESP, Manole. 2005.
MAHAN, L. Kathleen; ESCOTT-STUMP, Sylvia. Krause alimentos, nutrição e
dietoterapia. 11.ed. São Paulo: Roca, 2005.
VASCONCELOS. Nutrição clínica: obstetrícia e pediatria.
Bibliografia Complementar
PHILIPPI, Sonia Tucunduva. Nutrição e técnica dietética. Barueri, Manole, 2014.
LOPEZ, Fábio Ancona; BRASIL, Anne Lise Dias. Nutrição e dietética em clinica
pediátrica. São Paulo: Atheneu, 2004.
TIRAPEGUI, Julio. Nutrição: fundamentos e aspectos atuais. 2.ed. São Paulo:
Atheneu, 2006.
VITOLO, Marcia Regina. Nutrição da gestação ao envelhecimento. Rio de Janeiro:
Rúbio, 2008.
MOORE, Mary Courtney. Nutrição e dietoterapia: manual prático. 2.ed. Rio de
Janeiro: Rvinter, 2002.
SAMPAIO, Helena A.C. Nutrição Humana - Auto-avaliação e Revisão. Edit.
Atheneu, São Paulo, 2000.
Psicologia em Enfermagem – 40
Ementa
Aspectos teóricos e práticos da Psicologia, com o enfoque desta, como ciência do
comportamento. Psicologia moderna (analítica e comportamental) muito importante para o
direcionamento do exercício do profissional de Enfermagem ampliando seus conhecimentos
para melhor compreensão das patologias psicossomáticas e sua influência nos tratamentos
físicos bem como os princípios éticos inerentes.
Bibliografia Básica
DAMÁSIO, Antonio R. O erro de descartes. São Paulo: Companhia das letras, 2000.
LIMA, Lauro de Oliveira. Piaget para principiantes. São Paulo.
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WEIL, Pierre & TOMPAKOW, Roland. O corpo fala, a linguagem silenciosa da
comunicação não verbal. Petropólis, Vozes, 2001.
Bibliografia Complementar
BOCK, Ana Mercês Bahia. FURTADO, Odair, TEIXEIRA. Maria de Lourdes Trassi.
Psicologias, Uma introdução ao estudo de Psicologia. São Paulo. Saraiva. 2001.
PONTY, Maurice Merleau. Fenomenologia da percepção. São Paulo, Martins Fontes,
1999.
ANTHIKAD, Jacob. Psicologia para enfermagem. 2.ed. São Paulo: Reichman, 2005.
STUART, Gail Wiscarz. Enfermagem psiquiátrica. 4.ed. Rio de Janeiro: Reichman,
2002.
STEFANELLI, Maguida Costa; FUKUDA, Ilza Marlene Kuae; ARANTES, Evalda
Cançado. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri: Manole,
2008.
DANIEL, Liliana Felcher. Atitudes interpessoais em enfermagem. São Paulo: EPU,
1983.
Sociologia - 40
Ementa
Desenvolvimento das ciências sociais. Cultura e comportamento ante a enfermidade.
Patologia social. Estigma. Modelos de Cultura Médica. Percepção cultural e suas implicações
no campo da saúde. O ambiente Urbano. A determinação social da saúde e da doença.
Sociologia da comunicação.
Bibliografia Básica
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo. Ed. Cultrix. 1982.
LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina de A. Sociologia Geral. 7ª ed. São Paulo.
Ed. Atlas. 1999.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 15ª ed. São Paulo. Ed. Graal. 2000.
Bibliografia Complementar
MARTINS, Carlos B. O que é sociologia. Edit. Brasiliense, São Paulo, 2001.
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MARCELINO, Nelson C. (org). Introdução às Ciências Sociais. 2.ed. São Paulo:
Papirus, 1988.
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à Sociologia. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000.
BOTTOMORE, T.B. Introdução a sociologia. 9.ed. Rio de Janeiro : LTC, 1987.
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
DOMINGUES, José Maurício. Teorias sociológicas no século XX. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2004.
Parasitologia - 80
Ementa
Introdução à Parasitologia humana. Interação parasito-hospedeiro; helmintologia e
protozoologia médica. Estudo microbiológico e diagnóstico dos principais protozoários e
helmintos parasitos do homem. Artrópodes de interesse em saúde pública. Parasitologia
aplicada á saúde pública. Métodos de controle e profilaxia das principais endemias brasileiras.
Bibliografia Básica
SHAECHTER, Moselio. Microbiologia: Mecanismos das Doenças Infecciosas. Rio
de Janeiro – Guanabara Koogan, 2002.
LUZ NETO, Leonardo Severo. Microbiologia e parasitologia. AB. 2003.
NEVES, David Pereira. Parasitologia Humana. 11ª ed. Atheneu. São Paulo: 2000.
Bibliografia Complementar
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2ªed. Guanabara Koogan. Rio de Janeiro:
2002.
FRANCO, Bernadette D. Gombossy de Melo. Microbiologia dos Alimentos. Atheneu.
São Paulo: 2004.
BURTON, Gwendolyn R. W. Microbiologia para Ciências da Saúde. Guanabara
Koogan. Rio de Janeiro: 1998.
CIMERMAN, Benjamin. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. São
Paulo: Atheneu, 2000.
COSTA, Yassanan de Souza. Microbiologia e parasitologia. São Paulo: Empório do
Livro, 2000.
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REY, Luís. Parasitologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 2002.
Saúde e Educação Ambiental - 40
Ementa
Análise da Legislação Sanitária, da Política Nacional de Saúde e de Noções básicas de
educação em Saúde, aborda os aspectos básicos e conceituais de saneamento básico, controle
de poluentes e as relações entre o meio ambiente e a saúde individual e coletiva. A questão
ambiental e a educação. Educação Ambiental. Princípios e objetivos da Educação Ambiental.
A educação como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento
Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto Ambiental. Conservação e valorização
ambiental. O estudo do meio enquanto componente curricular para o ensino. A importância da
diversificação

de

linguagens,

recursos

didáticos

e

sua

aplicação

no

ensino,

(experimentação/manipulação de situações e equipamentos, interpretação de fotos aéreas e
imagens de satélites, literatura, música e filmes).
Bibliografia Básica
PAPINI, S. Vigilância em saúde ambiental. São Paulo: Atheneu, 2012.
BARSANO, P.R.; BARBOSA, R.P.; VIANA, V.J. Biologia ambiental. São Paulo:
Érica, 2014.
ODUM, Eugene P; BARRET, Gary W. Fundamentos de ecologia. 5.ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2013.
DIMESNTEIN, G. Aprendiz do Futuro. São Paulo, Ática, 2000.
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: meio
ambiente e saúde. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
Bibliografia Complementar
CÔRTES, Soraya Vargas (Org.). Participação e saúde no Brasil. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2009.
LOTTENBERG, Claudio. A saúde brasileira pode dar certo. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.
OLIVEIRA, F.B; KASZNAR, I.K. Saúde, previdência e assistência social: desafios e
propostas para uma sociedade mais justa e moderna. São Paulo: M. Books do Brasil, 2005.
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HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5.ed. São Paulo: Artmed, 2009.
VASCONCELLOS, José Luiz; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Programas de
saúde. São Paulo: Ática, 2004.
VALLE, Cyro Eyer; LAGE, Henrique. Meio Ambiente: acidentes, lições, soluções.
3.ed. São Paulo: Senac, 2003.
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Mª Cecilia Focesi (edit) Educação Ambiental e
Sustentabilidade. 2.ed. Barueri: Manole, 2014.
GUIMARÃES, Mauro. Educação ambiental: no consenso um embate. 5.ed. São
Paulo: Papirus, 2000.
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, Jonh L.; Ecologia de
indivíduos a ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
BRANCO, Samuel Murgel. Ecologia da cidade. 2.ed. São Paulo: Moderna, 2003.

5º Semestre
Epidemiologia – 80
Ementa
Os conceitos e definições de epidemiologia, estudo e pesquisa a história natural das
doenças. Descrição os níveis de prevenção das doenças e a medida da saúde coletiva.
Passando então para a epidemiologia descritiva e suas variáveis, epidemiologia analítica e
social.
Bibliografia Básica
JEKEL, James F.; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, bioestatística
e medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e Saúde. São Paulo, Medici, 2002.
Bibliografia Complementar
BEAGLEHOLE, R ett all. Epidemiologia Básica. São Paulo, Santos, 2003.
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MEDRONHO, Roberto A. Epidemiologia. São Paulo Atheneu, 2006.
ALMEIDA FILHO; Naomar Zélia. Introdução à epidemiologia. 4.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
CZERESNIA, Dina; FREITAS Carlos Machado De (org). Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA FILHO, Naomar de. Saúde coletiva: teoria e
prática. Rio de Janeiro: Científica, 2014.
TESTA, Mario. Agir em saúde: um desafio para o público 3.ed. São Paulo: Hucitec,
2007.
Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental - 120
Ementa
Principais processos Saúde–Doença Mental relacionadas com a política pública e
privada. A assistência de Enfermagem aos principais problemas relacionados à Saúde Mental
de uma forma humana, profissional, multiprofissional e ética.
Bibliografia Básica
STEFANELLI, Maguida Costa; FUKUDA, Ilza Marlene Kuae; ARANTES, Evalda
Cançado. Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais. Barueri: Manole,
2008.
TOWNSEND, Mary C. Enfermagem psiquiátrica: conceitos de cuidados. 7. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
MASTROROSA, F.M. Enfermagem em clínica psiquiátrica. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
STUART, Gail W. Enfermagem Psiquiátrica. Edit. Ernesto Reichmann, São Paulo,
2002.
SADOCK, Benjamin James. Compêndio de Psiquiatria; Ciência do comportamento e
psiquiatria clínica. 9.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
RODRIGUES, Antonia Regina Furegato. Enfermagem Psiquiátrica. São Paulo,
E.P.U, 1996.
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DALLY, Peter; HARRINGTON, Heather. Psicologia e Psiquiatria na Enfermagem.
São Paulo: EPU, 1978.
ANTHIKAD, Jacob. Psicologia para enfermagem. 2.ed. São Paulo: Reichmann &
Affonso, 2005.
MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde. Atenção em saúde mental. 2.ed.
Belo Horizonte, 2007.
Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente - 120
Ementa
A disciplina aborda as Perspectivas da Enfermagem na assistência a saúde da criança e
do adolescente. Sistema de Saúde Brasileiro, desenvolvendo as ações pertinentes nas unidades
pediátricas em nível de atenção básica e ambulatorial com ações educativas visando a
promoção e prevenção de doenças, principalmente as imunopreveníveis. Assim como a
caracterização do crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Trata ainda do
planejamento, execução e avaliação de assistência de Enfermagem à criança normal e à de
alto risco, em todas as fases de desenvolvimento e crescimento. Planejamento, execução e
avaliação do cuidado da criança hospitalizada. Integração da família no atendimento e na
equipe de assistência à criança.
Bibliografia Básica
SCHMITZ, Edilza Maria. A Enfermagem em Pediatria e Puericultura. Edit.
Atheneu, São Paulo, 2000.
LEÃO, Ennio; et al. Pediatria ambulatorial. 4. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2005.
BOUER, Jairo; FRANCINE, Soninha. Tipo assim: adolescente. Campinas: Papirus,
2005.
KLIEGMAN, Robert M. et al. Nelson: princípios de pediatria. 5.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
Bibliografia Complementar
MELSON, Kathryn A. Enfermagem Materno-Infantil - Planos de Cuidado. Edit.
Ernesto Reichmann, São Paulo, 2002.
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COLLET, Neusa; OLIVEIRA, Beatriz Rosana Gonçalves. Manual de Enfermagem
em Pediatria. Goiânia, AB, 2002.
ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Lionch. Enfermagem pediátrica: a
criança, o adolescente e sua família no hospital. São Paulo: Manole, 2008.
MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica. 9.ed. São Paulo: Sarvier, 2004.
CASTANHO, Gisela M. Peres; DIAS, Maria Luiza. Terapia de família com
adolescentes. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde. Atenção a saúde da criança. 3.ed.
Belo Horizonte: SAS/SES, 2008.
MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Saúde. Atenção à saúde do adolescente.
2.ed. Belo Horizonte: SAS, 2007.
Enfermagem em Saúde Coletiva - 80
Ementa
Fundamentos de saúde pública no Brasil, os cuidados e os procedimentos básicos que
devem ser utilizados na abordagem das pessoas, o trabalho da equipe multidisciplinar no
processo saúde-doença e o papel do Enfermeiro neste contexto na resolução adequada dos
problemas de saúde individuais e coletivos considerando os pressupostos dos modelos clínico
e epidemiológico e a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de
vida, saúde, trabalho e adoecimento assim como, das ações de saúde coletiva.
Bibliografia Básica
SILVA, Marcelo G.C. Saúde pública: auto avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
SANTOS, Iraci; DAVID, Helena Maria S. L.; SILVA, Delson; TAVARES, Claudia M.
de M. Enfermagem e campos de prática em saúde coletiva: realidade, questões e soluções.
São Paulo: Atheneu, 2008.
KAWAMOTO, E; SANTOS, M. C. H; MATTOS, T. M. Enfermagem Comunitária.
São Paulo E.P.U., 2004.
Bibliografia Complementar
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FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; TONINI, Teresa (org). SUS e saúde da família
para enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Paulo: Yendis, 2011.
SILVA, Joana Azevedo; DALMASO, Ana Sílvia Whitaker. Agente comunitário de
saúde: o ser, o saber, o fazer. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.
WEBER, César Augusto Trinta. Programa de saúde da família: educação e controle
da população. Porto Alegre: AGE, 2006.
TESTA, Mario. Agir em saúde: um desafio para o público. 3.ed. São Paulo: Hucitec,
2007.
VASCONCELLOS, José Luiz; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Programas de
saúde. São Paulo: Ática, 2004.
TARRIDE. Saúde Pública: uma complexidade anunciada. São Paulo, Ed. Ernesto
Reichmann, 2000.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida. Ensinando a cuidar em saúde pública. São
Paulo: Yendis, 2007.

