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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enfermagem a (4969) 

Faculdade ITOP foi elaborado com base na RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE 

NOVEMBRO DE 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, levando em consideração os desafios da educação superior, 

diante das intensas transformações que têm ocorrido na sociedade contemporânea, no 

mercado de trabalho e nas condições de exercício profissional, especificadas no Parecer 

CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001. 

Concebe-se que a Educação Superior em Enfermagem deve formar profissionais 

generalistas, humanista, crítica e reflexiva, com base no rigor científico e intelectual e 

pautado em princípios éticos. Profissionais enfermeiros que sejam capazes 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 bio-psicosociais dos seus determinantes. Capacitados a atuar, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 

integral do ser humano. 

O Curso de Enfermagem, da Faculdade ITOP, busca oferecer vagas para os 

egressos do Ensino Médio que irão atuar na Saúde do Estado do Tocantins e/ou demais 

Unidades da Federação, em mercado de trabalho que está em expansão. Considerando 

que existem quatro grandes dimensões relacionadas ao campo de atuação do profissional 

de Enfermagem: Assistência Direta ao Paciente; Gestão; Docência/Pesquisa; 

Empreendedorismo. 

Cada dimensão envolve uma série de possibilidades de atuação no mercado, 

sendo assim o Curso oferecido pela Faculdade ITOP está em consonância com o que é 

exigido para formar profissionais para: 

A assistência direta ao paciente que acontece por meio da contratação desse 

profissional em redes hospitalares, unidades básicas de saúde (postos de saúde), 

serviços de atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência (SAMU), atenção 

domiciliar (HOME CARE), assistência na área de transplantes de órgãos, serviços 

especializados em estomaterapia (tratamento de feridas), nefrologia, cardiologia, 

obstetrícia, neonatologia, pediatria, geriatria, dentre outros. Recentemente o Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) publicou a Resolução 568/2018 que regulamenta o 

funcionamento dos consultórios e clínicas de Enfermagem. A norma regulamenta a ação 

autônoma do enfermeiro, ampliando o atendimento à clientela no âmbito individual, 



 
 

coletivo e domiciliar. O profissional graduado na Faculdade ITOP poderá atender sua 

própria demanda, em consultórios particulares. 

Na área da Gestão, o profissional graduado na Faculdade ITOP tem a possibilidade 

de assumir cargos de coordenação nas unidades hospitalares, unidades básicas de 

saúde, secretarias de saúde do estado/município e universidades. Diante dessa demanda 

em ascensão, existe uma preocupação do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP em 

preparar cada vez mais os alunos para assumirem cargos de gestão.  

A docência e pesquisa representam outra dimensão do campo de atuação do 

profissional enfermeiro da Faculdade ITOP no mercado de trabalho. Os cursos 

direcionados à formação técnica profissional em enfermagem estão em expansão - sendo 

ofertado pela Faculdade ITOP - principalmente pelo avanço da área técnica 

profissionalizante no país. Esse cenário oferece um campo de trabalho promissor para os 

egressos dos cursos superiores de enfermagem na docência. Importante salientar que 

houve um avanço considerável na formação de enfermeiros mestres e doutores, 

possibilitando a inserção desse profissional em programas de pesquisa e extensão 

vinculados às universidades. Através do PROIC o aluno do Curso de Enfermagem ITOP 

tem o incentivo à pesquisa, e isso é favorável para a dimensão futura na docência.  

O empreendedorismo trata-se de um campo amplo, no qual o enfermeiro graduado 

na Faculdade ITOP pode vir a atuar promovendo saúde à população ou dedicando-se à 

sua recuperação, com atendimentos em consultórios particulares, no domicílio (home 

care) e em cooperativas (terceirização de mão-de-obra), consultorias e auditorias como 

autônomo ou em empresas, atendimento em eventos (dairycare), ensino (proprietário) ou 

prestação de serviços especializados: clínicas de vacinação, amamentação, esterilização 

de material médico-hospitalar, transporte de pacientes, aluguel de equipamentos e 

comercialização de produtos da área hospitalar. Essas são algumas das modalidades que 

permitem ao enfermeiro uma atuação autônoma e empreendedora. 

O projeto do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade ITOP contempla 

o que está proposto pelas Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação de 

Enfermagem, conforme Parecer CNE/CES 1.133/2001, o qual ressalta a urgência de se 

abandonarem concepções antigas e herméticas, consideradas prisões curricular, e 

recomenda estratégias educacionais que capacitem o profissional do século XXI com 

competências diante da complexidade existente no processo saúde-doença. O objetivo do 

novo currículo do Curso de Enfermagem é investir na forma dinâmica de trabalho e 

ensino, prática e teoria, efetivando a integração ensino-prática profissional, a integração 



 
 

professor-aluno, a busca de esclarecimentos e propostas e principalmente a utilização de 

estratégias educacionais de ensino que fortaleçam a formação de um profissional com 

competências para atuar nos diversos cenários do campo da enfermagem. O trabalho de 

conclusão de curso é realizado em dois módulos, ofertados nos últimos semestres do 

curso, nas disciplinas de TCC I (elaboração do projeto de pesquisa para construção do 

Artigo Científico) e TCC II (Artigo Científico). Os alunos fazem uma imersão no campo da 

pesquisa. A matriz curricular compreende carga horária total de 4.166 horas na 

modalidade presencial, sendo 4.030h disciplinas obrigatórias e 136h disciplinas optativas. 

Salienta-se que o esforço institucional se consolida na promoção de um currículo 

com sólida fundamentação pedagógica, formação para a pesquisa, seminários de 

integração e atividades culturais, bem como a prática e o estágio no processo de 

formação dos futuros profissionais de enfermagem, de modo a proporcionar o contato 

com a realidade de saúde desde o início do curso. Este projeto avança no sentido de 

desenvolver um currículo que instiga o estudante para o compromisso profissional em 

todas as suas unidades temáticas de aprendizagem. 

1. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

Nome da Mantenedora: 

Instituto Tocantinense de Educação Superior e Pesquisa Ltda - Faculdade ITOP. 

 

Nome da IES:  

Faculdade ITOP 

 

Base legal da Mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório, atos 

legais): 

INSTITUTO TOCANTINENSE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E PESQUISA LTDA. 

CNPJ: 07.919.717/0001-80. 

Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil 

Quadra ACSU-SE 40 Conjunto 02 lote 16  

Plano Diretor Sul 

Palmas/TO 

CEP 77.500-000. 



 
 

 

Breve histórico da IES (criação, trajetória, áreas oferecidas no âmbito da graduação 

e da pós-graduação): 

A Faculdade ITOP – ITOP foi credenciada através da Portaria MEC nº 1.449 de 

11/11/2008 Publicação no Diário Oficial Nº 231, de 27/11/2008. Recredenciada pela 

Portaria Nº 432, de 29 de abril de 2015. DOU nº 81 de 30/04/2015.2017. 

Atualmente a IES tem autorizados e reconhecidos e em funcionamento os 

seguintes cursos de graduação: Bacharel em Administração, Bacharel em Ciências 

Contábeis, Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em Letras com habilitação em 

Português e respectivas Literaturas. Cursos Tecnológico em Gestão Pública, Gestão de 

Recursos Humanos, Logística, Marketing, Segurança no Trabalho, e os cursos Bacharel 

em Serviço Social, Bacharelado em Enfermagem e Bacharel em Engenharia civil. Além 

dos cursos de graduação mencionados a IES oferece vários cursos de pós-graduação 

Lato Sensu em nível de especialização e cursos de extensão. 

Índice Geral de Cursos – IGC obtidos pela Faculdade ITOP 

ANO IGC 

2017 4 

2016 4 

2015 4 

2014 3 

2013 2 

2012 2 

 

Missão, Visão e Valores 

A Faculdade ITOP vem se estabelecer de forma a fortalecer e ampliar sua atuação 

na região administrativa em Palmas, em função de decisão estratégica de sua entidade 

mantenedora. O ideário da Faculdade ITOP perpassa sua missão e compõe a sua visão, 

tendo como base seus valores, sendo eles: 

 

Missão 

O que fazemos e para que existirmos, a forma pela qual o processo educacional 

deve ser focado. 

 A missão da Faculdade ITOP é a construção de competências que agreguem valor 

profissional, promovendo o desenvolvimento de cidadãos capazes de transformar o 

Brasil a partir de suas regiões, através de ações educacionais pautadas na ética e 

na excelência do ensino, pesquisa e extensão. 



 
 

Visão 

O futuro almejado pela Instituição tem o papel de extrapolar os anseios diários do 

ensino superior na dimensão temporal. É o desejo da Faculdade ITOP relacionado com a 

projeção de oportunidades futuras.  

 A visão da Faculdade ITOP é ser uma Instituição de Ensino Superior de Excelência 

em Ensino, Pesquisa e Extensão, visando está entre as melhores Instituições de 

Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os alunos, colaboradores, 

mantenedores e sociedade. 

 

Valores 

 Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e eficiência 

superando suas expectativas. 

 Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os colaboradores 

com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e satisfação. 

 Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos 

relacionamentos internos e externos. 

 Comprometimento – Ter atitude e pró-atividade para atuar em defesa da Missão 

da Instituição. 

 Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação para buscar 

os resultados que nos levarão à nossa Visão. 

 Responsabilidade Social – Promover o bem-estar social e desenvolver ações 

sustentáveis para o meio ambiente. 

A partir dos valores institucionais a Faculdade ITOP realiza suas atividades de 

forma a conduzir para onde a Instituição quer chegar, como quer ser percebida e 

reconhecida na oferta do Ensino Superior, nas modalidades presenciais e a distância, 

com isso alcançando a Missão e Visão institucional. 

 

Objetivos da Instituição 

Para a atuação da Faculdade ITOP, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

institucionais no período de vigência deste PDI – 2019 a 2023. 

 

Objetivo Geral 

Promover a educação integral do ser humano, por meio do Ensino, da Extensão e 



 
 

da Investigação Científica, nas diversas áreas de conhecimento, visando à formação 

acadêmica e profissional de qualidade, em consonância com as exigências do Século 

XXI, incorporando inovações científicas e tecnológicas, que contribuam para o 

desenvolvimento socioambiental, econômico, político e cultural de Palmas, do Tocantins, 

da Região Norte e do País. 

 

Objetivos Específicos 

 Promover a formação integral do ser humano, por meio dos seus diversos cursos 

superiores, estimulando a produção cultural e o desenvolvimento do senso crítico e 

do pensamento reflexivo; 

 Qualificar profissionais, nas diversas áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

nos setores produtivos da sociedade civil, que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento pessoal e sua formação contínua; 

 Otimizar ações que ampliem a interface da educação superior com a sociedade 

civil, visando à difusão dos conhecimentos - produzidos; 

 Estimular a iniciação à pesquisa, buscando o desenvolvimento do saber científico, 

com base numa visão integral do ser humano e do meio em que está inserido; 

 Promover a educação superior contextualizada com a Região, objetivando o seu 

desenvolvimento e sua melhor inserção no contexto nacional, sem perder a 

perspectiva da universalidade do conhecimento. 

 Respeitar os desafios e os dilemas do multiculturalismo, em face das diversidades 

étnico-culturais. 

 

Nome do curso: Bacharelado em Enfermagem 

Endereço de funcionamento do Curso: Quadra ACSU-SE 40, Conjunto 02, Lote 16, AV. 

NS-02 – Centro – CEP 77021-634, Palmas – TO. 

 

Número de vagas anuais autorizadas: 70 vagas.  

Período: Noturno 

Carga Horária Total do Curso: 4030h/a (disciplinas obrigatórias mais 136 horas de 

disciplinas optativas) 

Sendo mensurado como hora/aula: 60 minutos, ou seja, equivalente a hora/relógio. 

 



 
 

Coordenador (a) do Curso: Doutora Edilma Fiel Barbosa 

Tempos mínimo e máximo para integralização:  

 Tempos mínimo para integralização = 5 anos; 

 Tempos máximo para integralização = 7,5 anos. 

 

O curso de enfermagem da Faculdade ITOP apresenta a análise despacho 

saneador com resultado satisfatório, comprovada devidamente em documento 

institucional. 

Os resultados da avaliação docente, avaliação dos coordenadores de cursos e da 

avaliação institucional são disponibilizados no portal Magister dos alunos, dos docentes e 

amplamente divulgados pela instituição. 

 

1.1.1. CARACTERIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO DO CURSO 

 

Caracterização Regional, Demográfica e Econômica da Área de Inserção da 

Instituição. 