6º Semestre
Enfermagem do Adulto e Terceira Idade I - 80
Ementa
A enfermagem na atenção da saúde do adulto e do idoso considerando os programas
nacionais específicos com ênfase na atenção básica visando a promoção e prevenção das
doenças crônico degenerativas e do processo de envelhecimento numa perspectiva
biopsicossocial.
Bibliografia Básica
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.. Brunner e Suddarth; tratado de
enfermagem médico Cirúrgica. 11.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
CARVALHO FILHO, E. T; PAPALEO NETTO, M. Geriatria: Fundamentos, Clínica
e Terapêutica. São Paulo, Atheneu, 2000.
RODRIGUES, Andrea Bezarra; OLIVEIRA, Patricia Peres De. Casos clínicos em
oncologia. São Paulo: Érica, 2013.
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Bibliografia Complementar
NUNES, Maria Do Patrocinio Tenório et al (edit.) Clinica médica: grandes temas na
prática. São Paulo: Atheneu, 2010.
ARONE, Evanisa Maria & PHILIPPI Maria Lúcia Santos. Enfermagem MédicoCirúrgica Aplicada. São Paulo, SENAC, 1996.
MORAES, Edigar Nunes. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo
Horizonte: Coopmed, 2008.
ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.
TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de Enfermagem na Assistência Primária de
Saúde. São Paulo: Alínea, 2004.
PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3.ed. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
SANTOS, Itamar de Souza; SILVA, Leonardo Borges de Barros; LOTUFO, Paulo A.;
BENSEÑOR, Isabela M. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
Enfermagem no Programa de Saúde da Família - 120
Ementa
O programa de Saúde da Família como estratégia de implantação e funcionamento do
SUS. A trajetória da enfermagem na saúde da família. A família nos diversos contextos e nos
serviços assistenciais de saúde. Instrumentos teóricos e metodológicos para prática de
enfermagem no PSF. A interdisciplinaridade no trabalho com famílias.
Bibliografia Básica
FONTINELE JÚNIOR, Klinger. Programa da saúde da família (PSF) comentado.
2.ed. Goiânia: AB, 2008.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). Sus e saúde da
família para enfermagem: prática para o cuidado em saúde coletiva. São Paulo: Yendis,
2011.
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SILVA, Marcelo Gurgel Carlos. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. 3.ed. São
Paulo: Atheneu, 2004.
Bibliografia Complementar
CZERESNIA, Dina; FREITAS Carlos Machado De (org). Promoção da saúde:
conceitos, reflexões, tendências. 2.ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; TONINI, Teresa (org). SUS e saúde da família
para enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Paulo: Yendis, 2011.
WEBER, César Augusto Trinta. Programa de saúde da família: educação e controle
da população. Porto Alegre: AGE, 2006.
TESTA, Mario. Agir em saúde: um desafio para o público. 3.ed. São Paulo: Hucitec,
2007.
CIANCIARULLO, Tamara I.; GUALDA, Dulce Maria R.; SILVA, Dulce Maria R.;
CUNHA, Isabel C. K. O. Saúde na família e na comunidade. São Paulo: Robe, 2002.
SILVA, Joana Azevedo; DALMASO, Ana Sílvia Whitaker. Agente comunitário de
saúde: o ser, o saber, o fazer. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5.ed. São Paulo: Artmed, 2009.
Enfermagem Neonatal e Saúde da Mulher - 160
Ementa
O conhecimento na atuação de enfermagem nas diferentes áreas que envolvem a saúde
da mulher e neonatos de acordo com os programas nacionais. Os processos práticos de saúde
e doença da mulher, estudando a Adolescência e a Puberdade, a sexualidade e a Educação
Sexual. Prática dos conhecimentos adquiridos nas áreas de planejamento familiar, reprodução,
assistência integral à saúde da mulher incluindo o
ciclo gravídico puerperal, o parto, a menopausa e o climatério. Aspectos éticos, fisiológicos e
patológicos da gravidez, parto e cuidados imediatos ao nascimento.
Bibliografia Básica
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FERNANDES, Rosa Aurea Quintella; NARCHI, Nádia Zanon. Enfermagem e saúde
da mulher. Barueri: Manole, 2007.
MacDONALD, M.G.; SESHIA, M.M.K; MULLETT, M.D.. Avery, Neonatologia:
fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
SANTOS, Lannuze Gomes Andrade Dos; et al. Enfermagem em Ginecologia e
Obstetrícia. Rio de Janeiro: Científica, 2010.
SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Assistência de enfermagem materno – infantil.
3.ed. São Paulo: Érica, 2012.
Bibliografia Complementar
CARVALHO, Geraldo Mota de. Enfermagem em Ginecologia. Ed. E.P.U, São Paulo,
2000.
ZIEGEL, Erna E. & CRANLEY, Mecca S. Enfermagem Obstétrica. 8.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 1985.
SCHMITZ, Edilza Maria. A enfermagem em pediatria e puericultura. São Paulo:
Atheneu, 2005.
BARROS, Sonia M.O. de. Enfermagem obstétrica e ginecológica; guia para a prática
assistencial. São Paulo: Roca, 2002.
MELSON, Kathrn a. et al. Enfermagem materno - infantil: planos de cuidado. 3.ed.
Rio de Janeiro: Reichmann, 2002.
CAMPADELLO, Pier. Shantala: massagem, saúde e carinho para o seu bebê. São
Paulo: Madras, 2006.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge. Rezende:
obstetrícia fundamental. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
LEVENO, Kenneth J. ; et al . Manual de obstetrícia de Williams. 21.ed. 2005.
NEME, Bussâmara. Obstetrícia Básica. 3.ed. São Paulo: Sarvier, 2006.
Didática em Enfermagem - 40
Ementa
Formas de planejar, executar e avaliar as ações didáticas pedagógicas em situação
escolar ou na comunidade. O papel do enfermeiro educador na prática profissional. Análise de
concepções da ação pedagógica na área da saúde.
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Bibliografia Básica
CANDAU, V. M. A didática em questão. São Paulo, Vozes 2000.
FERREIRA, Francisco. Planejamento, sim e não. São Paulo, Paz e Terra, 2000.
FREITZEN, S. J. Exercícios Práticos de Dinâmica de Grupo. Petrópolis, Vozes,
2001.
Bibliografia Complementar
FAZENDA, Ivani (org). Didática e interdisciplinaridade. 12.ed. São Paulo: Papirus,
1998.
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
PILETTI, Claudino. Didática especial. São Paulo: Ática, 1991.
HAYDT, Regina Célia Cazaux. Curso de didática geral. 7 ed. São Paulo: Ática, 2003.
GHIRALDELLI JR., Paulo. Didática e teorias educacionais. Rio de Janeiro: DP&A,
2002.
GIL, A.C. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2010.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord). Repensando a didática. 21.ed. São Paulo:
Papirus, 2004.
7º Semestre
Gerenciamento em Enfermagem – 40
Ementa
Introduz o processo administrativo para o desenvolvimento do papel gerencial do
enfermeiro com a abordagem das atividades administrativas burocráticas e não burocráticas
do enfermeiro no campo de trabalho; conhecimento sobre supervisão e avaliação da
assistência prestada. Possibilita o desenvolvimento da visão do envolvimento do serviço de
enfermagem no planejamento estratégico aplicado nos serviços de saúde, ao mesmo tempo em
que desenvolve a percepção da participação da equipe de enfermagem integrante do sistema
organizacional, responsável pelo êxito e alcance das metas organizacionais propostas. Analisa
as tendências administrativas no gerenciamento de Recursos Humanos, de materiais, custos e
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produtividade das organizações de saúde, observando a filosofia da gestão de Qualidade, dos
indicadores dos serviços de saúde e da humanização na assistência ao cliente.
Bibliografia Básica
SPAGNOL, Carla Aparecida; VELLOSO, Isabela S. C. Administração em
Enfermagem. Belo Horizonte, Coopmed, 2014.
MARQUIS, Bessie L. Administração e Liderança em Enfermagem. Ed. Artes
Médicas. São Paulo, 1995.
SANTOS, Nivea Cristina Morreira. Enfermagem hospitalar: estruturas e condutas
para assistência básica. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
CASSIANI, Silvia H. de Bortoli. Administração de Medicamentos - Enfermagem.
Edit. E.P.U, São Paulo, 2000.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
_____. Administração em Enfermagem. São Paulo: EPU, 1991.
MALAGUTTI, William; CAETANO, Karen Cardoso (Org.). Gestão do serviço de
enfermagem no mundo globalizado. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
PORTER, Michael E.; TEISBERG, Elizabeth Olmsted. Repensando a saúde:
estratégias para melhorar a qualidade e reduzir custos. Porto Alegre: Bookman, c2007
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
DANIEL, Liliana Felcher. Enfermagem: Modelos e processos de trabalho. São Paulo:
EPU, 1987.
BORK, Anna M.T. Enfermagem de excelência: da visão à ação. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2003.
Sistematização de Assistência em Enfermagem – 80
Ementa
Desenvolver habilidades diagnósticas e pensamentos critico ao processo de
enfermagem através dos domínios – interpessoal, técnico e intelectual de forma a apoiar a
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natureza cientifica da pratica de enfermagem assegurando a qualidade nos eixos prioritários
da saúde.
Bibliografia Básica
GARCIA, Telma Ribeiro; EGRY, Emiko Yoshikawa. Integralidade da atenção no
SUS e sistematização da assistência de enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2010.
LUCAS, Alexandre J. O processo de enfermagem do trabalho: a sistematização da
assistência de enfermagem em saúde ocupacional. São Paulo: Iátria, 2004.
TANNURE, Meire Chucre; GONÇALVES, Ana Maria Pinheiro. SAE: Sistematização
da assistência de enfermagem, guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
Bibliografia Complementar
LEONE, C.R.; TRONCHIN, D.M.R.; TOMA, E. Assistência integrada ao recémnascido de baixo risco. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
MAYOR, Eliana Rodrigues Carlessi; MENDES, Edoília Maria Teixeira Mendes;
OLIVEIRA, Kátia Regina. Manual de procedimentos e assistência de enfermagem. São
Paulo: Atheneu, 2006.
CIANCIARULLO, Tamara I.; GUALDA, Dulce Maria R.; SILVA, Dulce Maria R.;
CUNHA, Isabel C. K. O. Instrumentos Básicos para o Cuidar: Um Desafio para a
Qualidade de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2005.
MORTON, Patrícia Gonce; et.al. Cuidados críticos de enfermagem: uma abordagem
holística. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
JEVON, Philip; EWENS, Beverley. Monitoramento do paciente crítico. 2. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2009.
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar. 4.ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
CARRARO, Telma Elisa. Enfermagem e assistência: resgatando Florence
Nightingale. 2.ed. Goiânia: AB, 1997.
Enfermagem Pré-Hospitalar e PS I - 40
Ementa
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Os conceitos básicos em pronto socorro, atendimento pré–hospitalar; suporte básico de
vida e atendimento hospitalar: imediato e mediato. Os conhecimentos de assistência de
enfermagem em emergências cardiovasculares, pneumológicas, neurológicas, urológicas e
nefrológicas, metabólicas, gastroenterológicas, toxológicas, psiquiátricas, pediátricas,
obstétricas e ginecológicas, hematológicas, dermatológicas, ORL, OFTA, M.I. e traumas. Os
procedimentos invasivos em emergências com os aspectos legais e éticos profissionais e
sociais.
Bibliografia Básica
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em
evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
NAEMT (Nacional Association of Emergency Medical Technicians). Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 6.ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Teresa Soy. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2002.
FORTES, Julia Ikeda. Enfermagem em Emergências: noções básicas de atendimento
pré-hospitalar. SP E.P.U. 2006.
SCALABRINI NETO, A.; DIAS, R.G.; VELASCO, I.T. Procedimentos em
emergências; contém as novas diretrizes do ACLS2010. Barueri: Manole, 2012.
SCHVARTSMAN, C.; REIS, A.G.; FARHAT, S.C.L. Pronto-socorro (pediatria).
2.ed. Barueri: Manole, 2013.
MARTINS, Herlon Saraiva; et al. Pronto-socorro: medicina de emergência. 3.ed.
Barueri: Manole, 2013.
SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de Socorro de Emergência. São Paulo:
Atheneu, 2005.
ORLANDO, José Maris C. UTI: muito além da técnica; a humanização e a arte do
intensivismo. São Paulo: Atheneu, 2002.
CALDEIRA FILHO, Milton; WESTPHAL, Glauco Adriano. UTI manual prático de
medicina intensiva. 11.ed. São Paulo: Farma, 2014.
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PAGE, Piers; SKINNER, Greg. Emergências em clinica médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
GOMES, Alice Martins. Emergência: planejamento e organização da unidade
assistencial de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPU, 2008.
Iniciação Científica – 80
Ementa:
Estudo e Método; Níveis de Conhecimento. Iniciação Científica e Formação do
Pesquisador. Projeto. Pesquisa. Trabalho Científico da era da Informática. Diretrizes para
Estruturação e Elaboração de Trabalhos Acadêmicos.
Bibliografia Básica:
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Bibliografia Complementar:
MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos,
Resenhas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
BARROS, Aidil de Jesus Paes de. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas. Rio
de Janeiro: Visualbooks, 2010.
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 22.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
TEIXEIRA, E. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 6.ed.
Petrópolis: Vozes, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo:
Cortez, 2002.
Enfermagem do Adulto e Terceira Idade II - 120
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Ementa
A enfermagem na atenção da saúde do adulto e do idoso considerando os programas
nacionais específicos com ênfase na atenção básica visando a promoção e prevenção das
doenças crônico degenerativas e do processo de envelhecimento numa perspectiva
biopsicossocial.
Bibliografia Básica
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.. Brunner e Suddarth; tratado de
enfermagem médico Cirúrgica. 11.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
CARVALHO FILHO, E. T; PAPALEO NETTO, M. Geriatria: Fundamentos, Clínica
e Terapêutica. São Paulo, Atheneu, 2000.
RODRIGUES, Andrea Bezarra; OLIVEIRA, Patricia Peres De. Casos clínicos em
oncologia. São Paulo: Érica, 2013.
Bibliografia Complementar
NUNES, Maria Do Patrocinio Tenório et al (edit.). Clinica médica: grandes temas na
prática. São Paulo: Atheneu, 2010.
ARONE, Evanisa Maria & PHILIPPI Maria Lúcia Santos. Enfermagem MédicoCirúrgica Aplicada. São Paulo, SENAC, 1996.
MORAES, Edigar Nunes. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo
Horizonte: Coopmed, 2008.
ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.
TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de Enfermagem na Assistência Primária de
Saúde. São Paulo: Alínea, 2004.
PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3.ed. Rio de janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
SANTOS, Itamar de Souza; SILVA, Leonardo Borges de Barros; LOTUFO, Paulo A.;
BENSEÑOR, Isabela M. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.

Direitos Humanos – 40
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EMENTA
Compreensão das bases conceituais e históricas dos Direitos Humanos, da
reconstrução histórica no processo de afirmação dos Direitos Humanos na sociedade
brasileira, despertando nos alunos o interesse no debate e na participação em questões afetas à
cidadania e à vivência plena dos direitos e contribuindo para o desenvolvimento de
responsabilização do profissional da enfermagem como promotor da saúde.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo:
Saraiva, 2013.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Saraiva,
2014.
PAGLIUCA, Jose Carlos Gobbis. Direitos Humanos. São Paulo: Rideel, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUERRA, Sidney. Direitos humanos – curso elementar. São Paulo: Saraiva, 2014.
ALVES, José Augusto Lindgren. Os direitos humanos como tema global. Perspectiva, 2003.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Max Limonad, 2003. LIMA
JUNIOR, Jayme Benvenuto. Os direitos humanos econômicos, sociais e culturais. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001.
MAZZUOLI, Valério de Oliveria. Direitos humanos e cidadania: à luz do novo direito
internacional. Sorocaba: Minelli & Minelli, 2002.
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo:
Max Limonad, 2000..