O Estado do Tocantins é o novo eixo de desenvolvimento do Brasil, sendo o Estado 

que mais cresce no País, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

com uma população de 1.555.229 habitantes, destaca-se por seus potenciais:  

a) Maior rebanho bovino e maior produção de soja do Norte do Brasil;  

b) Proporcionalmente, maior investimento em infraestrutura do Brasil;  

c) Políticas públicas indutoras de desenvolvimento industrial;  

d) Logística em destaque no mapa nacional;  

e) Centro irradiador de riquezas e ponto estratégico de distribuição de produtos do 

corredor Centro-Norte;  

f) Polo emergente de biocombustíveis;  

g) Segunda melhor malha rodoviária do Brasil;  

h) Autossuficiente em geração e distribuição de energia;  

i) Fiscais para implantação de grandes empresas e indústrias;  

j) Rico em minerais.  

Um Estado que atrai investidores mundiais e consequentemente requisitos mão de 

obra qualificada. Palmas é uma capital em constante crescimento, segundo informação da 

Prefeitura Municipal de Palmas, o município possuí a mais importante taxa de crescimento 

demográfico do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os 



 
 

estados brasileiros. Segundo estimativas do IBGE, o município atingiu um crescimento 

populacional acima de 110% em 2008 comparado com a população residente em 1996, 

saindo dos 86.116 habitantes para aproximadamente 184.010 habitantes, sendo que, em 

2018 o número cresceu substancialmente para 291.855 habitantes (IBEG de 2018).  

Palmas limita-se com os municípios de Porto Nacional, Lajeado, Paraíso do 

Tocantins, Aparecida do Rio Negro e Santa do Tereza. O acesso terrestre pela TO-O50 e 

TO-060 que bifurcam com a BR-153, como também dão acesso às rodovias estaduais, 

interligando Palmas ao restante do Tocantins. 

Por meio da rodovia Belém-Brasília, o município acessa às principais cidades do 

Tocantins e regiões do País, especialmente Belém, Goiânia e Brasília. Isso significa que, 

a cidade de Palmas denota ser um polo aglutinador e referencial para toda esta região, 

tanto pela facilidade do acesso, quanto pelas perspectivas de desenvolvimento e 

oportunidades, que apresenta para estas populações. 

A região geoeducacional de Palmas é formada por 20 municípios, que estão em um 

raio de aproximadamente 100 Km da Capital, atendendo cerca de 400.000 habitantes, 

com um crescimento demográfico acelerado, projetando acentuado crescimento nos 

próximos 5 anos. 

A capital foi projetada para tornar-se um centro administrativo, possuindo uma 

economia mais desenvolvida considerando o setor de serviços, quando comparada aos 

outros setores. A participação da agropecuária na economia Palmense ainda é 

considerada pequena. O setor de serviços é composto principalmente por sociedades 

limitadas e firmas individuais. A microempresa é o tipo mais comum no município, 

compondo mais de 80% das 4.394 empresas Palmenses.  

Palmas é o centro do poder político do Estado, concentrando o maior número de 

carreiras públicas nas esferas federal, estadual e municipal do estado do Tocantins. Os 

dados apresentados demonstram a necessidade de profissionais capacitados para 

atuarem em diversas demandas desse Estado, inclusive na área da saúde. 

Desta forma, ciente de seu papel no cenário da educação, a Faculdade ITOP 

preocupada em suprir uma demanda de mercado dos hospitais, clínicas, posto de saúde, 

pronto atendimento, consultórios e outros, a instituição assume o compromisso de 

implementar e perdurar o curso de Bacharelado em Enfermagem, um curso crítico, 

interdisciplinar, que forme profissionais comprometidos com uma aprendizagem 

permanente e empenhados nas mudanças necessárias ao desenvolvimento do Estado, 

da região e o do País. 



 
 

O curso de enfermagem foi autorizado a ser implantando em 2016, por meio da 

Portaria nº 214 de 23/06/2016, publicação no Diário Oficial de Nº 120 de 24/06/2016. 

 

 

1.1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa do curso de Enfermagem 

da Faculdade ITOP, pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais e, em consonância 

com Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), estão implantadas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de 

oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, adotando-se práticas 

comprovadamente exitosas e inovadoras. O ensino, a pesquisa e a extensão estão 

articulados, integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, 

produção e diálogo com a sociedade. 

Tanto na modalidade presencial quanto a distância - EaD, visa qualificar 

profissionais para o mercado de trabalho, através da oferta de cursos de bacharelados, 

licenciaturas e tecnológicos, nos termos de suas respectivas diretrizes curriculares 

nacionais, visando obter um padrão de qualidade para atender às demandas locais da 

capital e do estado.  

Objetiva-se concretizar o ensino como um processo, intencional e sistemático, de 

investigação do conhecimento com o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos 

alunos e a sua preparação para a vida social e profissional e busca, no domínio científico 

e profissional de um determinado campo do conhecimento, a construção progressiva da 

sua autonomia.  

A política de ensino busca orientar o acadêmico para a vivência na realidade social, 

buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da 

população, independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma 

formação generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos construídos na 

resolução de problemas do cotidiano. 

Desta forma, com os cursos de bacharelados, a Faculdade ITOP estará formando 

também profissionais liberais para atuarem diversos campos de saber, com os cursos de 

licenciatura estará formando professores para atuarem na Educação Básica e com os 

cursos superiores de tecnologia, profissionais capazes de apoiarem o desenvolvimento de 

Palmas e do Estado do Tocantins.  

Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se 



 
 

concretiza na oferta de três modalidades de componentes curriculares:  

1) Formação geral;  

2) Formação básica; e 

3) Formação específica.  

Os componentes curriculares que fazem parte do grupo 1 (Formação Geral) visam 

capacitar o graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da 

realidade, como também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, 

processos de comunicação e especificidades culturais.  

Aqueles que constituem o núcleo 2 (Formação Básica) têm em vista habilitar o 

estudante a se apropriar dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual 

o seu curso está inserido e utilizá-los em novas construções de atividades profissionais.  

Os que fazem parte do núcleo 3 (Formação Específica) buscam habilitar o 

estudante a se apropriar do conhecimento teórico, prático e tecnológico relativo a um 

determinado campo de atuação profissional e empregá-lo de modo inovador.  

Para o desenvolvimento das políticas de ensino no âmbito institucional, a IES tem 

como diretrizes:  

a) Garantia da qualidade do ensino e a excelência acadêmica nos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

b) Promoção o ensino de forma indissociável com a pesquisa e extensão; 

c) Articulação da pesquisa com o ensino como forma de incentivo à produção do 

conhecimento na graduação, fortalecendo as atividades de investigação dos cursos 

(Artigos), a iniciação científica e a publicação de estudos em revistas indexadas; 

d) Ampliação da produção científica e os serviços à comunidade palmense; 

e) Qualificação permanente dos serviços de atendimento aos discentes, por 

intermédio dos programas de Orientação aos estudantes e programas de 

acolhimento para ingressantes; 

f) Incentivo às iniciativas de educação à distância; 

g) Articulação do ensino presencial com a educação à distância; 

h) Elevação e manutenção dos indicadores de qualidade dos cursos de graduação e 

pós-graduação; 

i) Fortalecimento do programa de capacitação e qualificação continuada de docentes 

e estímulo ao aprimoramento da ciência da aprendizagem, com base no 

desenvolvimento de novas metodologias e tecnologias de ensino; 

j) Projeção, manutenção e modernização dos espaços acadêmicos (salas de aula, 



 
 

laboratórios didáticos, de convivência, bibliotecas, etc.); 

k) Atualização dos projetos pedagógicos e currículos de ensino que atendam as 

diretrizes estabelecidas em âmbito estadual e nacional, a fim de adequá-los as 

mudanças científicas, sociais e culturais; 

l) Maior impacto da pós-graduação no processo de aperfeiçoamento dos cursos de 

graduação; 

m) Aprimoramento das formas de ingresso e dos programas de inclusão; 

n) Viabilização da formação continuada e articulada entre graduação e pós-

graduação; 

o) Articulação entre as diferentes áreas do saber, com a inclusão de temas 

transversais ou de conteúdo, relacionadas às temáticas: relações étnico-raciais, 

história e culturais. 

Quanto à política de pesquisa em consonância com o PPI, o curso de Enfermagem 

e a Faculdade ITOP considera a pesquisa e a iniciação científica, indispensáveis para a 

concretização de seu projeto acadêmico, entendendo que a construção do saber científico 

é fundamental na formação de profissionais capazes de se posicionar criticamente diante 

da realidade e atender às demandas da sociedade. Estimulando assim, a articulação da 

Pesquisa com as várias áreas do conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas 

específicas, de forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às 

atividades de extensão da Faculdade. 

Neste contexto, visa qualificar a produção científica da Faculdade por meio da 

interação dos Grupos de Pesquisa com o apoio das agências de fomento, objetivando a 

captação de recursos, para o desenvolvimento de suas ações. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção 

de alunos da graduação na pesquisa científica, para tanto, a Faculdade apoiará 

concedendo desconto de parte da mensalidade, através de bolsa no Programa 

Institucional de Iniciação Científica da Faculdade ITOP, como forma de estimular e 

consolidar a atmosfera científica na comunidade acadêmica. 

A pesquisa e o ensino superior apresentam aspectos semelhantes no sentido de 

favorecer o indivíduo na reconstrução do conhecimento. A pesquisa propicia a 

compreensão dos aspectos sociais, através da investigação destes. Partindo dessa 

premissa, propõe-se que a prática da pesquisa esteja presente no meio acadêmico, pois 

subsidiará um ensino mais concreto e eficaz. 

Para desenvolver a política de pesquisa no âmbito institucional, as ações 



 
 

acadêmico-administrativas da Faculdade ITOP estimula a articulação da Pesquisa com as 

várias áreas do conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, de 

forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades de 

extensão da Faculdade, ocorrendo por meio da manutenção de Grupos de Estudo e com 

a solicitação de credenciamento da instituição no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq (em análise pelo CNPq). 

A pesquisa na Faculdade ITOP é realizada por docentes e técnicos administrativos 

e por alunos, através do Programa de Iniciação Científica - PROIC. Essas pesquisas são 

divulgadas no meio acadêmico (por meio da Revista Científica Online MULTIDEBATES – 

publicada semestralmente; e do Encontro de Iniciação Científica - anualmente). Há 

estímulo a professores e alunos com o programa de bolsas de Iniciação Científica (a 

alunos) e incentivo aos professores orientadores, mantidos com recursos próprios, o que 

possibilitam práticas inovadoras na Pesquisa. 

A extensão é um dos pilares indispensáveis à missão institucional da Faculdade 

ITOP e, como tal, constituem-se em um instrumento de articulação com os diversos 

segmentos sociais. Como fator integrador e articulador do ensino e da pesquisa, a 

extensão deve ser concebida através de um compromisso entre a Faculdade ITOP e a 

comunidade. Para tanto, objetiva:  

a) Ser um elo entre o ensino e a pesquisa, propiciando ao educando o 

desenvolvimento das habilidades inerentes ao profissional que se quer formar; 

b) Implementar projetos que propiciem aos acadêmicos um espaço de aprendizagem, 

contribuindo para as transformações sociais, econômicas e políticas; 

c) Minimizar a dicotomia entre teoria e prática através do desenvolvimento de 

atividades que envolvam o ensino e a pesquisa; 

d) Sendo assim, assume os seguintes compromissos:  

e) Implementar programas de extensão buscando a integração contínua 

ensino/pesquisa, tendo em vista a responsabilidade social e ambiental da 

Faculdade ITOP; 

f) Acompanhar e avaliar, de forma contínua e sistemática, as ações de extensão da 

Faculdade ITOP; 

g) Incentivar a implantação de programas e projetos voltados para a educação 

continuada; 

h) As ações acadêmico-administrativas previstas e executadas pela extensão estão 

em conformidade com as políticas estabelecidas, considerando práticas efetivas 



 
 

para a melhoria das condições sociais da comunidade externa, com as atividades: 

Saúde na escola; Ações de sensibilização em hospitais, Projeto de extensão 

Enfermeiros da alegria; Doação de alimentos para entidades assistenciais, 

Ambulatório de atendimento à mulher, Projeto de extensão captação de doadores 

de medula óssea, Projeto de extensão “a faculdade vai à sua casa: criança 

saudável; Projeto de extensão saúde no parque;  

i) Essas ações têm divulgação no meio acadêmico, tem a participação de todos os 

cursos e estímulo com programas de bolsas mantidos com recursos próprios, 

possibilitando ações inovadoras entre alunos e a comunidade.  