8º Semestre
Enfermagem Cirúrgica - 120
Ementa
Princípios científicos da assistência ao paciente cirúrgico, Assistência de Enfermagem
nas fases do pré-operatório, intervenção cirúrgica e pós-operatório, fornece conhecimentos
sobre a sala cirúrgica, esterilização, cuidados pessoais para a não infecção de si e do paciente,
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preparação de mesa de cirurgia como também os diversos métodos e técnicas relacionados
com as várias técnicas cirúrgicas. Estudo do
tratamento cirúrgico e da assistência pré-operatória ao paciente cirúrgico. Fundamentos de
Anestesiologia, Cirurgia ambulatorial, Centro de Materiais Esterilizados, Sala de Recuperação
pós–anestésica e Ética em Centros cirúrgicos. Bases Epidemiológicas para assistência no
bloco operário, e as Alterações endócrinas, metabólicas e os distúrbios hidreletrolíticos em
cirúrgias.
Bibliografia Básica
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G. Brunner e Suddarth; tratado de
enfermagem médico-cirúrgico 10.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
MENDELSSONH; Paulo. Barbosa: Controle clínico do paciente cirúrgico. 7.ed. São
Paulo: Atheneu, 2009.
MANTOVANI, Mario. Controvérsias e iatrogenias na cirurgia do trauma. São
Paulo: Atheneu, 2007.
Bibliografia Complementar
SILVA, Marco Aurélio Carvalho. Enfermagem na Unidade de Centro Cirúrgico.
2.ed. São Paulo, E.P.U. 2008.
HARGROVE-HUTTEL,Ray A. Enfermagem médico–cirúrgica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
MOURA, Maria Lúcia Pimentel de Assis. Enfermagem em Centro Cirúrgico e
Recuperação Pós Anestésico. 9.ed. São Paulo, SENAC, 2008.
KAWAMOTO, Emilia Emi. Enfermagem em Clínica Cirúrgica. São Paulo, E.P.U.
1999.
PAGE, Piers; SKINNER, Greg. Emergências em clinica médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
ARONE, Evanisa Maria; PHILIPPI, Maria Lúcia dis Santos. Enfermagem médicocirúrgica aplicada. 6.ed. São Paulo: Senac, 2006.
SOUZA, Célio Cezar Antunes. Enfermagem cirúrgica. Goiânia: AB, 2003.
Enfermagem em Hemodiálise - 40
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Ementa
Os conceitos básicos da Enfermagem em Hemodialise e desenvolver habilidades
diagnosticas e pensamentos critico do enfermeiro

dentro do serviço ambulatorial de

hemodiálise. Esta disciplina visa ampliar possibilidades de conhecimento sobre: O estudo do
funcionamento do sistema urinário, análise das condições de vida do doente renal
relacionados aos aspectos biopsicossociais no tratamento clínico e ambiente hospitalar,
atuação da enfermagem em procedimentos e métodos de terapia renal substitutiva, histórico,
organização e funcionamento das unidades de terapia renal substitutiva, necessidades,
recomendações, fontes de nutrientes e segurança alimentar ao doente renal crônico e
assistência de enfermagem sistematizada às pessoas e familiares em situação de doença renal
aguda e crônica.
Bibliografia Básica
FERMI, Marcia Regina Valente. Diálise para enfermagem: guia prático. 2.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos.
4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. (edit). Cecil, tratado de medicina interna. 22.ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Bibliografia Complementar
BARBOSA, Dulce Aparecida; et al. Enfermagem em Nefrologia. Barueri: Manole,
2010.
RIELLA, Miguel Carlos; MARTINS, Cristina. Nutrição e o rim. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2001.
CARPENITO-MOYET, Lynda Juall. Diagnósticos de enfermagem: aplicação à
prática clínica. 10.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
NUNES, Maria do Patrocínio Tenório et al. Clínica médica: grandes temas na prática.
São Paulo: Atheneu, 2010.
NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION – NANDA.
Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2003-2004. Porto
Alegre: Artmed, 2005.
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BRAUNWALD, E. et al (edit). Harrison medicina interna. 15.ed. Rio de Janeiro:
McGraw-Hill, 2001.
Enfermagem e CCIH - 80
Ementa
Os conceitos básicos da Enfermagem e CCIH (Controle de Infecção Hospitalar) e
desenvolver habilidades diagnosticas e técnicas da Comissão de Controle de infecção
Hospitalar, Legislação, recursos humanos, legislação de enfermagem através dos domínios –
interpessoal, técnico e intelectual de forma a apoiar a natureza cientifica da pratica de
enfermagem no controle de infecção Hospitalar assegurando

a qualidade nos eixos

prioritários da saúde.
Bibliografia Básica
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário
hospitalar. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
COUTO, Renato Camargos et al. Infecção hospitalar e outras complicações nãoinfecciosas da doença: epidemiologia, controle e tratamento. 4. ed. 2009 Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2009.
SLAVISH, Susan M. Manual de prevenção e controle de infecção para hospitais.
Porto Alegre: Artmed, 2010.
Bibliografia Complementar
LIMA, Márcia Valéria Rosa. Condutas em controle de infecção hospitalar. São
Paulo: Iátria, 2007.
SANTOS, Nivea Cristina Morreira. Enfermagem hospitalar: estruturas e condutas
para assistência básica. São Paulo: Érica, 2014.
SOUZA, Virgínia H.S. de; MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar.
11.ed. Curitiba, 2005.
LEVIN, Anna Sara S. Guia de utilização de anti-infecciosos e recomendações para
a prevenção de infecções hospitalares. São Paulo: Hospital das Clinicas, Faculdade de
Medicina, Universidade de Sao Paulo, 2007-2008.
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COUTO, Renato Camargos; PEDROSA, Tânia Moreira Grillo. Guia prático de
controle de infecção hospitalar: epidemiologia, controle e tratamento. 2.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
COSENDEY, Carlos Henrique de Araujo (trad). Segurança e controle de infecção.
Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2000.
Enfermagem Pré-Hospitalar e PS II - 80
Ementa
Os conceitos básicos em pronto socorro E UTI; atendimento pré–hospitalar; suporte
básico de vida e atendimento hospitalar: imediato e mediato. Os conhecimentos de assistência
de enfermagem em emergências cardiovasculares, pneumológicas, neurológicas, urológicas e
nefrológicas, metabólicas, gastroenterológicas, toxológicas, psiquiátricas, pediátricas,
obstétricas e ginecológicas, hematológicas, dermatológicas, ORL, OFTA, M.I. e traumas. Os
procedimentos invasivos em emergências com os aspectos legais e éticos profissionais e
sociais. Cuidados na manutenção e uso de equipamentos e seu controle no pronto atendimento
e UTI.
Bibliografia Básica
DUNCAN, B.B. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em
evidências. 3.ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
NAEMT (Nacional Association of Emergency Medical Technicians). Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 6.ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Teresa Soy. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2002.
FORTES, Julia Ikeda. Enfermagem em Emergências: noções básicas de atendimento
pré-hospitalar. SP E.P.U. 2006.
MARTINS, Herlon Saraiva; et al. Pronto-socorro: medicina de emergência. 3.ed.
Barueri: Manole, 2013.
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SANTOS, Raimundo Rodrigues. Manual de Socorro de Emergência. São Paulo:
Atheneu, 2005.
ORLANDO, José Maris C. UTI: muito além da técnica; a humanização e a arte do
intensivismo. São Paulo: Atheneu, 2002.
CALDEIRA FILHO, Milton; WESTPHAL, Glauco Adriano. UTI manual prático de
medicina intensiva. 11.ed. São Paulo: Farma, 2014.
PAGE, Piers; SKINNER, Greg. Emergências em clinica médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
GOMES, Alice Martins. Emergência: planejamento e organização da unidade
assistencial de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPU, 2008.

Optativa I - 40
Descrição:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida através de
lista pré-definida. As disciplinas oferecidas pelo curso são:


Cardiologia.



Enfermagem do Trabalho



LIBRAS



Oncologia



Organização dos Serviços de Saúde



Políticas Públicas de Saúde

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena – 40
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Ementa:
Contextualiza e articula temas, problemas e abordagens relativas às questões dos
direitos humanos, do multiculturalismo, da identidade e das relações étnico-raciais. Conceitos
de identidade, etnia, raça, negro, mestiçagem, afro-descente, afro-brasileiro,
pluralidade, preconceito racial, discriminação racial, racismo, etnocentrismo. A exclusão
histórica do negro no contexto educacional e na sociedade brasileira. Políticas de Ações
Afirmativas Educação antirracista. A Lei n°10.639/03. Educação para as relações étnicoraciais. - A identidade – étnico-racial no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena. O ensino de
História e a luta contra a discriminação racial no Brasil. A exclusão do negro no livro
didático. Orientações curriculares.
Bibliografia Básica:
MARCONI, M.A.; PRESOTTO, Z.M.N. Antropologia: uma introdução. 7.ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
TIMO-IARIA, Cesar; RASIA FILHO, Alberto Antonio. Notas culturais. Ribeirão
Preto: Funpec, 2004.
OLIVERIA, Almir de. Curso de direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
Bibliografia Complementar:
MOURA, M.M. Nascimento da antropologia cultural; a obra de Franz Boas. São
Paulo: Hucitec, 2004.
MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2.ed. São Paulo:
Contexto, 2011.
SILVA, Aracy Lopes da; NUNES, Angela; MACEDO, Ana Vera Lopes da Silva.
Crianças indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 2002.
TRAJANO FILHO, Wilson; RIBEIRO, Gustavo Lins. O campo da antropologia no
Brasil. São Paulo: Contra Capa, 2004.
DAMATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de
Janeiro: Rocco, 1987.
TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. A proteção internacional dos direitos
humanos e o Brasil. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2000.
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9º Semestre
Estágio Supervisionado em Área Hospitalar - 200
Ementa
Aplicação prática de conhecimentos adquiridos, na elaboração e avaliação de
cronogramas de tratamento, com as indicações e manuseios práticos em Enfermagem.
Acompanhamento da evolução dos pacientes e orientação ético-profissional. Avaliação,
elaboração de programa de tratamento e de relatórios evolutivos, desenvolvidos em
ambulatórios especializados e hospitais direcionados ao atendimento do indivíduo e
comunidade.
Bibliografia Básica
KAWAMOTO, Emilia Emi – Fundamentos de Enfermagem – EPU – São Paulo –
1997.
MAYOR, Eliana Rodrigues Carlessi; MENDES, Edoília Maria Teixeira Mendes;
OLIVEIRA, Kátia Regina. Manual de procedimentos e assistência de enfermagem. São
Paulo: Atheneu, 2006.
POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
Bibliografia Complementar
CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos Básicos para o Cuidar. São Paulo: Atheneu,
2000.
TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de enfermagem na Assistência Primária de
Saúde. São Paulo: Alínea, 2004.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário
hospitalar. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
GOMES, Alice Martins. Emergencia: planejamento e organização da unidade
assistencial de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPU, 2008.
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CIANCIARULLO, Tamara I.; GUALDA, Dulce Maria R.; SILVA, Dulce Maria R.;
CUNHA, Isabel C. K. O. Instrumentos Básicos para o Cuidar: Um Desafio para a
Qualidade de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2005.
NAEMT (Nacional Association of Emergency Medical Technicians). Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 6.ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
Enfermagem e Práticas de CME – 80
Ementa
Os conceitos básicos da Enfermagem e Praticas de CME e desenvolver habilidades
diagnosticas e pensamentos críticos de materiais estéreis e técnicas de esterilização de
materiais, uso de produtos de desinfecção, recursos humanos, legislação de enfermagem
através dos domínios – interpessoal, técnico e intelectual de forma a apoiar a natureza
cientifica da pratica de enfermagem assegurando a qualidade nos eixos prioritários da saúde.
Bibliografia Básica
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário
hospitalar. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
KAVANAGH, Cristina Moreda Galleti. Elaboração de manual de procedimentos em
central de materiais e esterilização. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
POSSARI, João Francisco. Centro de material e esterilização planejamento,
organização e gestão. 4.ed. São Paulo: Érica, 2014.
Bibliografia Complementar
GRAZIANO, Kazuko Uchikawa; et al. Enfermagem em centro de material e
esterilização. Barueri: Manole, 2011.
SANTOS, Nivea Cristina Morreira. Enfermagem hospitalar: estruturas e condutas
para assistência básica. São Paulo: Érica, 2014.
SILVA, Marco Aurélio Carvalho. Enfermagem na unidade de centro cirúrgico. 2.ed.
São Paulo: EPU, 2008.
SOUZA, Virgínia H.S. de; MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar.
11.ed. Curitiba, 2005.
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RODRIGUES, Alcione Bastos. CME Central de Material Esterilizado: rotinas
técnicas. Belo Horizonte: Health, 1995.
Optativa II - 40
Descrição:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida através de
lista pré-definida. As disciplinas oferecidas pelo curso são:


Cardiologia.



Enfermagem do Trabalho



LIBRAS



Oncologia



Organização dos Serviços de Saúde



Políticas Públicas de Saúde

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva - 200
Ementa
Aplicação prática de conhecimentos adquiridos. Acompanhamento da evolução dos
pacientes e orientação ético-profissional, bem como, avaliação, elaboração de programa de
tratamento e de relatórios evolutivos. OS programas serão desenvolvidos em ambulatórios e
Unidades Básicas de Saúde direcionada ao atendimento do indivíduo, família e comunidade.
Bibliografia Básica
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.. Brunner e Suddarth; tratado de
enfermagem médico Cirúrgica. 11.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
WEBER, C. A. T. Programa de saúde da família: educação e controle da população.
Porto Alegre: AGE, 2006.
SILVA, Marcelo G.C. Saúde pública: auto avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
Bibliografia Complementar
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SANTOS, Iraci; DAVID, Helena Maria S. L.; SILVA, Delson; TAVARES, Claudia M.
de M. Enfermagem e campos de prática em saúde coletiva: realidade, questões e soluções.
São Paulo: Atheneu, 2008.
KAWAMOTO, E.; SANTOS, M. C. H.; MATTOS, T. M. Enfermagem Comunitária,
São Paulo: E.P.U., 2004.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para
enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: Yendis,
2011.
BARROS, Sonia M.O. de. Enfermagem obstétrica e ginecológica; guia para a prática
assistencial. São Paulo: Roca, 2002.
NUNES, Maria do Patrocínio Tenório et al. Clínica médica: grandes temas na prática.
São Paulo: Atheneu, 2010.
ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Lionch. Enfermagem pediátrica: a
criança, o adolescente e sua família no hospital. São Paulo: Manole, 2008.
Trabalho de Conclusão de Curso – 80
Ementa
A disciplina orienta o aluno ao desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área
de Enfermagem, com o uso dos conhecimentos básicos das disciplinas estudadas até então,
definindo as etapas de elaboração da pesquisa e permitindo que o aluno escolha o tema que irá
desenvolver no decorrer do período.
Bibliografia Básica
HUBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de
dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Mackenzie, 2004.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Bibliografia Complementar
BARROS, A.J.P.; LEHFELD, N.A.S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas.
21.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
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CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MARTINS JR., J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso; instruções para
planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e
artigos. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de pesquisa; do ensino
fundamental ao ensino médio. 6.ed. Campinas: Papirus, 2001.
ROESCH, S.M.A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para
estágios, trabalho de conclusão dissertações e estudos de caso. São Paulo: Atlas, 1999.
10º Semestre
Estágio Supervisionado em Área Hospitalar - 200
Ementa
Aplicação prática de conhecimentos adquiridos, na elaboração e avaliação de
cronogramas de tratamento, com as indicações e manuseios práticos em Enfermagem.
Acompanhamento da evolução dos pacientes e orientação ético-profissional. Avaliação,
elaboração de programa de tratamento e de relatórios evolutivos, desenvolvidos em
ambulatórios especializados e hospitais direcionados ao atendimento do indivíduo e
comunidade.
Bibliografia Básica
KAWAMOTO, Emilia Emi – Fundamentos de Enfermagem – EPU – São Paulo –
1997.
MAYOR, Eliana Rodrigues Carlessi; MENDES, Edoília Maria Teixeira Mendes;
OLIVEIRA, Kátia Regina. Manual de procedimentos e assistência de enfermagem. São
Paulo: Atheneu, 2006.
POTTER, Patricia A. Fundamentos de Enfermagem. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
Bibliografia Complementar
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CIANCIARULLO, T. I. Instrumentos Básicos para o Cuidar. São Paulo: Atheneu,
2000.
TRALDI, Maria Cristina. Fundamentos de enfermagem na Assistência Primária de
Saúde. São Paulo: Alínea, 2004.
KURCGANT, Paulina. Gerenciamento em enfermagem. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
HINRICHSEN, Sylvia Lemos. Biossegurança e controle de infecções: risco sanitário
hospitalar. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
GOMES, Alice Martins. Emergencia: planejamento e organização da unidade
assistencial de enfermagem. 2.ed. São Paulo: EPU, 2008.
CIANCIARULLO, Tamara I.; GUALDA, Dulce Maria R.; SILVA, Dulce Maria R.;
CUNHA, Isabel C. K. O. Instrumentos Básicos para o Cuidar: Um Desafio para a
Qualidade de Assistência. São Paulo: Atheneu, 2005.
NAEMT (Nacional Association of Emergency Medical Technicians). Atendimento
pré-hospitalar ao traumatizado. 6.ed. São Paulo: Elsevier, 2007.
Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva - 200
Ementa
Aplicação prática de conhecimentos adquiridos. Acompanhamento da evolução dos
pacientes e orientação ético-profissional, bem como, avaliação, elaboração de programa de
tratamento e de relatórios evolutivos. OS programas serão desenvolvidos em ambulatórios e
Unidades Básicas de Saúde direcionada ao atendimento do indivíduo, família e comunidade.
Bibliografia Básica
SMELTZER, Suzanne C.; BARE, Brenda G.. Brunner e Suddarth; tratado de
enfermagem médico Cirúrgica. 11.ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
WEBER, C. A. T. Programa de saúde da família: educação e controle da população.
Porto Alegre: AGE, 2006.
SILVA, Marcelo G.C. Saúde pública: auto avaliação e revisão. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2004.
Bibliografia Complementar
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SANTOS, Iraci; DAVID, Helena Maria S. L.; SILVA, Delson; TAVARES, Claudia M.
de M. Enfermagem e campos de prática em saúde coletiva: realidade, questões e soluções.
São Paulo: Atheneu, 2008.
KAWAMOTO, E.; SANTOS, M. C. H.; MATTOS, T. M. Enfermagem Comunitária,
São Paulo: E.P.U., 2004.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de; TONINI, Teresa (Org.). SUS e PSF para
enfermagem: práticas para o cuidado em saúde coletiva. São Caetano do Sul: Yendis,
2011.
BARROS, Sonia M.O. de. Enfermagem obstétrica e ginecológica; guia para a prática
assistencial. São Paulo: Roca, 2002.
NUNES, Maria do Patrocínio Tenório et al. Clínica médica: grandes temas na prática.
São Paulo: Atheneu, 2010.
ALMEIDA, Fabiane de Amorim; SABATÉS, Ana Lionch. Enfermagem pediátrica: a
criança, o adolescente e sua família no hospital. São Paulo: Manole, 2008.
Enfermagem em UTI – 120
Ementa
Os conceitos básicos em pronto socorro E UTI; atendimento pré–hospitalar; suporte
básico de vida e atendimento hospitalar: imediato e mediato. Os conhecimentos de assistência
de enfermagem em emergências cardiovasculares, pneumológicas, neurológicas, urológicas e
nefrológicas, metabólicas, gastroenterológicas, toxológicas,
psiquiátricas, pediátricas, obstétricas e ginecológicas, hematológicas, dermatológicas, ORL,
OFTA, M.I. e traumas. Os procedimentos invasivos em emergências com os aspectos legais e
éticos profissionais e sociais. Cuidados na manutenção e uso de equipamentos e seu controle
no pronto atendimento e UTI.
Bibliografia Básica
ORLANDO, José Maris C. UTI: muito além da técnica; a humanização e a arte do
intensivismo. São Paulo: Atheneu, 2002.
ANDRADE, Maria Teresa Soy. Cuidados Intensivos. Rio de Janeiro: McGraw-Hill,
2002.
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CALDEIRA FILHO, Milton; WESTPHAL, Glauco Adriano. UTI manual prático de
medicina intensiva. 11.ed. São Paulo: Farma, 2010.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
Bibliografia Complementar
DIEPENBROCK, Nancy H. Cuidados intensivos. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.
JAPIASSÚ, André Miguel et al. Atualização em medicina intensiva. Rio de Janeiro:
Revinter, 2009.
TOSCANO, Luisa. Condutas médicas: nas emergências, UTI e unidade coronariana.
3. ed. São Paulo: Elsevier, c2009.
MARTINS, Herlon Saraiva; et al. Pronto-socorro: medicina de emergência. 3.ed.
Barueri: Manole, 2013.
SANTOS, Nivea Cristina Moreira. Urgência e Emergência para a Enfermagem.
6.ed. São Paulo: Iátria, 2010.
VIANA, Renata Andréa Pietro Pereira. Enfermagem em terapia intensiva: práticas
baseadas em evidências. São Paulo: Atheneu, 2011.
Optativa III - 40
Descrição:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida através de
lista pré-definida. As disciplinas oferecidas pelo curso são:


Cardiologia



Enfermagem do Trabalho



LIBRAS



Oncologia



Organização dos Serviços de Saúde



Políticas Públicas de Saúde

Seminário de TCC - 40
Ementa
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Preparo e apresentação dos seminários dos Trabalhos de Conclusão de Curso,
elaboração de banners ou organização de bancas para apresentação pública.
Bibliografia Básica
HUBNER, Maria Martha. Guia para elaboração de monografias e projetos de
dissertação de mestrado e doutorado. São Paulo: Mackenzie, 2004.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
Bibliografia Complementar
BARROS, A.J.P.; LEHFELD, N.A.S. Projeto de pesquisa: propostas metodológicas.
21.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
CASTRO, Armando. Teoria do conhecimento científico. Lisboa: Piaget, 2001.
DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
MARTINS JR., J. Como escrever trabalhos de conclusão de curso; instruções para
planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e
artigos. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
MARTINS, Jorge Santos. O trabalho com projetos de pesquisa; do ensino
fundamental ao ensino médio. 6.ed. Campinas: Papirus, 2001.
ROESCH, S.M.A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para
estágios, trabalho de conclusão dissertações e estudos de caso. São Paulo: Atlas, 1999.
1.15.1. Ementário e Bibliografias das Disciplinas Optativas
Cardiologia - 40
Ementa
Dirigido ao enfermeiro, tem como objetivo oferecer fundamentação teórico-prática para
uma abordagem clínica e cirúrgica de atendimento de enfermagem, qualificando o
profissional para a assistência a pacientes cardiopatas, ensino e desenvolvimento de projetos
de pesquisa, garantindo o aperfeiçoamento profissional contínuo, dos acadêmicos de
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enfermagem que atuarão diretamente ou indiretamente com pacientes cardiológicos,
promovendo assim a melhoria da Assistência de Enfermagem prestada.
Bibliografia Básica
GIANNINI, Sergio D.; FORTT, Neusa; DIAMENT, Jayme. Cardiologia preventiva:
prevenção primária e secundária. São Paulo: Atheneu, 2000.
SERRANO JR., Carlos V.; TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson. Tratado de
cardiologia SOCESP. 2.ed. Barueri: Manole, 2009.
THOM, Annelise F.; SMANIO, Paola E.P. Medicina nuclear em cardiologia: da
metodologia à clínica. São Paulo: Atheneu, 2007.
Bibliografia Complementar
DIEPENBROCK, N.H. Cuidados intensivos. Rio de janeiro: Guanabara Koogan,
2005.
SOUZA, V.H.S.; MOZACHI, N. O hospital: manual do ambiente hospitalar. 11.ed.
Curitiba, 2005.
TIMBY, Bárbara K. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento de
enfermagem. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.
DECCACHE, Waldemar. ECG de bolso. 2.ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.
ZIPES, Douglas P.; LIBBY, Peter; BONOW, Roberto O.; BRAUNWALD, Eugene.
BRAUNWALD: Tratado de doenças cardiovasculares. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006.
REGENGA, Marisa de M. Fisioterapia em cardiologia da UTI. São Paulo: Roca,
2000.
Enfermagem do Trabalho - 40
Ementa
Visa à reflexão da assistência de enfermagem ao trabalhador a partir do entendimento
do conceito de trabalho e de suas dimensões na vida humana, atendendo suas necessidades de
cuidado, pautado nos princípios éticos, considerando os seres humanos e suas relações no
contexto social, político, econômico e cultural em que está inserido.
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Bibliografia Básica
FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. São Paulo: Paz & Terra, 2010.
GARCIA, Gustavo F.B. Legislação de segurança e medicina do trabalho. 4.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LUCAS, Alexandre Juan. O processo de enfermagem do trabalho: a sistematização
da assistência de enfermagem em saúde ocupacional. São Paulo: Iátria, 2004.
Bibliografia Complementar
MORAES, Márcia V.G. Enfermagem do trabalho: programas, procedimentos e
técnicas. 4.ed. São Paulo: Iátria, 2012.
DANIEL, Liliana Felcher. Enfermagem: Modelos e processos de trabalho. São Paulo:
EPU, 1987.
MENDES, Rene. Patologia do trabalho. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
MINAYO, Mª Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em
saúde. 12.ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. A investigação das relações saúde-trabalho: o
estabelecimento do nexo causal das doenças com o trabalho e as ações decorrentes. In:
______. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os serviços de
saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
_____. Portaria nº3120/01 de julho de 1998.
_____. Portaria nº3908/30 de outubro de 1998.
_____. Portaria nº777/GM 28 de abril de 2004.
Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS - 40
Ementa
Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e
pacientes com necessidades especiais (Surdo/mudo) no âmbito ambulatorial ou hospitalar no
ensino de língua e literaturas da língua portuguesa.
Bibliografia Básica
CAPOVILLA, Fernando César. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado
trilíngue da língua de sinais brasileira. 2009.
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FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary L.E. Livro ilustrado de língua brasileira de
sinais; desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda
Cultural, 2009.
SILVA, Ivani Rodrigues; KAUCHAKJE, Samira; GESUELI, Zilda Maria. Cidadania,
surdez e linguagem: desafios e realidades. 3.ed. São Paulo: Plexus, 2003.
Bibliografia Complementar
AGUIAR, João Serapião de. Educação inclusiva: jogos para o ensino de conceitos.
São Paulo: Papirus, 2007.
BIANCHETTI, L.; FREIRE, I.M. Um olhar sobre a diferença: interação, trabalho,
cidadania. 7.ed. Campinas, Papirus, 1998.
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos. 3.ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva
sociointeracionista. 5.ed. São Paulo: Plexus, 2002.
PACHECO, José. Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da
equipe escolar. Porto Alegre: Artmed, 2007.
QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artmed, 1997.
Oncologia - 40
Ementa
Esta disciplina visa à compreensão dos princípios básicos da fisiopatologia, prevenção
e tratamento do câncer, bem como, a análise de conceitos básicos do cuidado de enfermagem
a pacientes oncológicos. Engloba as áreas de unidade clínica oncológica, ambulatório de
quimioterapia/ radioterapia e transplante de medula óssea e o desenvolvimento de habilidades
afetivas no relacionamento psicossocial enfermeiro paciente e família.
Bibliografia Básica
RODRIGUES, Andréa B.; OLIVEIRA, Patrícia P. Casos clínicos em oncologia. São
Paulo: Érica, 2013.
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AYOUB, A.C. Bases da enfermagem em quimioterapia. São Paulo: Lemar, 2000.
BONASSA, E.M.A. Enfermagem em terapêutica oncológica. São Paulo: Atheneu,
2001.
Bibliografia Complementar
BOYER, K.L. et al. Oncologia na clínica geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2000.
MORAES, Edigar N. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte:
Coopmed, 2008.
NUNES, Mª do Patrocínio T. et al. Clínica médica: grandes temas na prática. São
Paulo: Atheneu, 2010.
MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Saúde. Atenção À saúde do idoso. Belo
Horizonte: SAS, 2006.
ELIOPOULOS, Charlotte. Enfermagem gerontológica. 5.ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.
MOHALLEN, Andrea G.C.; RODRIGUES, Andrea B. Enfermagem oncológica.
Barueri: Manole, 2007.
Organização dos Serviços de Saúde -40
Ementa
Planejamento, execução e avaliação das atividades de organização e gerenciamento dos
serviços de saúde em consonância com o modelo de atenção à saúde no Brasil. Proposição e
participação da enfermagem na organização dos serviços e das unidades de saúde no âmbito
coletivo e individual. Auditoria de Enfermagem.
Bibliografia Básica
LAUREL, A. C. (org). Estado e Políticas Sociais no Neoliberalismo. 4.ed.São Paulo,
Cortez, 2008.
MINAYO, Maria Cecilia De Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa
em saúde. 12.ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
MOTTA, Ana Letícia Carnevali. Auditoria de Enfermagem nos hospitais e operados
de planos de saúde. São Paulo, Érika, 2003.
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Bibliografia Complementar
CHIAVENATO. Gerenciando com as Pessoas; transformando o executivo em um
excelente gestor de pessoas. 5.ed. Barueri: Manole, 2015.
KURCGANT, P. Administração em Enfermagem. São Paulo, E.P.U., 2000.
PINTO, Antônio Luiz de Toledo. Previdência social. 7.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
MARQUIS, Bessie L.; HUSTON, Carol J. Administração e liderança em
enfermagem teoria e pratica. Porto Alegre: Artmed, 2005.
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 2009.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Políticas Públicas de Saúde - 40
Ementa
Evolução da legislação das políticas públicas na coletiva do Brasil. Política Pública e
modelo de atenção à saúde atual. Diretrizes do SUS. Vigilância epidemiológica e sanitária na
saúde coletiva. Ética na saúde coletiva. Saúde na Família: Atenção Primária, secundária e
terciária. Multi e interdisciplinaridade na assistência de enfermagem.
Bibliografia Básica
BERTOLLI FILHO, Cláudio. História da Saúde Pública no Brasil. São Paulo, Ática,
2001.
CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. (orgs) Tratado de saúde coletiva. 2.ed. Rio
de Janeiro: Fiocruz, 2012.
COHN, Amélia; ELIAS, P. E. Saúde no Brasil: Políticas Organizacionais de Serviços.
5.ed. São Paulo, Cortez, 2003.
Bibliografia Complementar
FORTES, P. A. D. C. Bioética e Saúde Pública. São Paulo, Loyola, 2003.
OLIVEIRA, F.B; KASZNAR, I.K. Saúde, previdência e assistência social: desafios e
propostas para uma sociedade mais justa e moderna. São Paulo: M. Books do Brasil, 2005.
SILVA, Marcelo Gurgel Carlos. Saúde pública: auto-avaliação e revisão. 3.ed. São
Paulo: Atheneu, 2004.
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TESTA, Mario. Agir em saúde: um desafio para o público. 3.ed. São Paulo: Hucitec,
2007.
GIOVANELLA, Ligia; et al (orgs). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2.ed. Rio
de Janeiro: Fiocruz, 2012.
CÕRTES, Soraya Vargas. Participação e saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz,
2009.
Eventos Científicos dentro da Instituição providos por semanas interdisciplinares de
saúde e semana de enfermagem:


Eventos Científicos fora da Instituição, promovidos por instituições de

saúde, ensino e públicas da área de saúde no município;


Incentivo a participação em programas de aprimoramento, ensino e

pesquisa dentro da instituição;


Estágios extracurriculares promovidos com instituições parceiras da

Faculdade Cidade Patos de Minas


Atividades de extensão universitária com eventos em saúde promovidos

pela instituição, secretaria municipal de saúde e instituições de saúde do município;


Atividades profissionais dentro de sua área de formação; campanhas de

vacinação, aferição de pressão arterial com orientação aos munícipes de seu estado de
saúde, como prevenção e promoção para saúde;


Demais atividades que complementem o processo de formação do

profissional como aulas de idiomas, informática e outras.