 A extensão está articulada, integrando as três vertentes que compõem o 

conhecimento: socialização, produção e diálogo com a sociedade. Sendo assim, o curso 

de Enfermagem da Faculdade ITOP implementou programas de extensão realizados 

semestralmente, envolvendo ações voltadas para a educação continuada e para a 

formação de habilidades didático pedagógicas; estimula a participação da comunidade 

escolar. Os alunos se articulam entre os vários períodos dos cursos como também se 

integram a outros cursos, para realizações junto à comunidade, realizando eventos, 

seminários pedagógicos, projetos e atividades na área de saúde como, Semanas 

Acadêmicas, Seminários, Simpósios, Oficinas, Recepção aos Acadêmicos, Liga 

Acadêmica, Encontro de Iniciação Científica, Centro Acadêmico, Associação Atlética 

Acadêmica e outros. 

Entende-se a extensão como um processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

transformadora entre as instituições de ensino superior e a sociedade. Considerando o 

ensino e a extensão, a Faculdade ITOP viabiliza parcerias em projetos com outras 

instituições, tais como, Associação Brasileira de Enfermagem – TO (ABEN), o Conselho 

Regional de Enfermagem – TO (COREN), o HEMOCENTRO de Palmas – TO e outros. 

Os projetos de extensão são planejados pelos docentes do curso de enfermagem, 

nas reuniões de colegiado os professores idealizadores de projetos, são considerados 

coordenadores dos seus respectivos projetos, podendo ser mais de um coordenador por 

projeto, esses coordenadores elaboram e planejam seu projeto de extensão, 

posteriormente apresentam sua proposta e planejamento ao colegiado, após a aprovação 

de no mínimo 60% do corpo docente, o projeto de extensão será colocado em prática. 

Atualmente o curso de enfermagem desenvolve 13 projetos de extensão os quais estão 

descritos em ANEXO 1.     



 
 

Nesta perspectiva a Instituição já desenvolve políticas de Avaliação Institucional e 

Responsabilidade Social referente à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural. 

A Faculdade ITOP possui ações previstas de estímulo e difusão para a produção 

acadêmica viabilizando publicações científicas, didático-pedagógicas, tecnológicas, 

artísticas e culturais, incentivam a participação dos docentes em eventos de âmbito local, 

nacional e internacional, e preveem a organização e publicação de revista acadêmico-

científica.  

Na Revista MULTIDEBATES são publicados artigos originais, em versão online, 

nas Áreas de Estudos Multidisciplinares, em português, inglês, francês e espanhol. Os 

trabalhos são submetidos por meio do Sistema de Editoração Eletrônico de Revistas 

(SEER) do periódico MULTIDEBATES. O acesso é por meio do link: 

<http://itop.edu.br/revista> 

Os professores e alunos são incentivados a participação de eventos (sejam locais, 

nacionais ou internacionais), bem como são incentivados à organização de eventos 

científicos na IES, como: Seminário do Curso de Pedagogia, Simpósio de Ciências 

Contábeis, Encontro de Administração, Semana da Enfermagem e Encontro de Iniciação 

Científica. A produção cultural também é incentivada por meio de atividades como 

Concurso Literário, Tertúlia e Encontro Científico-Cultural. 

 

1.2. OBJETIVO DO CURSO 

Os objetivos do curso estão implementados na RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 

DE NOVEMBRO DE 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Enfermagem, também a Portaria de autorização do MEC nº 214 de 

23/06/2016, publicada no Diário Oficial de nº 120 de 24/06/2016, considerando o perfil 

profissional do egresso, a estrutura curricular, o contexto educacional, as características 

locais e regionais e, também novas práticas emergentes no campo do conhecimento da 

saúde.tem por objetivos dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o 

exercício das seguintes competências e habilidades gerais: 

 

Objetivo Geral  

Formar enfermeiros críticos e reflexivos, para: atenção à saúde, tomada de 

decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, educação 



 
 

permanente. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento. 

 

Objetivos Específicos  

I. Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua com 

as demais instâncias do sistema de saúde, sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os 

profissionais devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de 

qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade 

da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução 

do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

II. Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia 

e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir 

competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

III. Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

IV. Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem-estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz; 

V. Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 



 
 

estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na 

equipe de saúde.. 

VI. Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações 

de profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício mútuo 

entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando 

e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e a cooperação 

por meio de redes nacionais e internacionais. 

A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas: 

I. Atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, 

em suas expressões e fases evolutivas; 

II. Incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional; 

III. Estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; 

IV. Desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 

profissional; 

V. Compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo 

os perfis epidemiológicos das populações; 

VI. Reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 

garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

VII. Atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da 

mulher, do adulto e do idoso; 

VIII. Ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 

tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de 

enfrentar situações em constante mudança; 

IX. Reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

X. Atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos; 

XI. Responder ás especificidades regionais de saúde através de intervenções 

planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à 



 
 

saúde, dando atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das 

comunidades; 

XII. Reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem; 

XIII. Assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional 

em saúde. 

XIV. Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto ás de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social; 

XV. Usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, 

quanto de ponta para o cuidar de enfermagem; 

XVI. Atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos 

dos modelos clínicos e epidemiológicos; 

XVII. Identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; 

XVIII. Intervir no processo de saúde doença, responsabilizando-se pela qualidade da 

assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, 

com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência; 

XIX. Coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; 

XX. Prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 

apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade; 

XXI. Compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 

enfermagem às diferentes demandas dos usuários; 

XXII. Integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

XXIII. Gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de ética e de 

bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os 

âmbitos de atuação profissional; 

XXIV. Planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 

contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

XXV. Planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 

considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos 

processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento; 

XXVI. Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 



 
 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

XXVII. Respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão; 

XXVIII. Interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente 

desse processo; 

XXIX. Utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da 

assistência à saúde; 

XXX. Participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 

saúde; 

XXXI. Assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 

XXXII. Cuidar da própria saúde física e mental e, buscar seu bem-estar como cidadão e 

como enfermeiro;  

XXXIII. Reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 

planejamento em saúde. 

 

Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro deve atender as necessidades sociais 

da saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da 

atenção e a qualidade e humanização do atendimento. 

 

 

1.2.1. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

Nos termos dos artigos 81 a 83 do Regimento da IES a forma de acesso ao curso 

será realizada da seguinte forma: 

Art.81-O processo seletivo de ingresso nos cursos de graduação destina-se a 

avaliar os conhecimentos adquiridos pelos candidatos, que demonstrem capacidade de 

aproveitamento nos estudos/atividades que integrem o curso que desejam frequentar e 

classificá-los, dentro do limite das vagas oferecidas. 

§1º-As vagas oferecidas pela Faculdade de que trata o caput deste artigo são 

aprovadas pelo(s) órgão(s) do Sistema Federal de Ensino, para o curso ministrado pela 

instituição. 

§2º-A Diretoria Geral designa por Portaria, a estrutura e competência da Comissão 

Coordenadora do Processo Seletivo de Ingresso encarregada do planejamento, 

organização, execução e avaliação desse mecanismo de classificação dos ingressantes 

na Faculdade. 

§3º-O processo seletivo de ingresso é precedido de edital divulgado em 



 
 

conformidade com as determinações legais emanadas do Sistema Federal de Ensino. 

Art.82-O processo seletivo de ingresso obedece a critérios e normas de seleção e 

admissão que levem em conta os seus efeitos sobre a orientação do ensino médio, 

devendo a Faculdade articular-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino de 

sua clientela e do Sistema Federal de Ensino. 

Parágrafo único: O processo seletivo de ingresso centra-se na mensuração de 

conhecimentos e ou habilidades dos candidatos sem ultrapassar o nível de complexidade 

inerente à escolaridade de ensino médio, sendo estruturado na forma disciplinada pelo 

Conselho Superior estabelecida no respectivo edital e em consonância com as normas 

emanadas do Sistema Federal de Ensino. 

Art.83-A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite de vagas ofertadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho Superior. 

Parágrafo único: A classificação é válida para a matrícula no período letivo para o 

qual se realiza o processo seletivo de ingresso, tornando-se nulo seus efeitos se o 

candidato classificado deixar de requerê-la no prazo estabelecido ou, em o fazendo, não 

atender a todas as exigências contidas no edital, dentro dos prazos fixados. 

 

 

1.3. PERFIL DO EGRESSO 

A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, no seu artigo 

3º, diz que "O Curso de Graduação em Enfermagem tem como perfil do formando 

egresso/profissional: 

1. Enfermeiro, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva; 

2. Profissional qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos;  

3. 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 seus determinantes;  

4. Capacitado a atuar, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

 

 



 
 

1.4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METÓDOLOGICA DO CURSO 

Segundo a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, no 

seu artigo 6º relata que os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em 

Enfermagem devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, 

da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, 

proporcionando a integralidade das ações do cuidar em enfermagem. Sendo assim o 

curso de Enfermagem da Faculdade ITOP organiza suas disciplinas nos seguintes eixos: 

I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e 

práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura 

e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados às situações decorrentes 

do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Enfermagem. 

Sendo as disciplinas: Anatomia Humana I; Anatomia Humana-II; Biologia Celular e 

Genética; Histologia e embriologia; Bioquímica; Fisiologia; Imunologia; Parasitologia; 

Microbiologia; Processos Patológicos; Farmacologia; Biofísica; Bioestatística; 

Epidemiologia; Nutrição aplicada à saúde; 

II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas 

dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. Sendo as disciplinas: 

Saúde Ambiental (Ecologia); Antropologia e Sociologia Aplicada a Enfermagem; 

Metodologia científica; Políticas de Saúde; Saúde coletiva; Psicologia Aplicada à saúde; 

Ética e legislação no serviço de enfermagem; LIBRAS. 

III - Ciências da Enfermagem, neste tópico de estudo, incluem-se conteúdos 

divididos em quatro seguimentos: 

a) Fundamentos de Enfermagem: História da Enfermagem; Biossegurança 

aplicada à saúde; Semiologia I; Semiologia II; Semiologia III; Semiotécnica I; 

Semiotécnica II; Semiotécnica III; Exame físico aplicado à enfermagem; Sistematização 

da Assistência de Enfermagem; 

b) Assistência de Enfermagem: Enfermagem em Urgência e Emergência; 

Enfermagem nas unidades de pronto atendimento; Atenção à saúde do idoso; Atenção à 

saúde do adulto; Atenção à saúde da mulher; Atenção à saúde do adolescente e 

hebiatria; Atenção à saúde do neonato e criança; Atenção à saúde do indígena; Atenção à 

saúde mental e psiquiatria; Atenção ao paciente crítico; Enfermagem em atendimento 



 
 

hospitalar; Enfermagem Perioperatória; Enfermagem em doenças transmissíveis; Estágio 

Supervisionado I; Estágio Supervisionado II; Enfermagem em Oncologia – Adulto; 

Enfermagem em Oncologia – Pediátrica. 

c) Administração de Enfermagem: Gerenciamento de enfermagem e exercício 

profissional de enfermagem; Gerência de enfermagem na atenção primária; Gerência de 

enfermagem na atenção secundária e terciária; Sistemas de Informações aplicada à 

enfermagem; Enfermagem em gestão em saúde; 

d) Ensino de Enfermagem: Comunicação e Expressão; Educação em saúde; 

Trabalho de Conclusão de Curso I; Trabalho de Conclusão de Curso II; Atividades 

Complementares. 

 

 

1.4.1 Flexibilização na estrutura curricular 

A flexibilização curricular está fundamentada por mecanismos presentes no 

currículo do curso que se consolidam por meio de disciplinas optativas, eletivas e 

atividades complementares à formação acadêmica. Desta forma, as disciplinas optativas e 

eletivas, além das Atividades Complementares objetivam: 

 Proporcionar a construção do percurso acadêmico, enriquecendo e 

ampliando o currículo; 

 Oportunizar a vivência teórica-prática de disciplinas específicas em cursos 

que pertencem à mesma área ou área afim; 

 Possibilitar a ampliação de conhecimentos teórico-práticos que aprimorem a 

qualificação acadêmico-profissional. 

 Oportunizar a vivência de situações de aprendizagem que extrapolam as 

exposições verbais em sala de aula. 

Assim posto, tais componentes flexibilizam o currículo, propiciando a organização 

de trajetórias individuais de formação. Essas atividades promovem ao discente o contato 

com conhecimentos, que transcendam os programas disciplinares, o que viabiliza 

vivências voltadas ao mundo da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca da sua 

autonomia acadêmica, ao efetuar escolhas, que permitem a organização de trajetórias 

individuais, no decorrer da formação profissional. 

O curso de enfermagem da Faculdade ITOP oferece aos alunos disciplinas 

optativas obrigatórias e disciplinas optativas não obrigatórias, que favorece aos alunos à 



 
 

flexibilidade de conteúdo. Descritas no quadro abaixo. 