1.18. Política De Educação Ambiental Da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para reflexões
que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as coordenações de
cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES, elaboraram uma proposta de
Educação Ambiental de acordo com os princípios de qualidade, ética, bem como com a
legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada
pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e
Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Faculdade Patos de Minas (FPM)

105

cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de
resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a
partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno
exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na valorização
e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem significativa, na qual se
aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A problemática em relação ao meio ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada
vez mais espaço nas discussões entre os vários segmentos sociais, na mídia e recentemente
tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional. Neste
contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação
Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do
Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática
ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da comunidade
acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação ambiental voltada para a
realidade regional, contando com a participação de professores, alunos e pessoal técnico
administrativo. A possibilidade de integrar diferentes cursos superiores e preparar uma
proposta a partir da realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade
justificou plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão
e iniciação científica.
1.19. Metodologia
A Faculdade Patos de Minas–FPM, em suas diferentes áreas, investe em uma proposta
metodológica que privilegie a qualificação do aluno, formando um profissional apto a
interagir com o público em geral. A metodologia utilizada no processo de ensino e
aprendizagem da IES é a dialética, a qual possibilita ao docente uma ação pedagógica,
interdisciplinar e transversal. Métodos diversificados, técnicas, estratégias variadas onde
avaliações são aplicadas com intuito de propiciar ao educando um trabalho constante e
evolutivo nos conteúdos propostos.
A teoria dialética aponta que o conhecimento se dá basicamente em três grandes momentos: a
síncrese, a análise e a síntese.
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A dinâmica de sala de aula tem uma especificidade, onde o processo de conhecimento por
parte dos educandos é dirigido pelo educador. Em função desta situação, tem-se a necessidade
de uma tarefa de caráter pedagógico, referente à mobilização para o conhecimento. Sendo
necessário o acompanhamento do interesse dos educandos pelo conhecimento. A partir disso,
o educando deve construir propriamente os seus conceitos, até chegar a elaborar e expressar
uma síntese do mesmo.
A orientação para o processo de construção do conhecimento em sala de aula se dá através de
três grandes dimensões:


Mobilização para o Conhecimento;



Construção do Conhecimento;



Elaboração da Síntese do Conhecimento.

Mobilização para o conhecimento – A mobilização corresponde a uma sensibilização para o
conhecimento. Propõem despertar o interesse do conhecer. De modo geral, na situação
pedagógica este interesse tem que ser provocado, ou seja, o discente deve ser mobilizado para
isto, sua atenção, seu pensar, seu sentir, seu fazer, devem ser voltados ao objeto de
conhecimento imposto pelo docente.
Construção do Conhecimento - Possibilitar o confronto de conhecimento entre o sujeito e o
objeto, onde o educando possa adentrar no objeto, compreendê-lo em suas relações internas e
externas, captando a essência. Trata-se aqui de um segundo nível de interação, em que o
sujeito deve construir o conhecimento através da elaboração de relações o mais totalizantes
possível.
A ação pedagógica do docente é propiciar a relação entre o discente e o objeto de estudo, mas
a construção do conhecimento depende da participação constante do discente, que buscará por
meio de pesquisas, estudos individuais, seminários e exercícios, estabelecer as relações
significativas entre as ideias e conceitos sincretizados pelo docente.
Elaboração da Síntese do Conhecimento - É a dimensão relativa à sistematização dos
conhecimentos que vêm sendo adquiridos, bem como da sua expressão. O trabalho de síntese
é fundamental para a compreensão concreta do objeto.
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È o momento da conclusão, consolidação de conceitos, o discente deverá ser capaz de
expressar concretamente o conhecimento adquirido, seja de forma oral, gestual, escrita ou
prática, expondo os níveis de relações que conseguiu estabelecer com aquilo que foi
apresentado pelo docente.
1.20. Atendimento ao Discente
O atendimento psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus discentes a
participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante disso, coloca à
disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de programas de
extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e científica, como
estratégia do processo ensino-aprendizagem, faz parte ainda ações da ouvidoria, CPA,
coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo psicopedagoga,
coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com
recursos próprios e governamentais como FIES e PROUNI. Dessa forma, as monitorias, os
programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o estreitamento da relação
professor-aluno e a complementação do atendimento extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do Curso, pelos
Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, pedagoga, psicólogos,
coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada semanal específica para
atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos
discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores auxiliam no
acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades complementares a serem
desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam
dificuldades financeiras e encaminham

os mesmos a buscar bolsas em programas

governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos próprios. Alguns
discentes também são atendidos e beneficiados com estágios remunerados em suas áreas de
atuação dentro da própria instituição.
As atividades de nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades nas
disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na Faculdade, independente do nível de
conhecimento básico, tem como objetivo promover reciclagem ou aprendizagem dos
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conhecimentos adquiridos no ensino médio, de forma que acelere a adaptação do ambiente
acadêmico, está disponível também para os discentes de outros períodos do curso, a fim de
recuperar os aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os
conhecimentos básicos, que por sua vez formam o alicerce para seu desenvolvimento não
deixando também a conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de
nivelamento proporcionam uma maior facilidade para os docentes, na medida em que tornam
mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
As atividades de monitoria existem com finalidade de contribuir para a formação integrada do
aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da Instituição. Ela é entendida
como instrumento para a melhoria do ensino de graduação, através do estabelecimento de
novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a articulação entre teoria e
prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem a finalidade de promover a
cooperação mútua entre discente e docente e a vivência com o professor e como as suas
atividades técnico-didáticas. Os discentes do curso de Enfermagem têm a oportunidade de
preencher as vagas de monitorias específicas e também em outros laboratórios como os de
informática e multidisciplinar.
Contudo, é sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser intensificado
sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e fora do horário normal
das aulas regulares para atendimento em grandes e pequenos grupos, proporcionando
condições de todos os alunos interessados participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades complementares,
no sentido de garantir a concretização do perfil profissional proposto pelo Curso, não sendo
obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco caso dos discentes com problemas de
acompanhamento didático, para com relação a essas atividades, implicam em medidas de
advertência.
O coordenador de curso, ouvido o Colegiado do Curso e os Professores, a partir do
diagnóstico inicial fomenta e apoia ações de nivelamento, visando o atendimento dos alunos
para o desenvolvimento dessas atividades. Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o
desenvolvimento discente e apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o
professor da disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o
auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na
elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos estágios
curriculares e extracurriculares.
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1.21. Estímulo a Atividades Acadêmicas
Com relação a Atividades Acadêmicas, os cursos cuidam da prestação de serviços através de
programas e/ou projetos, de atendimento à população em geral, sobretudo a mais carente, nos
locais em que as atividades podem ocorrer para minorar as fragilidades e/ou suprir as
necessidades respectivas.
Professores e alunos têm participação em Seminários, Simpósios, Congressos e Conferências,
centrados em temáticas da área própria, onde podem exteriorizar seus pontos de vista,
reflexões, a fim de obterem novas aprendizagens, via intercâmbios informativos e técnicocientíficos.
A IES tem como certa uma ligação intrínseca com a comunidade, ao dar ênfase ao fato de que
programas de extensão devem existir para servir às reivindicações e necessidades
comunitárias. Portanto, é mantido, com qualidade, um setor próprio para cuidar, proporcionar
a elaboração e execução de planos e projetos de extensão para o atendimento à população,
facultando o acesso direto dos futuros profissionais às dificuldades das pessoas de baixo poder
aquisitivo da comunidade local.
Cabe ao responsável por cada elemento do currículo, promover integradamente atividades de
pesquisa operacional, de campo e/ou bibliográfica, que sirvam como elementos
enriquecedores e atualizados do trabalho, tanto nas áreas pedagógica, social e da saúde, que
possam incentivar e incrementar a produção de novos conhecimentos, descobertas e criação
de novos métodos e técnicas. O aprofundamento da organização do trabalho intelectual, na
análise de projetos, monografias, dissertações, estudos de casos, amostras, feiras, exposições,
excursões de caráter científico, inquéritos sócios pedagógicos e o aperfeiçoamento do teor
cognitivo, baseado em leituras, atualizações bibliográficas, debates, simpósios, seminários e
outros.
Na dimensão da Pesquisa, as programações relativas cuidam da investigação teórica,
levantamentos bibliográficos, seleção de material de apoio e outros, via coleta empírica,
questionários, estatísticas, entrevistas e outros levantamentos, preparando o futuro
profissional não só para aplicar e interpretar os conhecimentos da Educação, mas também
para construí-los na medida em que a pesquisa o permitir.
A Faculdade, através da iniciação científica e da metodologia de pesquisa, estimula a
elaboração de trabalhos com rigor científico e que problematizem dados da realidade,
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interroguem as instituições e provoquem a análise crítica e reflexiva sobre determinantes da
Educação, das práticas e suas variáveis, de suas interpretações e das decisões com superação
das dúvidas metodológicas, que culmina com a apresentação do Trabalho de Conclusão do
Curso (TCC).
1.22. Estágio Supervisionado
O Estágio Supervisionado é uma disciplina obrigatória do Plano Curricular para conclusão
dos Cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em cursos de
Licenciatura, de graduação plena, deve realizar-se em situações que o mais possível aproxime
o acadêmico da realidade escolar e educacional nas quais a articulação teoria-prática garanta,
nos termos dos seus projetos pedagógicos, no mínimo de 400 (quatrocentos) horas de estágio
curricular supervisionado, de acordo com os documentos legais. LDB – Lei 9.934/96 – art. 65
“A formação docente, exceto para a educação superior incluirá Prática de Ensino de, no
mínimo trezentas horas”. Segundo a Lei 11.788/2008 Art. 1o Estágio é ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos. Conforme parágrafo primeiro o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso,
além de integrar o itinerário formativo do educando.
Ainda de acordo com o parágrafo segundo o estágio visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008 que sobre o estágio de estudantes; altera a
redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis
nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do
art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.16441, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
O estágio Supervisionado em Enfermagem é composto de uma carga horária de 940 hs. Assim
distribuído: nono período- Estágio Supervisionado I: Estágio supervisionado em UTI 40 hs.
Estágio Supervisionado na Saúde Coletiva, 130hs. Estágio Supervisionado na Área Hospitalar
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320 horas. Décimo período – Estágio Supervisionado II: Estágio Supervisionado na Saúde
Coletiva, 130 hs. Estágio Supervisionado na Área Hospitalar 320 horas.
O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático Profissionalizante, terá um
professor Enfermeiro responsável, que acompanhará um grupo de alunos orientando-os,
ensinando-os e supervisionando-os no exercício e prática da Enfermagem.
A estes professores daremos a denominação de Supervisores de Estágio. As atividades
desenvolvidas nas áreas de estágio recebem sua fundamentação teórica de forma
sistematizada, em atividades teórico-práticas, de ensino e pesquisa culminando com o
exercício da Enfermagem supervisionada pelo enfermeiro da instituição, o preceptor, que
avaliará o graduando em enfermagem em todas as etapas do estágio. Reuniões periódicas
entre os preceptores dos campos de estágio e supervisores de estágio deverão ser realizadas
conforme princípios do núcleo acadêmico que consta em regimento.

OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
 Garantir na formação acadêmica a conclusão do processo ensino aprendizagem;
 Vivenciar a prática profissional e as tendências do mercado;
 Vivenciar experiências tendo em vista a interdisciplinaridade;
 Oportunizar o desenvolvimento das habilidades de liderança;
 Participar do gerenciamento da assistência de enfermagem prestada ao cliente, família e
comunidade;
 Vivenciar na prática atividades teóricas que foram contempladas em sala de aula e com
isso possibilitar uma maior reflexão do contexto teórico com a realidade prática nos diversos
segmentos da Enfermagem;
 Formar profissionais com domínio sobre sua prática, com autonomia e capacidade de
construir conhecimento pedagógico e tomar decisões;
 Adquirir competências básicas para o exercício da profissão;
 Observar e refletir sobre situações acadêmicas para compreender e atuar em situações
contextualizadas;
 Construir, colocar em uso e avaliar as competências essenciais ao seu exercício.
CAMPOS DE ESTÁGIOS
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Os campos de estágios corresponderão aos seguintes critérios:
• Ter disponível enfermeiro atuante no campo de estágio em todos os turnos de trabalho de
enfermagem;
• Ser um serviço de enfermagem organizado e coordenado por enfermeiros;
• Possuir um programa de educação permanente para a Enfermagem;
• Oportunizar a participação dos enfermeiros do serviço no processo de ensino e avaliação dos
alunos junto ao supervisor do estágio.
REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DISPÕE SOBRE NORMAS REGULAMENTARES DO ESTÁGIO CURRICULAR
SUPERVISIONADO DA FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIO
Resolução – DG Nº 0015 2014 De 24 de Abril
de 2014 Dispõe Sobre Normas Regulamentares
do

Estágio

Curricular

Supervisionado

da

Faculdade Patos de Minas – FPM
O Diretor Geral da Faculdade de João Pinheiro, em João Pinheiro, MG, no uso das atribuições
e considerando a necessidade de regulamentar as normas regimentais relativas ao estágio
curricular supervisionado, adequando-as aos princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa,
Extensão e Estágio – NIPE; de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e
cultural, nos campos privilegiados e propícios do estágio e da extensão associados ao ensino;
e como forma de elevar a qualidade da educação ministrada nesta Faculdade, resolve:
Normas Regulamentares
CAPÍTULO I
Da Caracterização Do Estágio
Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional realizadas em
situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos elaborados para aprendizagem
social, profissional e cultural.
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Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio como
atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, distribuídas por atividades
planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e pelo Núcleo Integrado de Pesquisa
Extensão e Estágio (NIPE), bem como a comprovação de aproveitamento pelo aluno.
CAPÍTULO II
Dos Planos E Relatórios De Estágio
Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância com a missão e
objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser formado pelo curso.
Art. 3º - O Projeto de Estágio, elaborado pelo Coordenador do Curso em conjunto com o
elemento responsável pelo estágio do NIPE, deve conter pelo menos:
I.

Introdução;

II.

Justificativa;

III.

Objetivos;

IV.

Procedimentos e estratégias;.

V.
VI.
VII.
VIII.

Público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc.);
Campos de estágio;
Formas de acompanhamento das atividades;
Formas de avaliação.

Art. 4º - O relatório de estágio dos alunos deve conter:
I.

Capa de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso, nome do aluno,
série, professor-supervisor, local e data;

II.
III.

Especificação das atividades e carga horária;
Projeto contendo: introdução (fundamentação teórica), justificativa, objetivos,
procedimentos, material utilizado, público alvo, bibliografia, processo de avaliação da
ação e dos participantes e conclusão.
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Parágrafo único - Após analisados e implementados pelo Professor-supervisor de Estágio e
Coordenador de Curso, o relatório de estágio deve ser encaminhado ao NIPE para
conhecimento e avaliação.
Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os campos de
realização do estágio.
Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-supervisor de Estágio,
Coordenador de Curso e elementos responsáveis do NIPE.
CAPÍTULO III
Da Orientação E Acompanhamento Do Estágio
Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio e Coordenador de Curso:
I.

Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los ao NIPE
para aprovação;

II.

Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e pesquisa da
Instituição;

III.

Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;

IV.

Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação dos projetos;

V.

Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de conhecimentos,
o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes necessários ao futuro
profissional.