 

OPTATIVAS 

OBRIGATÓRIAS 

H/A OPTATIVAS NÃO 

OBRIGATÓRIAS 

H/A 

Educação em saúde 68  LIBRAS 68 

Atenção à saúde do Indígena 34 Enfermagem em Oncologia – 

Adulto 

34 

Gerência de enfermagem na 

atenção primária 

68 Enfermagem em Oncologia – 

Pediátrica 

  34 

Gerencia de enfermagem na 

atenção secundária e terciária 

68   

 

1.4.2 Interdisciplinaridade na estrutura curricular 

A interdisciplinaridade é operacionalizada por meio da complementaridade de 

conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo campo do saber 

e entre diferentes campos, dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que 

possibilitam a diminuição da fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um 

conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social. Busca, desse modo, 

favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, de modo a 

propiciar uma compreensão mais abrangente. 

As disposições das disciplinas na estrutura curricular possibilitam um percurso 

formativo que contribui com a transversalidade e a interdisciplinaridade, dessa forma, há 

uma busca permanente de aproximação da teoria à prática, à medida que se 

proporcionam paulatinamente no transcorrer do curso, oportunidades de vivenciar 

situações de aprendizagem diferenciadas. Dentre tais atividades interdisciplinares 

podemos mencionar as que são desenvolvidas pelas disciplinas semiologia III e 

Semiotécnica III, sendo Atividades Práticas Supervisionadas (APS), que são disciplinas 

integradoras do período, cujas unidades curriculares devem apresentar conteúdos de 

integração, sendo o principal catalisador da integração os conteúdos das matérias 

conceituais e instrumentais que antecedem as mesmas.  

As APS são consideradas a primeira aproximação do aluno com a realidade 

assistencial, pois são desenvolvidas atividades práticas de enfermagem, um momento de 

aprendizagem, experimentação e vivência, que são realizadas em Unidade de Pronto 



 
 

Atendimento (UPA), culminando na apresentação de um portfólio ao final das disciplinas. 

Também são consideradas atividades de interdisciplinaridade todos os projetos de 

extensão da Faculdade ITOP, que envolve alunos de vários períodos, inclusive de outros 

cursos em diversas áreas de conhecimento, como também atendimento a comunidade. 

Todos os projetos de extensão do curso de enfermagem da Faculdade ITOP estão 

descritos no ANEXO 1. 

 

1.4.2 Acessibilidade metodológica 

No currículo do curso de Enfermagem a acessibilidade metodológica é entendida 

como condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, de 

diferentes metodologias que favoreçam o processo de aprendizagem. Neste sentido, no 

curso de Enfermagem as atividades desenvolvidas observam as necessidades individuais 

e os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem dos estudantes.  

A comunidade acadêmica, em especial, os professores, concebem o 

conhecimento, a avaliação e a inclusão educacional promovendo processos e recursos 

diversificados a fim de viabilizar a aprendizagem significativa dos estudantes. Desta 

forma, concebe-se que a acessibilidade metodológica no curso de Enfermagem deve 

considerar a heterogeneidade de características dos alunos para que se possa derrubar 

os obstáculos no processo de ensino aprendizagem promovendo assim a efetiva 

participação do estudante nas atividades pedagógicas e na apropriação dos 

conhecimentos e saberes que favoreçam uma formação integral no seu itinerário 

acadêmico.  

No que se referem à ampliação no atendimento educacional especializado ligado 

as questões de acessibilidade, o acadêmico da Faculdade ITOP conta com as ações 

desenvolvidas pelo Núcleo de Atendimento Psicopedagógico desenvolvidos pelo POD- 

Programa de Orientação Discente que oferece aos estudantes um serviço que objetiva 

acolhê-lo e auxiliá-lo a resolver, refletir e enfrentar seus conflitos emocionais, bem como 

suas dificuldades a nível pedagógico. 

 

1.4.3 Educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena 

Em relação ao preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena - (CNE/CP Resolução 1/2004), o curso de Enfermagem trata destas questões: 



 
 

• No projeto pedagógico e na matriz curricular estão incluídos em conteúdo de 

disciplinas e atividades curriculares pertinentes; 

• Nas Atividades Complementares patrocinadas pelo curso e pela Faculdade 

ITOP, como tema de iniciação científica e pesquisa, extensão, entre outros; 

• Em disciplinas como: Antropologia e Sociologia aplicada a Enfermagem; 

Atenção à saúde do Indígena; que tratam de questões socioculturais, por 

meio de desenvolvimento de temas que abordarão as questões 

socioculturais e História dos Povos Indígenas e Afro descendentes, dos 

Movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo, a plurietnia e o 

multiculturalismo no Brasil, entre outros, de modo a promover a ampliação 

dos conhecimentos acerca da formação destas sociedades e da sua 

integração nos processos físico, econômico, social e cultural da Nação 

Brasileira. 

 

1.4.4 Educação ambiental 

De acordo com a Lei Federal de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação 

ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, o Parecer CNE/CP nº 

14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) e a Resolução Nº 2 de 15 de 

junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. Esta se constitui como uma dimensão representada por processos nos quais 

cada indivíduo e coletividade edificam valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores voltados para a construção de uma consciência ambiental, pautada na 

ética e sustentabilidade. 

Desta forma, o Projeto Pedagógico e estrutura curricular do curso de Enfermagem 

apresenta a Educação Ambiental, que será desenvolvida de diferentes formas, tais como: 

 Transversalmente nos diversos componentes curriculares, como temática a 

ser desenvolvida nas disciplinas. 

 Na disciplina Saúde Ambiental (ecologia). 

 Nas Práticas de Pesquisa e Extensão na Área da Saúde e nas demais ações a 

serem desenvolvidas no curso, por exemplo as Semanas Acadêmicas. 

 

1.4.5 Educação em Direitos Humanos  

No tocante a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, cujo objetivo central é a formação para 



 
 

a vida e para a convivência no exercício cotidiano, consubstanciado como forma de vida e 

de organização social, política, econômica e cultural, no curso de Enfermagem, a inserção 

dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos ocorrerá das 

seguintes formas: 

• Pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente; 

• Ativamente nas disciplinas: Antropologia e Sociologia Aplicada à 

Enfermagem; Atenção à saúde do neonato e criança; Atenção à saúde do 

adolescente e hebiatria; Atenção à saúde da mulher; Atenção à saúde do 

adulto; Atenção à saúde do idoso; Atenção à saúde do indígena; Atenção à 

saúde mental e psiquiatria; Atenção ao paciente crítico. 

• De maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

interdisciplinaridade, nos demais componentes, a exemplo das atividades 

complementares, de extensão, e de pesquisa, desenvolvidas ao longo do 

curso; 

• Ações institucionais como Seminários e Fóruns de discussão. 

 

1.5. CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares do curso de enfermagem da Faculdade ITOP, promovem 

o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização da 

área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a 

acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos pertinentes às: 

 Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena - (CNE/CP 

Resolução 1/2004); 

 Lei Federal de 27/04/1999, que dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a 

Política Nacional de Educação Ambiental, o Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de 

junho de 2012, a educação ambiental (EA) e a Resolução Nº 2 de 15 de junho de 

2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental; 

 Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 



 
 

O conteúdo curricular é totalmente integrado principalmente nas disciplinas: 

Semiologia III, Semiotécina III, Estágio Supervisionado I e Estágio Supervisionado II, 

sendo um diferencial do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP, dentro da área 

profissional e induzem o contato com conhecimento recente e inovador. Todas as 

disciplinas que compõem o conteúdo curricular estão descritas no Ementário e bibliografia 

(ANEXO 2). 

Como já mencionado o curso de enfermagem da Faculdade ITOP proporciona ao 

aluno flexibilidade do currículo, ofertando múltiplas disciplinas optativas obrigatórias: 

Educação em saúde (6° Período), Atenção à Saúde do Indígena (6° Período), Gerência 

de enfermagem na atenção primária (7° Período), Gerência de enfermagem na atenção 

secundária e terciária (8° Período), como também disciplinas optativas não obrigatórias: 

LIBRAS, Enfermagem em Oncologia – Adulto, Enfermagem em Oncologia – Pediátrica, 

ofertadas no 10° Período.  

As disciplinas mencionadas utilizam mecanismos de ensino que possibilitando aos 

estudantes o contato e o uso das  Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), 

adaptando-se ao espírito do aprendizado aberto e semipresencial centradas na auto-

aprendizagem por meio de ferramentas tecnológicas facilitadoras da construção do 

conhecimento, contribuindo, dessa forma, para a autonomia do aluno. 

A interdisciplinaridade é operacionalizada por meio da complementaridade de 

conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um mesmo campo do saber 

e entre diferentes campos, dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que 

possibilitam a diminuição da fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um 

conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e social. Busca, desse modo, 

favorecer uma visão contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, de modo a 

propiciar uma compreensão mais abrangente. 

 As disposições das disciplinas na estrutura curricular dentro do semestre 

possibilitam um percurso formativo que contribui com a transversalidade e a 

interdisciplinaridade, dessa forma, há uma busca permanente de aproximação da teoria à 

prática, à medida que se proporcionam paulatinamente no transcorrer do curso, 

oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem diferenciadas. 

Ainda o currículo conta com práticas interdisciplinares e seminários de pesquisa e 

extensão, como o Congresso Científico, Cultural e Esportivo da Faculdade ITOP que 

ocorre anualmente, também o Encontro de Iniciação Científica que se encontra na 5ª 

edição, além disso, a Semana Acadêmica de Enfermagem. 



 
 

 

ESTRUTURA CURRICULAR  

PRIMEIRO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH 

Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial CH Total 

Anatomia I  36 48 18 102 

Antropologia e Sociologia Aplicada a 

Enfermagem 
0 28 6 34 

Biologia Celular e Genética 0 28 6 34 

Metodologia científica  0 28 6 34 

Histologia e embriologia  0 68 12 68 

História da Enfermagem 0 28 6 34 

Biossegurança Aplicada à Saúde 0 28 6 34 

SUBTOTAL 56 224 60 340 

 

SEGUNDO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Anatomia II 36 48 18 102 

Bioquímica 20 36 12 68 

Fisiologia  0 56 12 68 

Imunologia 8 20 6 34 

Parasitologia 0 28 6 34 

Políticas de Saúde 0 28 6 34 

Comunicação e Expressão – EaD 0 0 68 68 

SUBTOTAL 64 216 128 408 

 

TERCEIRO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Sistematização da Assistência de 

Enfermagem 0 28 6 34 

Exame físico aplicado à enfermagem 8 20 6 34 

Farmacologia 0 56 12 68 

Microbiologia 0 56 12 68 

Semiologia I 36 20 12 68 

Semiotécnica I 36 20 12 68 



 
 

Saúde Ambiental (Ecologia) – EaD 0 0 34 34 

SUBTOTAL 80 200 94 374 

 

QUARTO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH 

Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Enfermagem em Urgência e Emergência 8 20 6 34 

Enfermagem nas unidades de pronto 

atendimento (UPA) 12 16 6 34 

Gerenciamento de enfermagem e exercício 

profissional de enfermagem 0 56 12 68 

Processos Patológicos 0 56 12 68 

Semiologia II 36 20 12 68 

Semiotécnica II 36 20 12 68 

Biofísica – EaD 0 0 34 34 

SUBTOTAL 92 188 94 374 

 

QUINTO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH 

Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Atenção à saúde do idoso 0 56 12 68 

Atenção à saúde do adulto 0 56 12 68 

Epidemiologia 0 56 12 68 

Psicologia Aplicada à saúde 0 56 12 68 

Semiologia III 28 0 6 34 

Semiotécnica III 28 0 6 34 

Ética e legislação no serviço de enfermagem - 

EaD 
0 0 34 34 

SUBTOTAL 56 224 94 374 

 

 

 

 

SEXTO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 



 
 

Atenção à saúde da mulher 20 36 12 68 

Atenção à saúde do adolescente e hebiatria 20 36 12 68 

Atenção à saúde do neonato e criança 20 36 12 68 

Educação em saúde (Optativa Obrigatória) 0 56 12 68 

Saúde coletiva 20 36 12 68 

Bioestatística –EaD 0 0 34 34 

SUBTOTAL 80 200 94 374 

 

SETIMO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Atenção à saúde do indígena(Optativa 

Obrigatória) 
0 28 6 34 

Atenção à saúde mental e psiquiatria 0 56 12 68 

Atenção ao paciente crítico 20 36 12 68 

Gerência de enfermagem na atenção 

primária (Optativa Obrigatória) 
0 56 12 68 

Nutrição aplicada à saúde 0 28 6 34 

TCC I 0 56 12 68 

Sistemas de Informações aplicada à 

enfermagem - EaD 
0 0 34 34 

SUBTOTAL 20 260 94 374 

 