CAPÍTULO IV
Das Disposições Finais
Art. 8º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários obedecem a
regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas habilitações, desde que
aprovados pelo NIPE.
Art. 9º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-se em projetos
especiais de Pesquisa e Extensão propostos pelo NIPE, tendo direito às horas de estágio
correspondentes, desde que estas contemplem atividades relativas à sua área de formação
profissional e estejam ligadas a projetos de ação comunitária.
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Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
1.23. Atividades Complementares
As atividades complementares são aquelas realizadas pelo aluno durante seu período de
vinculação ao curso e relacionadas à sua formação profissional. São atividades paralelas de
crescimento pessoal que possibilitam o desenvolvimento das práticas e estudos transversais e
independentes preconizados pelas orientações de ensino no país, objetivando orientar
vocações para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou
nacional.
As vocações regionais são contempladas nos estudos de áreas temáticas que complementam a
formação acadêmica e estimulam o desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas
orientações para o curso.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual, preenchida
e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e referendada pelo coordenador
do curso. O limite validável para cada modalidade objetiva estimular o aluno a participar de
diferentes atividades e ampliar as possibilidades de sua atuação junto ao curso.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é livre para
definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento, que oferece ao
indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual, é oportunizado ao
discente, a flexibilidade curricular através de atividades complementares, as quais podem ser
realizadas em qualquer fase do curso, num total de 200 horas, para integralização curricular;
desde que aprovadas pelo Colegiado de Curso.
São consideradas atividades complementares:
- Disciplinas Eletivas: são aquelas oferecidas pela Faculdade para cada linha de formação,
não contabilizadas nas horas da linha de formação; disciplinas cursadas em outras IES, desde
que atendam as necessidades da formação do Enfermeiro, as quais devem ser solicitadas ao
Colegiado até data prevista pelo mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da
viabilidade de aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deve
matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir a disciplina, o
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mesmo encaminha ao Colegiado o pedido de aproveitamento. A carga horária é contabilizada
integralmente.
- Estágio Extra Curricular: é aquele não previsto no currículo ou a carga horária excedente
às 520 horas do estágio curricular. O aluno deve apresentar no início do semestre um plano de
atividades ao Colegiado de Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico
deve entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será
contabilizado como atividade complementar 20% da carga horária total realizada.
- Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: o aluno poderá contabilizar
20% como atividade complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do
projeto.
- Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras, Workshops e
Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão ser contabilizadas, desde que
relacionadas com o Curso de Enfermagem, mediante o encaminhamento de cópia do
certificado de participação e relatório.
- Semana Acadêmica: a participação é contabilizada integralmente, mediante o
encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
- Monitoria: o aluno pode contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o
encaminhamento do Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
- Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada apresentação de
trabalho corresponde a 20 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do trabalho e
cópia do comprovante de apresentação, que é avaliada pelo Colegiado de Curso.
- Publicações: cada trabalho publicado em revistas nacionais corresponde a 30 horas e em
revistas internacionais 60 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo ao
Colegiado.
RESOLUÇÃO – DG Nº 005/2014 DE 21 DE
JANEIRO DE 2014 Dispõe Sobre Normas para
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Regulamentação do Aproveitamento de Atividades
Complementares

nos

Currículos

dos

Cursos

de

Graduação.
O Diretor Geral da Faculdade Patos de Minas, Paulo César de Sousa, no uso de suas
atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do Regimento da Faculdade,
RESOLVE:
Art. 1º. Respeitada a legislação vigente e as normas específicas aplicáveis a cada curso, ficam
regulamentadas as Atividades Complementares – AC -, nos cursos de graduação da FPM,
com atribuição de créditos que contemplem o aproveitamento de conhecimentos adquiridos
pelo estudante regularmente matriculado, através de estudos e práticas independentes,
presenciais e ou a distância.
§ 2º. Respeitado o definido em cada projeto pedagógico de curso, o total de créditos
atribuídos às Atividades Complementares não poderá exceder a 10% do total de créditos do
curso”.
§ 3º. Atividades como iniciação científica e tecnológica, programas acadêmicos amplos,
programas de extensão universitária, visitas técnicas, participação e apresentação de trabalhos
em eventos científicos, organização de eventos, estágios extracurriculares, participação em
seminários e palestras, realização de cursos em áreas afins, dentre outras,são disponibilizadas
aos discentes e estes devem cumprir um número mínimo de crédito sem cada atividade
complementar.
§ 4º. Ao final de cada ano, os alunos receberão Certificado de Participação nas atividades
desenvolvidas no período e, ao final do Curso, o cômputo geral dos créditos relacionados às
Atividades Complementares será disponibilizado pela Secretaria Geral, com base no
estabelecido na Grade Curricular do Curso.
CAPÍTULO I
Justificativa
Compreende-se que tais atividades ampliam os conteúdos das disciplinas que integram o
currículo em sentido estrito, permitindo de forma mais efetiva a interdisciplinaridade e
multidisciplinaridade necessárias ao profissional do novo milênio. A possibilidade de
frequentar cursos, seminários e outros eventos viabilizam a comunicação entre as diversas
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áreas do conhecimento, cuja importância é evidente quando se deseja fazer uma leitura
profissional não só no contexto global, mas, sobretudo, no contexto social. A proposta
também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à
crescente demanda do conhecimento no tempo de conclusão do curso.
Constitui-se atividade complementar toda atividade que proporcione formação em caráter
complementar do currículo pleno, cujos conhecimentos sejam relevantes ao processo ensinoaprendizagem e contribuam para a concepção de preparação humanista do perfil profissional
almejado pelos Cursos da FPM. Essas atividades complementares serão realizadas fora da
grade curricular e pertinentes à formação acadêmica na área.
CAPITULO II
Objetivos
- Estimular a participação do aluno em atividades diversificadas que contribuam para a
formação profissional;
- Complementar o currículo pedagógico vigente;
- Ampliar o nível do conhecimento bem como de sua prática para além da sala de aula;
- Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais.
CAPITULO III
Realização das Atividades Complementares
Artigo 2º. As horas de Atividades Complementares a serem realizadas ao longo do curso,
serão distribuídas da seguinte forma:
- com atividades extracurriculares realizadas na FPM;
- com atividades extracurriculares realizadas em outras Instituições ou Órgãos;
- com participação de forma ativa ou passiva, ou seja, na condição de participante ou
palestrante, instrutor, apresentador, coordenador de eventos.
CAPÍTULO IV
Cômputo das Atividades Complementares
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Artigo 3º. Comporá as atividades complementares todas

as atividades devidamente

apresentadas em forma de projeto por docentes dos cursos e também:
§ 1º. Participação em seminários, palestras, jornadas pedagógicas, fóruns ou eventos de
natureza acadêmica e/ou profissional, de abrangência nacional e internacional, promovidos
por órgãos credenciados pelo MEC, carga horária do certificado, transformada em número de
horas.
§ 2º. Participação como ministrante de mini-cursos e/ou palestras em eventos ou cursos de
Extensão Universitária - carga horária do certificado: mais 4 horas.
§ 3º. Assessoria em cursos de Extensão Universitária 50% da carga horária do certificado, não
podendo acumular com a participação do evento.
§ 4º. Apresentação de trabalho e/ou publicação em anais em eventos científicos: Publ. e apres.
– 10 h; Publ. ou apres. – 10 h.
§ 5º. Bolsista de Iniciação Científica ou de Extensão na FACULDADE, com carga horária de
200 h até 400 h = 40 h.
§ 6º. Bolsista de Iniciação Científica ou de Extensão na FACULDADE com carga horária
superior a 400 h = 60 h.
§ 7º. Publicação de artigos e resenhas em revista da área 15 horas por trabalho publicado.
§ 8º. Curso de disciplinas de formação geral ou específica, de trinta horas: Carga horária
registrada ou mais, não pertencente à grade curricular do Curso, mas provenientes de área
afim.
§ 9º. Participação em palestras, seminários e eventos de natureza acadêmica: Cada 1 hora,
vale 1 hora de registro. Máximo 20 horas/ano.
§ 10º. Monitoria voluntária na Faculdade:- 120 horas até 200 horas - superior a 200 horas - É
considerado o dobro de horas ministradas, sendo: 2 h por semana = 4h/a, 4 h por semana =
8h/ (para acadêmicos a partir do 3º semestre).
§ 11º. Participação voluntária em projetos de Extensão ou outros projetos comunitários: Idem
aos itens 5 ou 6.
CAPITULO V
Reconhecimento das Atividades Complementares
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Artigo 4º. Somente serão reconhecidas as Atividades Complementares que forem aprovadas e
registradas pela Coordenação do Curso. Não serão consideradas as atividades realizadas antes
do ingresso no curso respectivo.
CAPITULO VI
Avaliação das Atividades Complementares
Artigo 5º. Caberá aos Coordenadores de Curso, em conjunto com a Comissão Verificadora,
analisar e validar o aproveitamento das Atividades Complementares, estabelecendo critérios e
instrumentos de avaliação, tendo como referência as modalidades de participação, carga
horária e créditos previstos, conforme apresentação de documento hábil (certificados,
diplomas, forma de relatórios, etc...).
Artigo 6º. Concluída a apreciação dos documentos apresentados, o resultado, em horas, será
encaminhado à Secretaria Geral para registro, encerrando os trabalhos com ata
circunstanciada de todas as avaliações procedidas.
CAPITULO VII
Registro das Atividades Complementares
Artigo 7º. O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral, mediante processo
individualizado, promovido no decorrer do Curso para integralizar a totalidade da carga
horária. Constará, no histórico Escolar, o registro das Atividades Complementares, em carga
horária, (total), especificando as atividades realizadas.
Artigo 8º coordenadores de curso devem organizar a planilha de atividades complementares
para cada semestre letivo.
Artigo 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
1.24. Trabalho De Conclusão De Curso (TCC)
1.24.1. Monografia Ou Artigo
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A monografia ou artigo apresentados na conclusão de cada curso têm sido usados como um
eficiente instrumento de aprendizagem. As monografias ou artigos têm por objetivo primacial
capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor
determinados aspectos do aprendizado como um todo.
As monografias ou artigos exibidos ao final do Curso de Enfermagem em combinação com
disciplinas bem encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:
 Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até então ministrados;
 Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento, permitindo ao
acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que analisam determinados
temas ou assuntos;
 Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o acadêmico ágil no
manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e se aprimoram;
 Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que realmente são
interessantes para o tema em pauta.
A monografia ou artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar
dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária, alicerçada em seus
conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado sobre o tema ou assunto
pesquisado.
A monografia ou artigo deve obedecer aos princípios estilístico e ao formato de apresentação
de todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico às regras da
pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma ABNT)
A sintonia entre o tema da monografia e o estágio supervisionado será privilegiada, pois isso
dará ao aluno a possibilidade de um domínio maior da área de seu interesse.
RESOLUÇÃO - DG 0017/2014 De 24 De Abril de
2014 Dispõe Sobre Normas para a Elaboração,
Apresentação e Avaliação da Monografia ou Artigo.
O Diretor Geral da Faculdade de João Pinheiro, em João Pinheiro, MG, no uso das atribuições e
considerando a necessidade de regulamentar as normas regimentais relativas ao Trabalho de conclusão
de Curso, adequando-as aos princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa, Extensão e Estágio – NIPE;
de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e cultural, nos campos privilegiados e
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propícios à conclusão de curso e da extensão associados ao ensino; e como forma de elevar a
qualidade da educação ministrada nesta Faculdade, resolve:

CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Finalidades

Art. 1º- A Faculdade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional De João Pinheiro, dentro
do âmbito da Legislação em vigor, só concederá o Diploma àquele aluno que, tendo recebido
aprovação em todas as disciplinas de seu currículo, respeitados os limites de faltas previstos no
Regimento Geral, apresente um Trabalho de Fim de Curso (TCC), que consiste em uma monografia
ou um artigo, que aprovado pelo Orientador Acadêmico receberá uma avaliação, que transformada em
nota deve ser maior ou igual ao especificado por essa Norma.
Art. 2º- Essa Norma tem por objetivo orientar os acadêmicos da FPM no desenvolvimento de seu
Trabalho de Fim de Curso (TCC) Monografia ou artigo, na apresentação e na forma de avaliar o
trabalho realizado.
Art. 3º- A FPM entende como Monografia a um trabalho realizado pelo acadêmico, que discorrerá
sobre tema acordado entre o interessado e seu Orientador Acadêmico. A Monografia, para a FPM, tem
por objetivos primaciais:

I.

Consolidar o processo de formação acadêmica e os ensinos ministrados em seu
Curso;

II.

Propiciar ao aluno estabelecer comparação entre as diversas linhas de
pensamento e estabelecer elos entre as mais variadas correntes de pensamento;

III.

Aprimorar o processo de pesquisa bibliográfica, tornando o interessado mais
ágil na sintetização de um assunto, tratado de forma díspar por diversos
autores, e;

IV.

Trabalhar dados colhidos através dos diversos meios de informação, dando aos
mesmos consistência e racionalidade.

O acadêmico poderá optar também pelo TCC na modalidade de artigo apresentado na conclusão de
cada curso que é também um eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos tem por objetivo
primacial, capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor
determinados aspectos do aprendizado como um todo.
§ 1º. Para desenvolvimento de sua Monografia ou artigo, a FPM colocará à disposição do seu corpo
discente os meios disponíveis, procurando sempre manter seu acervo atualizado e oferecendo os meios
eletrônicos disponíveis no seu parque de ensino.
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§ 2º. O acadêmico, dentro dos meios disponibilizados pela FPM, deverá efetuar suas pesquisas, buscar
informações e o gerenciamento do material colhido, de forma a dar ao seu trabalho o sentido amplo de
pesquisa, fazendo uso de todos os ensinamentos ministrados, de forma que a Monografia ou artigo
desenvolvidos possam espelhar os conhecimentos auferidos pelo acadêmico
.

CAPÍTULO 2
Da Monografia ou artigo e sua realização
Art. 4º- Os acadêmicos da FPM desenvolverão monografias ou artigos individuais, acompanhadas por
Orientador Acadêmico que dará ao interessado as linhas do trabalho a ser desenvolvido, prestigiando a
pesquisa bibliográfica e a coleta de informações e dados pelos meios disponibilizados ou de acesso
particular do acadêmico.
Art. 5º- Os temas a serem tratados nas Monografias ou artigos serão de escolha individual dos
acadêmicos e versarão sobre assuntos tratados durante o curso, temas de importância e de relevância
para a carreira. O Orientador Acadêmico e o interessado analisarão a forma de desenvolver o tema em
pauta.
Art. 6º- A pesquisa bibliográfica será realizada pelo interessado que apresentará, em épocas por ambas
as partes acordadas, relatório circunstanciado do material pesquisado. Será de inteira responsabilidade
do interessado a manutenção das fontes do material e de sua criteriosa análise.
Parágrafo Único. Será de total responsabilidade do interessado a emissão de opiniões, devendo
sempre respeitar a ordem constituída e a Legislação vigente do País. Isto não implica que os assuntos
abordados atravessem fronteiras, sempre, porém, primando pela justeza e pela concórdia.
Art. 7º- A monografia ou artigo desenvolvido pelo interessado deverá seguir padrão único, sendo
digitada em fonte Times New Roman, “caixa” 12 e impressa em impressora jato de tinta ou a laser ou
outro meio de resolução compatível, folha tamanho A4, papel gramatura 90g/m2, guardando no topo
da página um espaço de 3cm, 2.5cm da margem esquerda, 3 cm da margem direita e 2.5cm do final da
folha padronizada. Será dividida em capítulos, cada qual com seu título em negrito e caixa 13. Os itens
e subitens serão nominados em algarismos arábicos, alinhados com a margem esquerda do texto.
§ 1º. O interessado apresentará ao Orientador Acadêmico a “primeira prova” de seu trabalho.
Corrigida na forma de desenvolver e na apresentação, o Orientador Acadêmico analisará se o trabalho
desenvolvido atende a Norma estabelecida e não apresenta incompatibilidade com a Legislação em
vigor. Tendo o aceite desse, o interessado poderá desenvolver a editoração final.
§ 2º. O trabalho de digitação, os custos de impressão e de editoração correrão por conta do interessado,
podendo, a critério deste, usar para digitação os meios disponibilizados pela Faculdade. O trabalho de
impressão, reprodução, encadernação, serão feitos “extra muros” e às custas e responsabilidade do
interessado.
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§ 3º. Em concordância com o Calendário Escolar, o Orientador Acadêmico marcará o dia e hora da
defesa pública da monografia.
§ 4º. A monografia ou artigo, encadernado com espiral plástico transparente, portará capas frontal e
posterior fornecidas pela Faculdade, segundo padrão definido pela Coordenação do Curso.

§ 5. A versão final a ser entregue na biblioteca deverá passar por revisão adequada aos
padrões da norma culta e encadernada em capa dura.
CAPÍTULO 3
Do Orientador Acadêmico
Art. 8º- Qualifica-se como Orientador Acadêmico todo professor da FPM.
Art. 9º- É seis o número máximo de orientandos que um Orientador Acadêmico poderá assessorar,
simultaneamente.
Art. 10º- Cabe ao Coordenador de cada curso da FPM, assessorado pela Secretaria, designar Orientador
Acadêmico e Orientandos.
§ 1º. A designação será feita mediante requerimento do interessado, protocolado na Secretaria, no
período de matrícula que antecede um semestre à época que o interessado cursará a disciplina Trabalho
Final de Curso.
§ 2º. De posse do requerimento protocolado, segundo o parágrafo primeiro deste artigo, o Coordenador
de Curso designará os Orientadores Acadêmicos e seus respectivos orientandos.
§ 3º. Num prazo de trinta dias da designação, os Orientadores Acadêmicos reunir-se-ão individualmente
com seus orientandos, analisarão os procedimentos a serem cumpridos, os deveres de ambas as partes e
assinarão um “Termo de Compromisso entre partes” para o desenvolvimento da Monografia.
§ 4º. Esse termo, analisado, discutido e assinado, será entregue ao Coordenador de Curso, que o afixará
ao processo aberto para o interessado, na época de seu pedido de designação de orientador. Esse mesmo
trará além das assinaturas de ambas as partes, um resumo do trabalho a ser desenvolvido pelo
acadêmico, as necessidades materiais para a realização, tais como bibliografia, meios computacionais e
outras particularidades, constantes do acervo ou patrimônio da AEJP, obedecendo ao Parágrafo Primeiro
do Artigo 3º dessa Norma.
Art. 11º- O Orientador Acadêmico e o orientando discutirão e analisarão a linha de pesquisa a ser
seguida.
Art. 12º- Por acordo estabelecido entre as partes, o Orientador Acadêmico, juntamente com o
orientando, poderão oficiar ao Coordenador de Curso a troca de Orientador Acadêmico.
§ 1º. Ouvidas as partes em separado, o Coordenador designará novo Orientador Acadêmico para o
orientando.
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§ 2º. Um orientando só poderá solicitar uma única vez a mudança de Orientador Acadêmico, nos termos
de que trata o “caput” deste artigo. Um segundo pedido de mudança só será possível quando analisado
pelo Diretor da Faculdade, que decidirá em instância superior.

CAPÍTULO 4
Da avaliação da Monografia ou Artigo
Art. 13 - O Orientador Acadêmico atribuirá ao interessado nota de zero a dez.
§ 1º. Considerar-se-á aprovado na disciplina de que trata o Parágrafo Primeiro do Artigo 12, o
interessado que obtiver média aritmética das notas atribuídas pelos membros da Banca, maior ou igual a
sete.
§ 2º. Cabe recurso da decisão do Orientador Acadêmico ao Diretor da Faculdade, atuando este como
instância superior, que deliberará sobre o assunto.

CAPÍTULO 5
Das Disposições Gerais
Art. 14º- Norteará os trabalhos do Orientador Acadêmicos do interessado.
1) Essa Norma, 2) NBR 10520 / 2002 - Citações . 3) NBR 6028 - Resumo e Abstract . 4) NBR 6023 –
Referências . 5) NBR

6022 - Artigos científicos impressos . 6) BR 14724 / 2011 - Trabalho

Acadêmico. 7)NBR 6027 – Sumário / 2012 da ABNT.
Art. 15º. Os casos omissos nessa Norma serão resolvidos pelo Coordenador de Curso, cabendo recurso
ao Diretor da Faculdade, que atuará como instância superior.

Art. 16º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 17º - esta resolução entra em vigora na data de sua publicação
2. Corpo Docente
2.1. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
Os professores que compõe o NDE de um curso de graduação possuem atribuições
acadêmicas de acompanhamento e são atuantes no processo de concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
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A composição do NDE está em conformidade com a legislação, sendo constituída por
professores graduados em Enfermagem sendo um deles o próprio Coordenador do Curso e
ainda professor de formação de área afim e com vasta experiência docente.
O Núcleo Docente Estruturante do curso Enfermagem é formado pelos seguintes professores:

2.2.

Aline Evangelista de Almeida

Mestre

Fernando Fachinelli Rodrigues

Mestre

Fernando Leonardo Diniz Souza

Mestre

Lorrayne de Barros Bosquetti

Doutora

Raphael Cézar Carvalho Martins

Mestre

Titulação e Formação Acadêmica do NDE

A titulação e composição do corpo docente do NDE atende as indicações da legislação num
percentual de 100% de sua composição com formação stricto sensu e graduação (aderência)
na área do curso.

2.3.

Regime de Trabalho do NDE

Os docentes que fazem parte do NDE são de contratação em tempo parcial ou integral, sendo
que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e possui contrato de
tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal dessa proposta e, a IES firma
compromisso de permanência dos mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade.
Temos consciência da importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das
ações e do engajamento dos mesmos, com a política pedagógica institucional e as mudanças
que as novas tecnologias e a globalização proporcionam.
2.4.

Titulação e Formação do Coordenador do Curso
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A titulação do coordenador de curso é especialista, o mesmo tem mais de 10 anos de
experiência docente e experiência profissional na área, que contribui muito para o
engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas juntamente com o NDE.
2.5.

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso

O Regime de Trabalho do Coordenador do curso é parcial de 20h e o mesmo tem em média
12 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar no máximo uma disciplina por
semestre.
2.6.

Composição e Funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente

 Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do curso;

III.

Por um representante do setor produtivo ao qual o curso está vinculado;

IV.

Por dois representantes discentes do curso; e

V.

Por um membro da sociedade local

 Funcionamento:
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, duas vezes por semestre (preferencialmente ao
final de cada bimestre) e, extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por
convocação do Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus
membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
 Atribuições:
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;
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II.

Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do Poder
Público;

III.

Promover a avaliação do curso;

IV.

Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento dos
interessados;

V.

Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que constituem cada
curso, em consonância com o projeto pedagógico e articulando com demais docentes;

VI.

Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais anteriormente
desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, diplomados ou que tenham
desenvolvido competências profissionais no mundo do trabalho;

VII.

Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere à
abreviação de seu curso;

VIII.

Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;

IX.
X.

Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;

XI.
XII.
XIII.

Propor as atividades extracurriculares;
Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.

OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas ações
conforme as competências do mesmo.
2.7.

Titulação do Corpo Docente

A IES, primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto pedagógico
institucional buscou um corpo docente com titulação obtida em programa de pós-graduação
stricto sensu de mais de 30%. Possuindo em seu quadro de docentes, professores doutores,
mestres e especialistas.
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2.8.

Regime de Trabalho do Corpo Docente

A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 60% em
regime de tempo integral ou parcial, sendo que a função destes profissionais é de
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasse, monitorias e
principalmente de iniciação científica. Nessa previsão, buscando a interdisciplinaridade, os
profissionais escolhidos podem ser do núcleo comum e do específico, mas sempre na mesma
proporção do solicitado no regime de trabalho de 60%
2.9.

Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do Corpo Docente

A experiência profissional dos docentes do curso atingem um percentual mínimo de 80% de
profissionais com 3 anos de docência superior e vários com experiência relevante na área de
atuação. Os de Núcleo Comum desenvolvem ações na instituição desde o seu credenciamento
atendendo o quesito. A relação do corpo docente encontra-se arquivada no departamento de
Recursos Humanos.
2.10. Número de vagas anuais autorizadas por "docente equivalente a tempo integral"
Com relação ao número de alunos por docente equivalente em tempo integral a IES assumiu
o compromisso de manter uma relação de 20 alunos por docente até a metade do curso. Como
a entrada principal de alunos perfaz um total de 100 vagas anuais com uma entrada semestral
de 50 alunos, naturalmente poderemos ter até 300 alunos e 46 disciplinas até o final do curso
mantendo a média de alunos e docentes nos propiciarão uma média de 14 alunos por docente.
Naturalmente o processo é gradativo, não contando o número de transferências e desistências
naturais em Instituições de Ensino sejam públicas ou particulares que chegam numa média de
até 15 %.
2.11. Alunos por Turma em Disciplina Teórica
A estimativa de alunos por turma nas disciplinas teóricas são de 50 alunos por turma. Esse
item já faz parte da política pedagógica da Instituição desde o seu credenciamento podendo no
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máximo ser acrescida de 10% quando o curso possuir PROUNI conforme a legislação vigente
nunca ultrapassando 55 alunos.
2.12. Número Médio de Disciplinas por Docente
A intenção quanto à média de disciplina por docente é de duas disciplinas no máximo, salvo
uma ou outra exceção devido à particularidades que trazem maiores benefícios, para
continuarmos na proposta de qualidade da IES e também de alunos por docente.
2.13. Iniciação Científica
A IES conforme podem constatar está buscando um nível de excelência nos cursos já
existentes com o desenvolvimento de laboratórios e pesquisas de alta qualidade e pretende
com a Enfermagem tornar-se um polo de referência para a região que está carente de
profissionais na área. Inclusive a IES sempre buscou parcerias para trabalho em conjunto nos
diversos segmentos que estes futuros profissionais podem atuar. A intenção é que o
desenvolvimento da iniciação científica venha a contribuir fortemente para o crescimento do
município e região. Alguns contatos para bolsas e participações em linhas de pesquisas
pertinentes ao desenvolvimento do curso já foram feitos bem como a busca de profissionais
que possuam produção e características para orientarem futuros trabalhos. Ações como o
cadastramento no CNPQ, PBIC e outros órgãos de fomento a pesquisa estão sendo
desenvolvidos e já possuímos alguns projetos em parcerias.

3. INSTALAÇÕES FÍSICAS
3.1. INSTALAÇÕES GERAIS
ESPAÇO FÍSICO
Localizada à Avenida Zico Dornelas, 380, Santa Cruz II, contando com 4.600m2, distribuídos
em setores administrativos, salas de aula, laboratórios multidisciplinares, salas de multimeios
e área verde, a IES, oferece a seus alunos, uma estrutura apropriada para o desenvolvimento
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de seus cursos, com instalações modernas, salas de aula climatizadas e com instalações
elétricas para o uso de equipamentos como: retroprojetores, tela de projeção, vídeo, DVD,
TV, etc.
A instituição dispõe de um Anfiteatro para a realização de eventos e Laboratórios de
Informática conectados em rede e a internet.
O espaço físico das instalações administrativas, para docentes e para discentes, esta
relacionado abaixo:
Espaço Físico das Instalações Administrativas
Setor Administrativo
Diretoria Geral
Contabilidade e Recursos Humanos
Secretaria Acadêmica
Setor Financeiro
Setor de Projetos
Sala de Atendimento Individual ao Aluno (Ouvidoria)
Setor de Convênios e Parcerias
Setor de Marketing
CPA
Setor de Tecnologia da Informação
Sala de Cantina
Instalações Sanitárias I
Instalações Sanitárias Piso I
Instalações Sanitárias Piso II
Instalações Sanitárias Piso III
Instalações Sanitárias Piso IV
Instalações Sanitárias - Biblioteca
Sala de Professores
Sala de Coordenadores de Curso
Sala de EAD e Pós Graduação
Salas de Aula - (45 salas)
Salas de Aula - (7 salas)
Biblioteca
Setor de Emissão de Diplomas
Setor Psicopedagógico
Sala de Projeção I
Sala de Projeção II
Sala de Projeção III
Sala de Projeção IV
Sala de Projeção V

4.600,00
48,49
55,82
34,00
35,56
39,80
11,52
8,67
16,15
17,23
34,70
67,00
70,03
51,52
51,52
51,52
51,52
32,80
76,09
54,90
56,60
54,44
110,00
439,87
46,76
11,56
77,00
77,00
77,00
77,00
77,00
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Anfiteatro
Instalações Esportivas
Laboratório de Informática I
Laboratório de Informática II
Laboratório de Anatomia e Fisiologia
Laboratório de Práticas de Enfermagem
Laboratório de Fisioterapia
Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Química e Bioquímica
Laboratório Multidisciplinar I
Laboratório Multidisciplinar II
Laboratório Multidisciplinar III
Área de Circulação dos Laboratórios Multidisciplinares I,II e III
Laboratório Multidisciplinar de Educação Física
Laboratório Multidisciplinar de Licenciatura
Área de Circulação

184,56
618,00
133,61
56,37
110,00
60,00
60,00
217,49
47,26
47,62
37,18
36,75
13,91
30,00
54,44
979,74
4600,00

3.2. Equipamentos Disponíveis
Todas as salas de aula da IES estão adequadas para utilização imediata, mobiliadas com
cadeiras e carteiras individuais bem conservadas, mesa e cadeira para o docente, além de
possuírem instalações elétricas para eventuais usos de equipamentos auxiliares. Há ainda o
setor de multimeios, este que por sua vez funciona no TI, onde são realizados os
agendamentos de equipamentos, os quais ficam disponibilizados em cinco salas, nestas,
encontra-se a disposição dos docentes, projetor, computador e caixa de som, e mais três salas
com equipamentos de som, inclusive microfone.
3.2.1. Programa de Manutenção, Aquisição e Reposição de Equipamentos e Materiais.
A manutenção dos equipamentos, dos recursos materiais permanentes e de consumo é de
responsabilidade direta dos professores orientadores da prática e utilização dos mesmos pelos
educandos conforme o previsto nas atividades que determinam esta utilização.
A necessidade de aquisição e reposição será informada ao coordenador do curso, pelos
professores responsáveis, em forma de relatório trimestral; este relatório é entregue para
departamento de almoxarifado e este tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as
operações necessárias para o cumprimento das solicitações necessárias com a devida
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autorização da diretoria financeira.
Segue modelo de relatório a ser preenchido pelos professores:

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
Laboratório:

Professor Resp.

Coordenador Resp.
Descrição do Material

Departamento:
Quantidade
Em estoque

Utilizada

Adquirir

Os materiais e equipamentos dos laboratórios específicos para o curso de Matemática vão
sendo repostos na medida da solicitação dos docentes. Essa reposição é solicitada com no
mínimo quinze dias de antecedência junto ao setor administrativo, o qual providencia a
aquisição.
3.3. Registros Acadêmicos
O registro acadêmico da IES é feito através de um sistema operacional próprio, que é
elaborado pela empresa LS Informática, feito sob medida para a FPM, suprindo totalmente a
necessidade institucional, tanto no que tange ao registro acadêmico, financeiro e demais áreas
da faculdade. Esse registro funciona da seguinte forma, no ato de efetivação da matrícula, a
partir da entrega da documentação necessária, constante no regimento da IES, o estudante é
registrado no sistema aqui citado, de onde receberá o seu RGM (Registro Geral de Matrícula),
que o identificará em todas as dependências institucionais. Através desse registro, o discente
poderá por via rede de computadores, consultar suas notas, faltas e outras pendências que
consequentemente consta no sistema, que é também utilizado pela secretaria para que haja os
lançamentos desses dados mencionados.