OITAVO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Enfermagem em atendimento hospitalar 0 56 12 68 

Enfermagem em centro cirúrgico e centro 

de material 
20 36 12 68 

Enfermagem em doenças transmissíveis  0 56 12 68 

Gerencia de enfermagem na atenção 

secundária e terciária (Optativa 

Obrigatória) 

0 56 12 68 

TCC II 0 56 12 68 

Enfermagem em gestão em saúde –EaD 0 0 34 34 

SUBTOTAL 20 260 94 374 

 

NONO PERÍODO 



 
 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Estágio Supervisionado I 415 0 0 415 

SUBTOTAL 415 0 0 415 

 

DECIMO PERÍODO 

Disciplinas 

CH 

Prática 

CH Teórica 

Presencial 

CH Teórica 

Semipresencial 

CH 

Total 

Estágio Supervisionado II 415 0 0 415 

LIBRAS (Optativa não-obrigatória) 0 56 12 0 

Enfermagem em Oncologia – Adulto 

(Optativa não-obrigatória) 0 28 6 0 

Enfermagem em Oncologia – Pediátrica 

(Optativa não-obrigatória) 0 28 6 0 

SUBTOTAL 415 112 24 415 

 

RESUMO 

DISCRIMINAÇÃO CH TOTAL % 

Aulas Presenciais 2.240 53,76 

Aulas EaD 272 6,52 

Aulas Semipresenciais 480 11,52 

Optativas não-obrigatórias 136 3,26 

Atividades Complementares 208 4,99 

Estágio Supervisionado 830 19,92 

TOTAL 4.166 100,0 

 

 

1.6. DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

A carga horária total do curso é de 4.166 horas divididas em disciplinas de 102h, 

68h e 34h. Estágios curriculares obrigatório com total de 830horas e atividades 

complementares 208 horas. A hora-aula é de 60 minutos, hora -relógio. 

1.7. METODOLOGIA 

A Faculdade ITOP, para alcançar seus objetivos, utilizou uma metodologia definida 

para desenvolver as atividades do Curso Bacharelado em Enfermagem, comprometida 

com a interdisciplinaridade e contextualização, que possibilitará o desenvolvimento do 

espírito científico e a formação de sujeitos autônomos e cidadãos. Esta metodologia 

atende ao desenvolvimento de conteúdo, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo 



 
 

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do 

discente, ainda se coaduna com práticas pedagógicas que estimulam a ação discente em 

uma relação teórica-prática, e é claramente inovadora e embasada em recursos que 

proporcionam aprendizagem diferenciada dentro da área da saúde. 

O Projeto do curso prevê um programa sistemático, com pleno atendimento 

extraclasse, apoio psicopedagógico ao discente e atividades de integração acadêmica, 

conforme estabelecido no seu Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A Faculdade ITOP em seu Projeto Institucional assume, portanto, o compromisso 

com uma concepção de Educação Crítica, na perspectiva de uma Pedagogia 

Progressista. Os processos de ensino e aprendizagem propostos têm como objetivo uma 

ação transformadora, como atividades teóricas-práticas. Nesta linha de pensamento, é 

necessária uma teoria que fundamente a prática e, sobretudo, que sirva de guia para a 

ação concreta dos docentes envolvidos no processo. 

O Curso Bacharelado em Enfermagem alinha-se aos pressupostos metodológicos 

orientados pela Instituição, em seu PDI, tendo em vista que, busca construir a prática 

educativa cotidiana como um elemento que contribui no processo de superação das 

contradições, que permeiem a sociedade e as atividades acadêmicas. 

As estratégias metodológicas adotadas pelo curso estão pautadas numa 

abordagem interdisciplinar e sistêmica, conforme consta no PDI e de acordo com DCN, 

estabelecendo os caminhos que indicam as propostas e alternativas adequadas para a 

concretização da formação pretendida, visto que o êxito das mesmas busca a construção 

progressiva das competências profissionais a partir da interdependência existente entre o 

que se aprende e como se aprende. 

Compreendida como um conjunto de processos utilizados para alcançar um 

determinado fim, as opções metodológicas no Curso Superior de Enfermagem alinham-se 

aos pressupostos metodológicos orientados pela Instituição, em seu PDI, tendo em vista 

que, busca construir a prática educativa cotidiana como um elemento que contribui no 

processo de superação das contradições, que permeiem a sociedade e as atividades 

acadêmicas. 

Destaca-se a preocupação com à acessibilidade metodológica através da utilização 

de práticas diferenciadas, comunicação interpessoal e virtual, bem como instrumentos, 

métodos e técnicas de ensino e aprendizagem e de avaliação diversificados que atendam 

aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Assim, a Faculdade ITOP utiliza 

diferentes cenários de aprendizagem oferecidos por inovações tecnológicas, advindas dos 



 
 

Serviços do E-orbit. Com estes recursos, o curso passou a ter acesso a versões ilimitadas 

do pacote educacional do aplicativo, incluindo o Drive, Gmail, Calendário e Docs, entre 

outros, o que possibilita inovações nas metodologias utilizadas no processo ensino 

aprendizagem, por meio de softwares colaborativos e da versatilidade proporcionada pelo 

Chromebooks, notebooks, tablets e smartphones. 

Além destes aspectos, destaca-se a biblioteca virtual, como recurso disponibilizado 

aos alunos, com acesso na IES e remoto, otimizando, desta forma, atividades extraclasse, 

consolidando a construção do conhecimento. Tais elementos proporcionam 

aprendizagens diferenciadas. 

Os laboratórios específicos do curso de Enfermagem são espaços de construção 

do conhecimento sendo estes, utilizados para desenvolvimento de práticas sejam elas 

simuladas ou para atendimento a comunidade, que abrangem o atendimento de cunho 

social a comunidade local. Tais atividades constituem-se importantes instrumentos na 

formação do egresso e de relação com a comunidade, possibilitando não só a produção 

de conhecimento e prestação de serviços, como também a consolidação da necessidade 

do profissional de Enfermagem na sociedade, ampliando-se as possibilidades de inserção 

no mundo do trabalho. 

A metodologia é entendida no Projeto de Curso como uma postura diante da 

realidade, que implica tarefas indissociáveis, reflexão, conhecimento, interpretação da 

realidade e sua transformação. O movimento dialético das atividades propostas no 

processo de ensino/aprendizagem tem compromisso com os momentos: partir da prática 

(síncrese). Embasados nisso, o curso proporciona ao aluno vivências reais de cuidado em 

saúde, para melhor processo de aprendizagem, o qual está intitulado Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS), desenvolvido nas disciplinas de semiologia III e semiotécnica III, 

contemplando uma interdisciplinaridade de infinitos conteúdos e disciplinas, como por 

exemplo: Anatomia Humana I e II, Histologia, Processos Patológicos, Semiologia I, 

Semiotécnica I, Semiologia II, Semiotécnica II, Biossegurança Aplicada à Saúde, 

Bioquímica, Fisiologia, Imunologia, Parasitologia, Políticas de Saúde, Farmacologia, 

Microbiologia, Enfermagem em Urgência e Emergência, Enfermagem nas unidades de 

pronto atendimento, Atenção à saúde do Adulto, Atenção à saúde do Idoso, Atenção à 

saúde da Mulher, Educação em Saúde e Psicologia Aplicada à Saúde. Quando a APS 

ocorre, os alunos saem da vivência sala de aula e são levados a campo de vivência 

hospitalar e pronto atendimento, (UPA Sul e UPA Norte de Palmas) no qual poderão atuar 

diretamente no cuidado aos pacientes sempre acompanhados, instruídos e 



 
 

supervisionados por um professor, sendo uma metodologia claramente inovadora e 

proveitosa para os alunos. 

Qualquer processo de mudança tem como referência experiências anteriores, 

portanto a partir da realidade do acadêmico e obter informações sobre o senso comum, 

sempre numa perspectiva contextualizada; refletir sobre a prática (análise). Através da 

reflexão crítica e coletiva, buscar subsídios para conhecer como funciona a prática, quais 

são suas contradições, suas leis de movimento para projetar um sentido novo, abrir novas 

possibilidades, procurar saber como atuar no sentido de sua transformação. É o momento 

do confronto entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico; transformar a 

realidade (síntese).  

Com os conhecimentos adquiridos no confronto entre senso comum (síncrese) e 

conhecimento científico (análise) o acadêmico elabora a síntese que representa o domínio 

dos elementos para reelaborar e/ou transformar a realidade. Ensinar de forma dialética é 

interagir com a vida do acadêmico e com a realidade na qual ele se insere. 

Considerando este movimento dialético e, também, buscando atividades 

interdisciplinares, a prática metodológica fundamentou-se na proposição de que considera 

a educação não transformadora da sociedade de forma imediata e linear, mas de modo 

mediato e indireto, agindo sobre os sujeitos da prática social. 

Esta proposta em sua aplicação comprometeu-se com uma metodologia que 

transcenda a tendência pedagógica tradicional, centrada apenas nas aptidões intelectuais 

individuais do aluno, para um encaminhamento que prestigie a criação de novas práticas 

sociais, possibilitando a transformação, de modo a garantir o desenvolvimento das 

habilidades e competências esperadas para um futuro profissional para agir nas 

incertezas. 

A metodologia de trabalho estabeleceu vínculos atrativos, atividades diversificadas, 

sem perder o foco e a essência das competências e habilidades a serem desenvolvidas. 

Na dinâmica de sala de aula são utilizadas estratégias pedagógicas diversificadas e 

metodologias ativas de ensino tais como: sala de aula invertida, problematizarão, roda de 

conversa, exposição dialogada, aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso, 

dramatização, seminários, pesquisa de campo, painéis, discussões curriculares, debates, 

estudo dirigido e atividades profissionais planejadas com roteiros de observação e outros. 

As aulas são dispostas na grade horária de forma que seja possível fazer a 

apresentação de conteúdo e iniciar sua fixação no mesmo dia. Nesse processo o docente 

assume uma atitude de incentivador, estimulando os discentes a descobrirem os vários 



 
 

aspectos relacionados ao conteúdo e o discente assume uma atitude ativa na busca do 

conhecimento e percebe de forma crítica a maneira em que os conceitos foram formados 

e com isso, participa da produção do conhecimento. Assim, a sala de aula se transforma 

num espaço de assimilação e reelaborarão dos conhecimentos. 

Dessa forma os alunos têm a oportunidade de colocar os seus conhecimentos a 

serviço da comunidade e ao mesmo tempo, de buscar dados referentes a esta realidade, 

com vistas à elaboração de novos conhecimentos. É correto, portanto, afirmar que o curso 

contribui para o cumprimento do papel fundamental da Faculdade ITOP, que é a geração 

de conhecimentos científicos e tecnológicos aplicáveis na solução dos problemas 

enfrentados pelos gestores e empreendedores. 

Os acadêmicos do curso Bacharelado em Enfermagem têm participação efetiva em 

atividades extraclasse como complementação do estudo acadêmico, assim como, buscar 

maior integração com a comunidade. Além de outras iniciativas, o Curso dispõe de um 

projeto periódico que possibilita ao aluno a participação, como protagonistas, em 

atividades de divulgação de pesquisa; extensão comunitária via promoção de debates que 

envolvem temas que os afetam; oficinas para discussão discente dos problemas e 

propostas para o curso; entre outras atividades. 

Como parte do currículo, consta ainda a realização de atividades voltadas para a 

integração e aprofundamento dos conhecimentos, desenvolvidos sob a forma de visitas 

técnicas, palestras, conferências, fóruns, seminários e congressos. 

A metodologia de trabalho estabeleceu vínculos atrativos, atividades diversificadas, 

sem perder o foco e a essência das competências e habilidades desenvolvidas. 

 

 

1.8. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O estágio curricular supervisionado está institucionalizado e contempla carga 

horária de 830hs divididas em: Estágio Supervisionado I, com 415h/a acontecendo na 

Atenção Primária com Convênio com a Secretaria de Saúde do município de Palmas 

(FESP). Estágio Supervisionado II, com 415h/a com convênio com a Secretaria de Saúde 

do Estado do Tocantins (SES/TO), nas suas unidades – Hospital Geral de Palmas (HGP), 

Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR); Hospital Infantil de Palmas (HIP). O estágio 

segue também por hospitais e clínicas privadas: Hospital Palmas Medical; Hospital 

Oncológico de Palmas (HOP). 

O Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do curso de enfermagem 



 
 

Faculdade ITOP está claramente detalhado no ANEXO 3, como também o Manual de 

Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem em ANEXO 4.  