Projeto Político Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem
Faculdade Patos de Minas (FPM)

134

3.4. Biblioteca
A Faculdade Patos de Minas – FPM possui uma Biblioteca Central que funciona em uma área
de 439,87m², adequada com instalações de mobiliários, acervo, videoteca, áreas de pesquisa,
de estudos individuais e salas de estudos em grupo e demais instalações necessárias.
3.4.1. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de apoio à pesquisa e
suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em constante atualização e
crescimento.
3.4.2. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as disciplinas e
devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo as necessidades do
curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas.
3.4.3. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes.
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de forma impressa
ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos para o curso entre as
principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três anos e, no último ano também
possuímos revistas e periódicos específicos que passaram a fazer parte do acervo.
Resolução - DG 0019/2014 De 24 De Abril de
2014. Dispõe Sobre o Regimento da Biblioteca da
Faculdade Patos de Minas.
O Diretor Geral da Faculdade Patos de Minas, Paulo César de Sousa, no uso de suas
atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do Regimento interno da
Faculdade, RESOLVE
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
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Art. 1º - A Biblioteca reger-se-á pelo Regimento Geral e por este Regimento, sendo destinada
ao uso dos alunos, professores e funcionários da FPM. A comunidade local poderá utilizar o
acervo somente para consulta e pesquisa no local.
CAPITULO II
Funcionamento
Art. 2º - Os horários de funcionamento serão:
De segunda à sexta feira de 9 horas as 22 horas.
Aos sábados de 09 horas as 12 horas.
CAPITULO III
Usuários
Art. 3º - Para utilizar os serviços prestados pela biblioteca, o usuário deverá se identificar
utilizando sua carteira estudantil (ou carteira de identidade com comprovante de matrícula) e
senha de acesso, bem como manter atualizados seus dados cadastrais.
Parágrafo único - a carteira tem validade enquanto for mantido o vínculo institucional.
CAPÍTULO IV
Acervo
Art. 4º - Compõe o acervo da biblioteca livros, periódicos, monografias, jornais, folhetos,
multimídias, informativos.
Parágrafo único – o acesso é livre, podendo o usuário consultar as obras, mantendo a
organização.
CAPÍTULO V
Serviços Oferecidos
Art. 5º - A biblioteca da FPM oferecerá todas as condições necessárias para o bom
andamento e de todos os cursos. Tais como:
§ 1º. Orientação quanto à utilização dos recursos informacionais disponíveis, ao uso das
fontes de pesquisas e localização das mesmas;
§ 2º. Empréstimo domiciliar;
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§ 3º. Empréstimo local;
§ 4º. Atendimento via telefone;
§ 5º. Atendimento à comunidade (somente consulta);
§ 6º. Levantamento bibliográfico;
§ 7º. Acesso à internet para pesquisa, leitura;
§ 8º. Renovação de empréstimo;
§ 9º. Reserva de obras emprestadas;
§ 10º. Orientação quanto à elaboração de referência bibliográfica, de acordo com ABNT;
§ 11º. Acesso a fontes de informação no campo de saúde pública através da rede
BiblioSus/Biblioteca Virtual em Saúde/BVS;
§ 12º. Comutação bibliográfica entre bibliotecas possibilitando o acesso a documentos não
existentes no acervo.
CAPITULO VI
Empréstimo
Art. 6º - Os empréstimos podem ser domiciliar ou na IES.
Art. 7º - Os prazos de empréstimos a discentes e funcionários são de três obras por um
período de sete dias e um multimídia por três dias.
§ 1º. Docentes: cinco obras por um período de quinze dias e dois multimídias por três dias.
§ 2º. Prazo especial é o destinado para coleções especiais que terá duração de uma hora.
§ 3º. Não é permitido o empréstimo domiciliar de obras de referência (enciclopédias,
dicionários, atlas, índices, etc.,) obras raras, coleções especiais, periódicos, monografias e
coleção reserva.
§ 4º. Quando houver feriado, a devolução cairá para o primeiro dia útil após o mesmo.
CAPÍTULO VII
Devolução
Art. 8º - As obras deverão ser devolvidas na biblioteca de origem até a data indicada.
Havendo atraso, a devolução deverá ser feita apenas pelo titular do empréstimo devido ao
pagamento da multa gerada pelo sistema, assim especificada:
§ 1º. Empréstimo padrão: R$ 1,00 por dia/hora
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§ 2º. Empréstimo especial: R$ 1,00 por hora/obra
§ 3º. Coleção reserva: R$ 1,00 por hora/obra
Art. 9º - não havendo aula nas semanas de palestras e seminários organizados e promovidos
pela faculdade, bem como nas semanas de provas, o aluno deverá entrar em contato com a
biblioteca para regularizar a situação do empréstimo;
Art. 10º - em caso de impossibilidade por motivo de saúde ou justificativa devidamente
comprovada, o usuário deverá apresentar documento hábil para regularizar a situação do
empréstimo.
Art. 11º - em caso de perda, extravio ou danos causados ao material, deverá o usuário fazer a
reposição por outro exemplar idêntico ou similar (se a obra estiver esgotada) a ser definido
pela biblioteca ou pagar o valor da obra danificada para posterior aquisição.
Art. 12º - o prazo máximo de reposição ou indenização é de 60 (sessenta) dias, contados à
partir da data em que expirou o prazo da devolução.
Art. 13º - caso o material esteja reservado, a multa terá seu valor dobrado, por dia de atraso.
Art. 14º - caberá suspensão ao usuário que mantiver em seu poder material da coleção não
circulante, retirado exclusivamente para consulta.
CAPÍTULO VIII
Renovação
Art. 15º – O usuário poderá renovar seu empréstimo, caso a obra não esteja reservada. É
aconselhável fazer a renovação com um dia de antecedência para evitar problemas e/ou
multas, pois o sistema não renova empréstimos em atraso.
§ 1º. As renovações serão permitidas conforme demanda e numero de exemplares.
§ 2º. Em situações especiais, a coordenação poderá aumentar ou diminuir o número de
renovações.
§ 3º. Cabe ao usuário estar atento às informações fornecidas e à nova data de devolução,
guardando o recibo como comprovante.
§ 4º. A renovação poderá ser feita através do portal do aluno, no site da FPM.
CAPÍTULO IX
Reserva
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Art. 17º – O usuário poderá reservar a obra de seu interesse, desde que todos os seus
exemplares estejam emprestados.
Parágrafo único – A reserva obedecerá à ordem cronológica dos pedidos, ficando à
disposição por 24 horas após a devolução, cabendo ao interessado verificar a disponibilidade
da obra reservada. Após esse período, será liberada para o próximo da lista.
CAPÍTULO X
Utilização dos Computadores
Art. 18º – O usuário tem direito ao uso dos computadores disponíveis na biblioteca pelo
prazo de 30 minutos, podendo ser estendido conforme a necessidade.
§ 1º. A utilização é restrita a pesquisas acadêmicas, digitação de trabalhos e afins,
observando-se o horário em que serão desligados: 21h e 45 min.
§ 2º. Será permitido no máximo 02 (dois) alunos por micro, a fim de evitar tumulto no
recinto.
§ 3º- O usuário deverá manter as configurações do computador utilizado e não instalar
qualquer tipo de programa no mesmo.
CAPÍTULO XI
Utilização da Sala de Estudo em Grupo
Art. 19º – Para utilização da sala, será necessário o agendamento na biblioteca, recomenda-se
no máximo 04 (quatro) pessoas por grupo e o limite de utilização das salas não deve
ultrapassar 02 horas.
CAPÍTULO XII
Correspondências e Avisos
Art. 20º – Toda comunicação biblioteca/usuário será feita via telefone e/ou e-mail. Mantenhaos atualizados e consulte-os com frequência
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Parágrafo único – Esta é uma forma de lembrar a data de devolução do material, que é
responsabilidade do usuário. O não envio da mensagem não o isenta do pagamento de multa
em caso de atraso.
CAPITULO XIII
Responsabilidades do Usuário do Ambiente
Art. 21º - Os usuários deste espaço estão sujeitos a cumprir as normas deste espaço coletivo e
são responsabilidades dos mesmos:
§ 1º. portar ou consumir alimentos, bebidas e cigarros no interior da biblioteca;
§ 2º. Deixar sobre a mesa todo material retirado das estantes;
§ 3º. Respeitar os funcionários do setor;
§ 4º. Respeitar as normas de funcionamento da biblioteca;
§ 5º. Os princípios éticos para a reprodução de documento devem seguir a Lei nº 9610/98 (Lei
de Direitos Autorais);
§ 6º. Manter o nível de voz condizente com o ambiente, evitando barulhos excessivos;
§ 7º. Utilizar o guarda-volumes somente quando estiver nas dependências da biblioteca,
deixando bolsas, mochilas, pastas, sacolas, fichários, etc., as funcionárias do setor não se
responsabilizarão por objetos deixados no ressinto, devendo o usuário retirar seus pertences
assim que sair;
§ 8º. Colocar o celular no modo silencioso e atende-lo fora da biblioteca;
§ 9º. Respeitar o horário de funcionamento da biblioteca;
§ 10º. Acompanhar seu histórico de empréstimo, renovação e reservas, observando os prazos
estabelecidos para devolução;
§ 11º. Devolver o material emprestado nos prazos estabelecidos;
§ 12º. Comparecer à biblioteca quando solicitado;
§ 13º. Zelar pela integridade do acervo visando sua preservação;
§ 14º. Repor ou indenizar a biblioteca em caso de perda, extravio, roubo ou dano físico
constatado;
§ 15º. Quitar os débitos referentes a multas por atraso na devolução;
§ 16º. Em caso de perda da chave do escaninho, o usuário deverá efetuar a reposição da
mesma e do cadeado;
§ 17º. Exibir quando solicitado, o material que levar consigo;
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§ 18º. Utilizar a área de estudo em grupo e baias unicamente para fins a que se propõem;
§ 19º. Fica facultado a coordenação da biblioteca junto com a direção/coordenação
acadêmica, a suspensão do usuário que desrespeitar qualquer um dos itens aqui expostos;
§ 20º. Este regimento é revisto periodicamente admitindo adequações necessárias aos
objetivos da biblioteca e da IES;
§ 21º. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação da biblioteca e coordenação
acadêmica, embasados no Regimento Interno da IES.
Art. 22º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 23º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
3.5. Laboratórios utilizados pelo curso
3.5.1. Laboratório de Informática
A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com maquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica disponível para os
alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário, sempre acompanhado pelos
monitores.
Os alunos do curso de Matemática têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de
Informática, instalados em condições adequadas, assim descritas:
I – Laboratório 01
CPU celaron 1.6Ghz;
Monitor color 15” SVGA
CRT;
60 microcomputadores

HD 40 Gb IDE;

INFOWAY conectados em rede e 1GB de RAM;
a internet, com as seguintes
características:

01 drive de CD/DVD 12x;
Rede 10/100 on Board;
Video 128Mb on Board;
Teclado em Português;
Mouse;
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II – Laboratório 02
CPU Intel Dual Core 1.8Ghz;
Monitor color 15“ SVGA LG;
HD 160Gb SATAII;

18 microcomputadores
INFOWAY conectados em rede e
a internet, com as seguintes
características:

1GB de RAM;
01 drive de CD/DVD 12x;
Rede 10/100 on Board;
Video 16MB on Board;
Teclado em Português;
Mouse;

3.5.1.1. Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FPM
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de Tecnologia da
Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática quinzenalmente. A
necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos monitores do laboratório, podendo ser
também informada pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da
Informação tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e atender
demais solicitações.
RESOLUÇÃO - DG 0020/2014 De 08 de Maio
De

2014

Dispõe

Sobre

Regimento

dos

Laboratórios de Informática da Faculdade Patos
de Minas.
O Diretor Geral da Faculdade Patos de Minas, Paulo César de Sousa, no uso de suas
atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do Regimento interno da
Faculdade, resolve:
CAPITULO I
Da Finalidade
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Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Patos de Minas é constituído a serviço
dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia da
Informação, auxiliado por assistentes contratados ou Estagiários;
Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor de Tecnologia
da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e operacionais da estrutura,
e o funcionamento contínuo da sala para usos relacionados com educação e experiências
práticas em geral;
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o assistente na
manutenção e funcionamento do Laboratório.
CAPITULO III
Do Horário De Funcionamento
Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.
CAPÍTULO IV
Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária para utilização
durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para uso em cursos de extensão e
pós-graduação.
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser realizada com no
mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No caso de instalação de novos
softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias.
Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para marcação de aulas.
Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de prioridade ao acesso ao laboratório,
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devendo, portanto, os professores das disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para
garantir o uso do laboratório.
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a partir da última
reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio entre os professores que
utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de agendamento no setor de Tecnologia
da Informação caso haja disponibilidade dos mesmos.
Art. 10 - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos de
atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois de decorrido essa
tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso e o agendamento será
considerado como não utilizado.
CAPÍTULO V
Usos - Finalidades E Público Alvo
Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade Patos de Minas
fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a práticas e exercícios dos cursos
aqui oferecidos, não sendo permitida então a utilização para interesses particulares. Não será
cobrada nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso. O
acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos sistemas e
matriculados na instituição.
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares (usos ocasionais)
deve observar os horários de funcionamento bem como no inicio das aulas. Os laboratórios
deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de antecedência do inicio das aulas para
organização e preparação das atividades para os professores.
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos horários de aula
estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da Informação contendo o
programa efetivo de uso por intermédio de formulário padrão ou e-mail.
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins estritamente
administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de equipamentos e comunicação
formal, por memorando impresso, ao setor de Tecnologia da Informação.
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, quando
relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham relação com os
conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição. Acessos a sites pornográficos,
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participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a
estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente banidos e podem desencadear
processos punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação
Acadêmica e Direção Geral da Instituição.
Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada, será tratada
pela Coordenação Acadêmica.
Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição verificar quais
sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize “utilização indevida”, o aluno
poderá ser punido conforme Regimento da IES.
Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por qualquer acesso,
adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha são de uso individual e
intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido descoberta por terceiros, providenciar
comunicação imediata para substituição. Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone,
não existe suporte telefônico externo.
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off (finalizar o
sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por pessoas não
autorizadas.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de líquidos,
alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.
Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo de jogos para
computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau uso dos equipamentos
implicarão em punições ou suspensões conforme determinação do Regimento Interno da IES.
Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de tensão, nobreak, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado, senão por pessoas
autorizadas.
Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos laboratórios, bem
como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de Domínio Público, Shareware ou
Demonstrativos.
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Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste documento será
desautorizada.
Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Regimento Interno
da FPM.
Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação
3.6. Laboratórios Especializados
3.6.1. Laboratório de prática de Enfermagem
Este Laboratório destina-se à prática de enfermagem, sua estrutura física é constituída de uma
sala com 60 m² equipada com os equipamentos e materiais necessários as aulas práticas.
3.6.3 Laboratórios Específicos e Multidisciplinares da Faculdade Patos de Minas
São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados pelos docentes
realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o que foi passado em sala de aula.
Estes laboratórios são utilizados, principalmente, pelos discentes dos cursos de Licenciatura
em Química, Biologia, Fisioterapia, Enfermagem e Educação Física podendo ser utilizados
nas aulas práticas dos demais cursos da instituição. São divididos em 04 (quatro) ambientes:
I.

Laboratório de Química e Bioquímica;

II.

Laboratório Multidisciplinar I;

III.

Laboratório Multidisciplinar II;

IV.

Laboratório Multidisciplinar II;

3.6.4. Laboratório de Anatomia e Fisiologia:
Instalado em condição adequada para realização de aulas práticas e preparo de peças
anatômicas.
3.6.5. Laboratório de Análises Clínicas:
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Equipado com materiais necessários ao atendimento dos cursos. O Laboratório é dividido em
05 (cinco) setores aqui descritos:
I.
II.

Setor de Recepção e Triagem;
Setor de Coleta;

III.

Setor de Bioquímica e Urinálise;

IV.

Setor de Hematologia e Citopatologia;

V.

Setor de Microbiologia e Imunologia
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