A Faculdade ITOP possui convênios de estágios com o intuito de propiciar aos 

alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados, preferencialmente, 

na região de Palmas e em seu entorno. Cabe ressaltar que os parceiros preferenciais são 

a Secretaria do Estado de Saúde do Estado do Tocantins (SESAU-TO), no sentido de 

articular a formação acadêmica do Enfermeiro ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

envolvendo os hospitais de excelência que propicia experiências assistenciais importantes 

para a formação do Enfermeiro, assim como na Atenção Primária – a Atenção Básica, 

conhecida como a porta de entrada no SUS, onde estão os Centros de Saúde da 

Comunidade (CSCs), neste o cidadão tem atendimento a sua saúde principalmente com o 

profissional enfermeiro e médico, além da realização de exames básicos como 

hemogramas, papanicolau (PCCU) e procedimentos simples, como curativos, entre 

outros. Em Palmas a sua estrutura está pautada na saúde da família, composta por 34 

CSCs, 86 equipes de saúde da família, 74 equipes de saúde bucal, 15 Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família, uma equipe de Consultório na Rua, um Centro de Atenção Inclusiva e 

um Centro de Especialidades Odontológicas. 

As equipes de saúde da família são compostas por diversos profissionais como 

enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, odontólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, entre outros, que se articulam para atuar não apenas nos CSCs, 

mas também em atendimento domiciliar, para pacientes que não podem, ou têm 

dificuldade de locomoção. 

A Atenção Primária e formada em Palmas pela Superintendência de Atenção 

Primaria e Vigilância (SUPAV), e 34 Centro de Saúde. O Centro de Saúde da 

Comunidade - Albertino Santos - localizado na 1004 Sul é composto por 3 equipes que 

atende em média 150 de família dia, por ser uma unidade piloto do Programa Saúde na 

Hora realiza atendimentos também no período noturno. No CSC estão os Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família (NASF) composta por equipes interdisciplinar. Portanto, no CSC da 

1004 Sul o aluno da Faculdade ITOP também participara desta vivencia no estágio 

supervisionado curricular.  

Convém destacar que a Atenção Secundária é formada pelos serviços 

especializados em nível ambulatorial, intermediário entre a atenção primária e a terciária, 

e faz procedimentos de média complexidade. Alguns serviços da Atenção secundária que 

estão também contemplados no convênio com a Faculdade ITOP:  



 
 

a) Núcleo de Assistência Henfil é a unidade de referência para os usuários da rede 

pública municipal em tratamento ou acompanhamento de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST), está localizado na Arne 41. 

b) Ambulatório de Psiquiatria Amas e Taquaralto – Oferecem atendimentos 

ambulatoriais a pacientes em sofrimento mental e uso nocivo de álcool e outras 

drogas. Localizados na Arso 41 e Taquaralto respectivamente. 

c) CAPS II - Oferece atendimento intensivo aos portadores de sofrimento psíquico 

leve, moderado e severo, constituindo uma alternativa ao modelo centrado no 

hospital psiquiátrico, que os usuários tenham no contato com a família e 

comunidade e está localizada na Arse 81. 

d) CAPS AD III - Suas instalações estão na Arno 12, o local oferece atendimento a 

pessoas com transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, e seus 

familiares através de tratamento multiprofissional. 

e) Ambulatório Infanto-Juvenil – Localizado na Arso 23 no CSCs, Isabel Auler, oferece 

atendimento especializado às crianças e adolescentes através de profissionais da 

psicologia, fonoaudiologia e psiquiatria infanto-juvenil. 

 

Portanto, a Faculdade ITOP busca manter parcerias com entidades, instituições 

públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos 

científico, técnico, e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de 

aprendizagem para os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem. Nesse sentido, 

foram celebrados convênios com a SESAU-TO e com a Prefeitura de Palmas para o 

desenvolvimento das atividades práticas e de estágio curricular supervisionado nas 

unidades de saúde vinculadas. 

Serão utilizados para supervisão dos alunos, docentes da instituição ou 

preceptores da SESAU e Prefeitura, conforme as cláusulas do convênio e de acordo com 

a demanda do campo disponibilizado, atendendo aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional e respeitando a relação de cerca de 5 a 6 alunos por supervisor. 

Orientações cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades, 

coordenação e supervisão, existência de convênios, estratégias para gestão da 

integração entre ensino e mundo do trabalho, considerando as competências previstas no 

perfil do egresso, e interlocução institucionalizada da Faculdade ITOP com os ambientes 

de estágio (hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de saúde), 

gerando insumos para atualização das práticas do estágio.  



 
 

 

 

1.9. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

As atividades complementares estão institucionalizadas está prevista no Art. 8º O 

projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem, com carga horária 208hs, 

deverão ser desenvolvidas desde o início do curso até a sua conclusão, sem vínculo a 

qualquer período específico.  

As atividades são adquiridas pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes, presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de 

iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos realizados 

em outras áreas afins. Sendo uma grande diversidade de atividades e de formas de 

aproveitamento, que estão aderidas à formação geral e específica do discente, existindo 

então mecanismos comprovadamente exitosos e inovadores para o curso de graduação 

em enfermagem.  

A diversidade de atividades como seminários especiais, visitas técnicas 

(extracurriculares), ações pedagógicas (extra-sala de aula) envolvendo temas de 

relevância na área do curso: até 30 horas/aula, sendo 15 horas/aula por disciplina 

independente de sua carga horária, organização de eventos, minicursos, oficinas e 

qualquer outro evento acadêmico (20 horas/aula por projeto de no mínimo 60 horas): até 

40 horas/aula. As atividades promovidas por outras instituições ou por outros cursos da 

Faculdade ITOP necessitam ser validadas pela Coordenação do curso de Enfermagem 

mediante requerimento justificado e documentado pelo aluno.  

Os documentos (certificados, relatórios e históricos) de comprovação de 

participação de eventos deverão ser expedidos em papel timbrado da Instituição ou órgão 

promotor, com assinatura do responsável e, respectiva carga horária do evento. As 

atividades complementares estão detalhadas no Regulamento de Atividades 

Complementares (ANEXO 5). 

 

 

1.10. ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS – APS 

Em consonância com a legislação educacional vigente a ITOP, obedecendo ao 

disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 575, de 

04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na 

Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007.  



 
 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são concebidas na Instituição como 

parte integrante das metodologias ativas e participativas, que contribuem para o 

desenvolvimento das competências do perfil profissional, declaradas no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos do Curso. São atividades 

acadêmicas, presenciais, desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de 

docentes e realizadas pelos discentes, fora da sala de aula, individualmente ou em 

equipe, durante o desenvolvimento dos componentes curriculares/disciplinas do curso 

(Semiologia III e Semiotécnica III).  

Nesse contexto, o conceito de aula consubstancia-se no conceito de atividade 

acadêmica efetiva para além da sala de aula, levando a promoção e desenvolvimento de 

atividades acadêmicas sob a orientação e supervisão docente, em espaços diferentes dos 

encontros presenciais. 

As Atividades Práticas Supervisionadas - (APS) são incluídas como componentes 

do trabalho acadêmico efetivo, através de sua inserção nos Planos Integrados de 

Trabalho pelos professores do curso de Enfermagem. Entre as atividades desenvolvidas, 

citam-se: atividades de campo, ocorridas principalmente nas UPAs (Unidades de Pronto 

Atendimento), visitas técnicas, consultório na rua e viagens de estudos (por exemplo: 

vivência nas aldeias indígenas ou quilombos). 

 

1.11. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está nos termos do Art. 12 da 

RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem: "Para [a] conclusão do 

Curso de Graduação em Enfermagem, o aluno deverá elaborar um trabalho sob 

orientação docente". 

O TCC está institucionalizado e considera carga horária de 136h, dividido em TCC-I 

(Projeto) e TCC-II (Artigo) formas de apresentação, orientação e coordenação, a 

divulgação de manuais atualizados de apoio à produção dos trabalhos e a 

disponibilização dos TCC em repositório institucional próprio, acessível pela internet. 

Na Faculdade ITOP o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade 

pedagógica integrada e coordenada entre alunos e professores, que tem por objetivo o 

aprimoramento da atividade profissional, social e cultural do aluno, por meio da 

observação, reflexão, exame, análise e diagnóstico de situações organizacionais reais, 

que possibilite aplicar, compreender e operacionalizar a teoria apreendida ao longo do 



 
 

curso. Todo esse processo é materializado por um texto escrito e estruturado de acordo 

com as normas do Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso e consonante às 

normas da ABNT, conforme regulamento em ANEXO 6. 

 

 

1.12. APOIO AO DISCENTE 

A Faculdade ITOP promove programas de incentivo acadêmico de forma 

permanente e sistemática. O apoio ao discente contempla ações de acolhimento e 

permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, 

intermediação e acompanhamento de estágios, apoio psicopedagógico, participação em 

centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais, e promove outras ações 

comprovadamente exitosas ou inovadoras para o curso de enfermagem. A coordenação 

do curso também oferece atendimento presencial e através do ambiente virtual para 

orientação dos acadêmicos. 

A Faculdade ITOP oferece ao seu aluno programas de atividades extracurriculares 

como a liga acadêmica de feridas, encontros científicos e culturais, sala de estudos, 

monitoria, palestras de atualização, adequação da estrutura para deficientes e estimula 

sua participação em centros de representação estudantil com outras instituições através 

de participação em eventos. A Faculdade ITOP disponibilizou um espaço físico, sendo 

uma sala exclusiva para a representatividade discente, a qual está em uso dos centros 

acadêmicos e associações atléticas acadêmicas. O curso de enfermagem é representado 

pelo Centro Acadêmico de Enfermagem Faculdade ITOP (CAEnf ITOP) e também pela 

Associação Atlética Acadêmica Enfurecida (A.A.A.E). 

Nesse sentido, acreditamos que o ensino deve se pautar pelo desenvolvimento de 

atividades reflexivas, de desenvolvimento de habilidades específicas e, sobretudo, de 

autonomia, através da internet ou presencialmente.  

Assim, através do ambiente virtual, a faculdade possibilita aos estudantes participar 

do processo de ensino-aprendizagem, interagir com seus pares e com o corpo docente e, 

ao mesmo tempo, aprofundar os estudos ao longo de todo o curso. 

Programas de incentivo acadêmico 

Os alunos têm a possibilidade de desenvolver suas aptidões e habilidades na 

medida em que novos conhecimentos são agregados, pode-se engajar em atividades 

extracurriculares, em projetos de iniciação científica, em monitoria, em estágios internos, 

em visitas técnicas, em visitas e participação em feiras técnico-científicas, em congressos 



 
 

e seminários, em grupos voluntários de estudos e em tantos outros programas e 

atividades que contribuem como um diferencial em um mundo extremamente competitivo. 

Essas atividades resultam, também, no maior compromisso com o curso, reduzem 

a evasão, promovem qualificação nas competências técnicas, práticas e sociais e 

permitem ao aluno visualizar e vivenciar todas as relações existentes entre o meio 

acadêmico e o setor produtivo. 

Outra demonstração da política de incentivo institucional é o fato de muitos alunos 

do curso serem beneficiados com diferentes percentuais de bolsas concedidas pela 

própria IES, ou, em consonância com as políticas sociais de Governo Federal, com o 

PROUNI e financiamentos do FIES. 

 

Espaços de orientação psicopedagógico ao discente 

O curso bacharelado em enfermagem da faculdade ITOP comprometido com a 

permanência de seu corpo discente, por meio do seu Programa de Orientação ao 

Discente – POD apoia o estudante nas suas diversas demandas, promovendo a sua 

interação no meio acadêmico e viabilizando sua permanência através de ações que 

permite uma maior integração, bem-estar e melhor desenvolvimento acadêmico. Esse 

atendimento ocorre através de agendamento, presencialmente por uma doutora 

psicóloga. 

O POD tem como objetivo central acompanhar os alunos ao longo da graduação, 

assistindo-os em suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, 

social e cultural essenciais à sua formação, possibilitando-lhe uma participação efetiva na 

vida acadêmica. 

É função do POD acompanhar os alunos ao longo da graduação, assistindo-os em 

suas dúvidas e ansiedades, favorecendo o desenvolvimento pessoal, social e cultural 

essenciais à formação deste futuro profissional, possibilitando-lhe uma participação 

efetiva na melhoria da qualidade de ensino. Tem por finalidade orientar e apoiar os 

discentes de graduação, na resolução de problemas acadêmicos e de relacionamento 

interpessoal que interferem no desenvolvimento pessoal, profissional e no processo de 

ensino aprendizado. 

Além desse programa, o curso de enfermagem da faculdade ITOP procura 

acompanhar os acadêmicos desde seu ingresso até o egresso, assistindo-os em relação 

às suas necessidades de acessibilidade pedagógica, comunicativa e arquitetônica, 

através de uma equipe multidisciplinar. 



 
 

O curso planeja estratégias para favorecer ou garantir a implementação da 

educação inclusiva, indo além das adequações arquitetônicas que garantem 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

O POD, após o atendimento do aluno, elabora parecer à coordenação de curso, 

bem como as orientações pertinentes e necessárias para o atendimento global do 

discente ao longo do seu processo acadêmico.  

A política e adequações de infraestrutura física, relativas à promoção da 

acessibilidade, atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, com 

segurança e autonomia total ou assistida, por pessoas com necessidades especiais ou 

com mobilidade reduzida, estão estabelecidas em atendimento ao art. 16, inciso VII, 

alínea "c" do decreto nº 5.773/2006 e ao decreto nº 5.296 de 02 de dezembro de 2004. 

Estes alunos podem utilizar com segurança e autonomia, total ou assistida, os espaços, 

mobiliários e equipamentos; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, serviços de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais – LIBRAS.  

Os alunos, também podem contar com o acesso às novas tecnologias de 

informação e comunicação, bem como, dos recursos didáticos para alunos surdos ou com 

deficiência auditiva, em atendimento ao disposto no art. 16, inciso VII, alínea "c" do 

decreto nº 5.773/2006 e art. 14, § 1º, inciso VIII, do decreto nº 5.626/2005. Isto porque a 

faculdade ITOP se compromete em estabelecer a existência de local de atendimento 

específico para as pessoas portadoras de deficiência visual, inclusive com a contratação 

de pessoal capacitado a dar este tipo de assistência além de adquirir acervo bibliográfico 

em braile, assim como computadores específicos para a realização de estudos e 

pesquisas. 

Hoje as condições de acesso aos portadores de necessidades especiais, nos 

prédios onde funcionam a atividades da faculdade ITOP são suficientes, pois possuem 

rampas de acesso, com inclinações adequadas e corrimãos que permitem o 

deslocamento dos portadores de necessidades especiais aos locais de uso coletivo, 

banheiros masculinos e femininos equipados com barras de apoio, estacionamentos 

específicos, prioridade ao atendimento aos portadores de necessidades especiais nos 

diferentes setores da IES e portas de todas as dependências amplas e capazes de darem 

acesso aos cadeirantes. 

 

 



 
 

1.13 GESTÃO DO CURSO E OS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

A gestão do curso é realizada considerando a auto avaliação institucional e o 

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 

planejamento do curso, com evidencia da apropriação dos resultados pela comunidade 

acadêmica e existência de processo de auto avaliação periódica do curso. 

Do ponto de vista organizativo, a coordenação é realizada de forma colegiada e 

integrada. Neste sentido, não há apenas uma coordenação de curso, responsável pelo 

que acontece. Cabe à equipe de coordenação (NDE), em consonância com a direção e o 

colegiado do curso, definir a melhor forma de sua organização interna, compartilhando 

responsabilidades e dividindo as ações. A gestão colegiada faculta que o sujeito participe 

de tal modo que não apenas faça parte, e sim que tome parte do processo de tomada de 

decisão. Por essa razão também os discentes fazem parte do colegiado através da sua 

representação. 

O Coordenador de Curso reporta-se à Direção Acadêmica nos assuntos relativos à 

implementação do projeto Pedagógico do Curso e sua interação com o Projeto 

Pedagógico Institucional da Faculdade ITOP, bem como ao NDE e Colegiado de Curso, a 

quem cabe supervisionar as atividades acadêmicas e o cumprimento dos indicadores e 

padrões de qualidade e a integração das atividades em âmbito local. Reporta-se ao 

Diretor da Faculdade para os assuntos de ordem administrativa, política e institucional. 

Dentro de tal perspectiva, além das atribuições previstas na forma regimental, 

compete à Coordenação Geral: 

I. Supervisionar a oferta semestral dos estudos e atividades, buscando o atendimento 

à totalidade dos estudantes; 

II. Coordenar as atividades de elaboração e discussão de ementas e programas, 

tendo sempre a perspectiva do curso como totalidade orgânica, sobre pairando às 

fragmentações e compartimentalizações temáticas ou organizacionais; 

III. Promover a avaliação sistemática do desenvolvimento curricular, preservando seu 

caráter integrado, institucional e multidimensional; 

IV. Mobilizar o NDE, docentes, discentes para a avaliação e aperfeiçoamento do 

projeto acadêmico. 

V. Presidir, convocar e coordenar reuniões com o colegiado. 

A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas ações, a 

articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante da 

qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmica administrativa 



 
 

que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o 

cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas de gestão 

propostas pela Faculdade ITOP, que são planejadas a partir dos resultados da auto 

avaliação institucional, incluindo os professores, as disciplinas, os alunos e a 

coordenação, pelos resultados revelados pela CPA, e o resultado das avaliações externas 

que são de insumo para o aprimoramento contínuo do planejamento do curso. 

Além das atribuições previstas na forma regimental, compete à Coordenação a 

estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao mesmo tempo, 

às novas demandas sociais. Para tanto, utiliza-se da parceria e colaboração do Núcleo 

Docente Estruturante. No desenvolvimento de seu trabalho a (o) Coordenador (a) lidera 

os alunos e professores nos assuntos contextuais de seu curso, estimulando e 

viabilizando a efetiva participação dos grupos de interesse na vida acadêmica da 

Faculdade ITOP, articulando ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Além disso, normatiza, regulamenta, gerencia, executa e avalia as políticas, as 

diretrizes e os padrões de atendimento acadêmico e pedagógico aos alunos. A 

Coordenação de Curso é o órgão responsável pela execução das atividades didático-

pedagógicas e seus projetos, pelo controle das atividades de ensino e pela fixação da 

programação semestral do processo de ensino-aprendizagem, que consiste no 

planejamento de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando ao 

aluno uma formação integrada e plena, de acordo com as diretrizes do Projeto 

Pedagógico Institucional. Toda a gestão é realizada através da plataforma e-Orbit 

(Sistema de Gestão Acadêmica), nela o Coordenador pode dialogar com os alunos 

através de fóruns, chats e e-mails. Com o apoio do NDE e do colegiado, a coordenação 

do curso, toma as decisões, através de reuniões com os professores que são os 

responsáveis pelas disciplinas do curso e representantes do corpo discente. 

 

Auto avaliação institucional e o resultado das avaliações externas 

A avaliação é entendida como atividade política que tem por função básica 

subsidiar tomadas de decisão. Nesse sentido, pressupõe não só análises e reflexões 

relativas a dimensões estruturais e organizacionais do curso, numa abordagem didático-

pedagógica, como também as dimensões relativas aos aspectos políticos do processo de 

formação de profissionais no campo da educação. 

Dentre os aspectos de maior significação para o processo de tomada de decisões 

relativas ao curso destacam-se: a avaliação da instituição, a avaliação da proposta 



 
 

curricular; a avaliação da aprendizagem; a avaliação do material didático; a avaliação da 

orientação; a avaliação do sistema e a avaliação do impacto do curso na formação de 

profissionais da educação. 

 

Avaliação Institucional 

A avaliação Institucional é uma necessidade permanente decorrente da crescente 

cobrança da sociedade sobre as instituições de educação em geral, e do papel, tanto 

científico quanto sociopolítico, atribuído à educação superior. O acompanhamento dos 

resultados dessas avaliações subsidia o planejamento estratégico dos diversos setores 

que são utilizados na melhoria crescente da qualidade de ensino, da pesquisa e da 

extensão da instituição e do curso de Enfermagem. 

A Faculdade ITOP por meio dos mecanismos legais desenvolve processos 

avaliativos que se inserem no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) criado pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES visa identificar as 

condições de ensino oferecidas, em especial às relativas ao perfil do corpo docente, às 

instalações físicas e à organização didática pedagógica. Nesse sentido o processo de 

avaliação externa se constituirá das orientações estabelecidas pelo SINAES. 

 

1.14 ATIVIDADES DE TUTORIA 

As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às demandas 

didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica junto 

aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e 

dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, com 

planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso, 

embasando ações corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades 

futuras. 

A tutoria tem um papel importante, pois é ela a responsável pelo de processo de 

informação acadêmica e as devolutivas pedagógicas, promove o diálogo e a 

comunicação, superando as limitações da ausência do professor. A tutoria a distância, em 

particular, também possibilita o rompimento das restrições impostas pela noção de 

espaço/tempo do ensino presencial, garantindo que o tempo seja administrado pelo 

próprio acadêmico em função de suas necessidades e disponibilidades e que o espaço de 

estudo não se restrinja à sala de aula convencional. A tutoria presencial, por sua vez, 



 
 

ocorre sempre que as atividades das disciplinas exigirem trabalhos práticos ou em grupo. 

Tem um papel de organização e dinamização dos grupos de estudo.  

O trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e fundamental entre o 

curso e seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos cursos a 

distância. Por sua característica de ligação constante com os acadêmicos, o tutor é quem 

poderá responder com exatidão sobre os desafios e progressos de cada um deles. 

O Sistema de Tutoria receberá atenção especial nas atividades do curso de 

Pedagogia da faculdade ITOP. Terá dois grupos de tutores: tutoria presencial e tutoria a 

distância que dependendo da disponibilidade pode ser realizada pelo mesmo professor. 

No curso de Enfermagem as disciplinas à distância e semi Presenciais oferecerá, 

no seu modelo acadêmico, a tutoria presencial e a distância para atendimento pedagógico 

dos alunos, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.  

Nessa perspectiva, o modelo de gestão da tutoria gerido pela ITOP compreende o 

envolvimento dos atores abaixo, de acordo com as funções a seguir:  

 

Função do Tutor à distância 

Tem como função atuar no processo de mediação pedagógica das disciplinas, na 

orientação didática e conceitual dos conteúdos previstos no plano ensino, no 

desenvolvimento das competências e habilidades previstas e na interlocução entre o 

conhecimento acadêmico, a realidade profissional e o campo de atuação do egresso. É 

responsável pelo processo de avaliação formativa e somativa dos alunos, bem como pela 

correção das atividades e provas. Tem a formação acadêmica, aderente à disciplina, 

compatível com o plano de ensino da disciplina que leciona/media, com formação 

aderente à modalidade de ensino e as questões metodológicas da educação on-line. Suas 

principais atribuições são a mediação pedagógica, a atuação como facilitador e orientador 

do escopo teórico da disciplina na construção do aprendizado significativo e 

contextualizado no ambiente virtual de aprendizagem, contribuindo e orientando os alunos 

para o desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, cooperativo e colaborativo.  

Os Tutores a distância: durante as aulas semanais, em plantões previamente 

determinados, estarão à disposição dos tutores presenciais e para atender questões de 

caráter pedagógico do ambiente virtual de aprendizagem. 

Tutor presencial: tem por função atuar na ambientação e na orientação dos alunos 

quanto às questões da modalidade EAD, ao planejamento de estudo, de como estudar 

on-line, de como utilizar os sistemas disponíveis e as especificidades da metodologia da 



 
 

AVA previstas no projeto pedagógico do curso. Suas principais atribuições são: a atuação 

no atendimento dos alunos de apoio presencial e no acompanhamento das atividades 

presenciais, a aplicação de provas e demais atividades, além de fomentar a ligação do 

discente com a pesquisa e com os espaços acadêmicos disponíveis, tanto virtualmente 

como presencialmente. Tem formação aderente à função e ao curso.  

Os Tutores presenciais: estarão disponíveis, em plantões previamente 

determinados, para atendimento e orientações aos alunos, visando ajudá-los a superar as 

dificuldades que se lhes apresentarem quanto à aprendizagem dos conteúdos, inserção 

no curso, organização do tempo de estudo e realização das atividades de estudos 

programados, e outras atividades. 

Professores o período em que estiverem ministrando as disciplinas, os professores 

deverão dedicar as aulas semanais, em plantões previamente determinados para: 

- orientar os tutores a distância e os presenciais, sanando- lhes dúvidas e discutindo 

questões através do ambiente virtual de aprendizagem; 

- planejar e orientar os estudos e sanar dúvidas dos acadêmicos, através do ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Esses atendimentos dos professores e dos tutores poderão ser feitos através do: 

- E-Orbit (LIFE), ambiente virtual de aprendizagem; 

- atendimento personalizado presencial, previamente agendado; 

- atendimento em pequenos grupos. 

A tutoria tem um papel importante no Curso de Bacharelado de Enfermagem, pois 

é ela a responsável pelo de processo de informação acadêmica e as devolutivas 

pedagógicas, promove o diálogo e a comunicação, superando as limitações da ausência 

do professor. A tutoria à distância, em particular, também possibilita o rompimento das 

restrições impostas pela noção de espaço/tempo do ensino presencial, garantindo que o 

tempo seja administrado pelo próprio discente em função de suas necessidades e 

disponibilidades e que o espaço de estudo não se restrinja à sala de aula convencional.  

O trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e fundamental entre o 

curso e seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos cursos à 

distância. Por sua característica de ligação constante com os acadêmicos, o tutor é quem 

poderá responder com exatidão sobre os desafios e progressos de cada um deles. 

O Sistema de Tutoria receberá atenção especial nas atividades do curso de 

Enfermagem da faculdade ITOP. O curso de Enfermagem da Faculdade ITOP oferecerá, 

no seu modelo acadêmico, a tutoria a distância para atendimento pedagógico dos alunos, 



 
 

que cursarem as disciplinas a distância, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de 

Enfermagem.  

 

Atividades de Tutoria 

Atividades de Tutoria constitui-se em tarefa bastante complexa, em construção 

permanente, que envolve aspectos metodológicos, técnicos, teóricos etc. Pressupõe, 

portanto, que ele possua uma visão clara da construção de conhecimentos como um 

processo dinâmico e relacional, da metodologia a ser utilizada, dos conteúdos e 

processos adequados de avaliação e, sobretudo, da necessidade de uma atitude de 

atuação consistente com essa visão.  

A tutoria será necessária para orientar, dirigir e supervisionar o ensino-

aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o aluno, o tutor complementará sua tarefa 

docente transmitida através do material didático, dos grupos de discussão, listas, correio-

eletrônico, chats e de outros mecanismos de comunicação. Assim, tornar-se-á possível 

traçar um perfil completo do aluno: por via do trabalho que ele desenvolve, do seu 

interesse pelo curso e da aplicação do conhecimento pós-curso. O apoio tutorial realizará, 

portanto, a intercomunicação dos elementos (professor-tutor-aluno) que intervêm no 

sistema e os reúne em uma função tríplice: orientação, docência e avaliação. 

São necessárias uma série de habilidades e competências, conforme delineado a 

seguir:  

 Competência tecnológica - domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, 

agilidade e aptidão no ambiente que está utilizando. É preciso ser um usuário dos 

recursos de rede, conhecer sites de busca e pesquisa, usar e-mails, participar de 

listas e fóruns de discussão. O tutor deverá ter um bom equipamento e recursos 

tecnológicos atualizados, inclusive com plug-ins de áudio e vídeo instalados, além 

de uma boa conexão com a Web. O tutor deverá ter participado de pelo menos um 

curso de capacitação para tutoria ou de um curso online; preferencialmente, 

utilizando o mesmo ambiente em que estará desenvolvendo sua tutoria.  

 Competências sociais e profissionais - deve ter capacidade de gerenciar equipes e 

administrar talentos, habilidade de criar e manter o interesse do grupo pelo tema, 

ser motivador e empenhado. É provável que o grupo seja bastante heterogêneo, 

formado por pessoas de regiões distintas, com vivências bastante diferenciadas, 

com culturas e interesses diversos, o que exigirá do tutor uma habilidade gerencial 

de pessoas extremamente eficiente. Deve ter domínio sobre o conteúdo do texto e 



 
 

do assunto, a fim de ser capaz de esclarecer possíveis dúvidas referentes ao tema 

abordado pelo autor, conhecer os sites internos e externos, a bibliografia 

recomendada, as atividades e eventos relacionados ao assunto. A tutoria deve 

agregar valor ao curso. 

O tutor deve deixar claras as regras do curso; ser capaz de comunicar-se 

textualmente, com clareza, não deixando margem para questões e colocações dúbias que 

venham a prejudicar a aprendizagem.  

De acordo com o projeto pedagógico do curso e analisando as atividades que 

devem ser desenvolvidas pelo tutor, no presente curso, cabe ao tutor possuir habilidades 

para realizar as seguintes atividades:  

 Participar das videoconferências, bem como de outras atividades;  

 Apontar falhas no sistema de tutoria;  

 Participar de atividades de formação e promover estudos sobre educação a 

distância, com o intuito de manter-se constantemente atualizado;  

 Sugerir melhorias no sistema de educação a distância, seja por observação de 

falhas ou mediante críticas feitas pelos alunos;  

 Informar o aluno sobre os diversos aspectos que compõem o sistema de educação 

a distância, possibilitando a integração e a identificação do aluno com o mesmo;  

 Motivar e estimular o aluno, em torno dos objetivos traçados, fomentando um 

sentimento de auto responsabilidade, proporcionando a permanência do aluno no 

curso;  

 Familiarizar o aluno com a metodologia, as ferramentas e os materiais dispostos 

para o estudo;  

 Controlar a participação dos estudantes, mediante monitoramento no ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem;  

 Conhecer e operacionalizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem;  

 Tirar dúvidas quanto a informações relacionadas ao curso em questão;  

 Detectar com antecedências as possíveis dificuldades e problemas de 

aprendizagem que poderão surgir, possibilitando a busca de soluções;  

 Conhecer os alunos, entendendo as diferenças individuais como condicionantes do 

ritmo de aprendizagem;  

 Auxiliar os alunos na realização das atividades, responder a dúvidas seja através 

de e-mail, Chat ou telefone;  



 
 

 Incentivar o uso de bibliotecas, a busca de material de apoio, estimulando a 

pesquisa, e outras formas de trabalho intelectual;  

 Fazer avaliação das atividades realizadas pelos alunos e fornecer feedback das 

mesmas;  

 Conhecer os fundamentos, estruturas, possibilidades e metodologia da educação a 

distância;  

 Estar com as atividades burocráticas em dia, (correção de provas, atividades de 

aprendizagem, entre outras);  

 Oferecer vias de contato entre aluno e instituição, animando e orientando o aluno 

nas possíveis dificuldades;  

 Manter contatos com professores e demais envolvidos com o processo de 

educação a distância;  

 Informar aos alunos, os objetivos e conteúdos do curso ou da matéria, destacando 

a relevância dos mesmos;  

 Conhecer e avaliar os materiais de estudo, possibilitando a melhoria dos mesmos;  

 Reforçar os materiais de estudo, enviando aos alunos, matérias complementares 

que preencham possíveis lacunas do livro texto.  

 Comunicar-se pessoalmente com o aluno, afim de, criar uma relação compreensiva 

entre ambos, evitando atitudes autoritárias, como também as atitudes 

extremamente permissivas;  

 Estimular a interação entre os alunos, favorecendo a comunicação entre os 

mesmos, sugerindo a organização de círculos de estudo. 

 

Levando-se em consideração o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que o cargo exige, foi traçado o seu perfil. As competências identificadas foram 

classificadas em técnicas e comportamentais.  

 

Competências Comportamentais (atitudes)  

Organização e Planejamento; Pró-atividade; Automotivação; Empatia; Equilíbrio 

emocional; Flexibilidade; Assiduidade; Comprometimento; Liderança; Criatividade; 

Conhecimento das rotinas de trabalho; Conhecimento em informática básica/ ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem; Conhecimento pleno da disciplina ministrada; 



 
 

conhecimento sobre educação a distância/sobre o curso; Relacionamentos interpessoais; 

Comunicação (oral/escrita) e Trabalho em equipe.  

 

 

Previsão de Capacitação dos Profissionais Envolvidos 

A grande maioria dos profissionais que integrará a equipe acadêmica do curso já 

possui formação na modalidade de ensino a distância por realizarem cursos de 

capacitação em EAD e também terem experiência em tutoria em outras Instituições e/ou 

em atividades semi presenciais do curso presencial da ITOP desde 2015. 

Com o objetivo de manter os profissionais da Faculdade ITOP sempre atualizados 

para atuarem nesta modalidade de ensino, será realizado durante todo o projeto, cursos 

de capacitação em EAD para os Coordenadores, Professores/Tutores e demais 

profissionais envolvidos no processo. 

Estes cursos pretendem abordar a concepção de educação a distância, o papel do 

professor e do tutor, bem como a realização de oficinas para produção de material 

didático, otimização de ferramentas do ambiente virtual dentre outras. 

A abertura desse espaço formativo contribuirá para a expansão e reconhecimento 

da EaD na sociedade atual, fomentando e validando novas formas de ensinar e aprender 

com qualidade. 

Este Sistema Tutorial prevê o apoio pedagógico consistente e contínuo que 

garantirá a operacionalização do curso, de forma a atender os acadêmicos nas 

modalidades individual e coletiva, incluindo a tutoria presencial e a distância, cuja 

metodologia de trabalho oportunizará a constituição de redes de educadores, conectando 

professores –tutores – acadêmicos – coordenação. 

 

 

1.15. CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES NECESSÁRIAS ÀS 

ATIVIDADES DE TUTORIA 

A função tutorial do professor /tutor em EaD, constitui-se em tarefa bastante 

complexa, em construção permanente, que envolve aspectos metodológicos, técnicos, 

teóricos etc. Pressupõe, portanto, que ele possua uma visão clara da construção de 

conhecimentos como um processo dinâmico e relacional, da metodologia a ser utilizada, 

dos conteúdos e processos adequados de avaliação e sobretudo, da necessidade de uma 

atitude de atuação consistente com essa visão.  



 
 

A tutoria será necessária para orientar, dirigir e supervisionar o ensino-

aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o aluno, o tutor complementará sua tarefa 

docente transmitida através do material didático, dos grupos de discussão, listas, correio-

eletrônico, chats e de outros mecanismos de comunicação. Assim, tornar-se-á possível 

traçar um perfil completo do aluno: por via do trabalho que ele desenvolve, do seu 

interesse pelo curso e da aplicação do conhecimento pós-curso. 

O apoio tutorial realizará, portanto, a intercomunicação dos elementos (professor-

tutor-aluno) que intervêm no sistema e os reúne em uma função tríplice: orientação, 

docência e avaliação. 

São necessárias uma série de habilidades e competências, conforme delineado a 

seguir:  

I. Competência tecnológica - domínio técnico suficiente para atuar com naturalidade, 

agilidade e aptidão no ambiente que está utilizando. É preciso ser um usuário dos 

recursos de rede, conhecer sites de busca e pesquisa, usar e-mails, participar de 

listas e fóruns de discussão. O tutor deverá ter um bom equipamento e recursos 

tecnológicos atualizados, inclusive com plug-ins de áudio e vídeo instalados, além 

de uma boa conexão com a Web. O tutor deverá ter participado de pelo menos um 

curso de capacitação para tutoria ou de um curso online; preferencialmente, 

utilizando o mesmo ambiente em que estará desenvolvendo sua tutoria.  

II. Competências sociais e profissionais - deve ter capacidade de gerenciar equipes e 

administrar talentos, habilidade de criar e manter o interesse do grupo pelo tema, 

ser motivador e empenhado. É provável que o grupo seja bastante heterogêneo, 

formado por pessoas de regiões distintas, com vivências bastante diferenciadas, 

com culturas e interesses diversos, o que exigirá do tutor uma habilidade gerencial 

de pessoas extremamente eficiente. Deve ter domínio sobre o conteúdo do texto e 

do assunto, a fim de ser capaz de esclarecer possíveis dúvidas referentes ao tema 

abordado pelo autor, conhecer os sites internos e externos, a bibliografia 

recomendada, as atividades e eventos relacionados ao assunto. A tutoria deve 

agregar valor ao curso.O tutor deve deixar claras as regras do curso; ser capaz de 

comunicar-se textualmente, com clareza, não deixando margem para questões e 

colocações dúbias que venham a prejudicar a aprendizagem. 

De acordo com o projeto pedagógico do curso e analisando-se as atividades que 

devem ser desenvolvidas pelo tutor, no presente curso, cabe ao tutor possuir habilidades 

para realizar as seguintes atividades:  



 
 

I. Participar das videoconferências, bem como de outras atividades;  

II. Apontar falhas no sistema de tutoria;  

III. Participar de atividades de formação e promover estudos sobre educação a 

distância, com o intuito de manter-se constantemente atualizado;  

IV. Sugerir melhorias no sistema de educação a distância, seja por observação de 

falhas ou mediante críticas feitas pelos alunos;  

V. Informar o aluno sobre os diversos aspectos que compõem o sistema de educação 

a distância, possibilitando a integração e a identificação do aluno com o mesmo;  

VI. Motivar e estimular o aluno, em torno dos objetivos traçados, fomentando um 

sentimento de auto responsabilidade, proporcionando a permanência do aluno no 

curso;  

VII. Familiarizar o aluno com as metodologias, as ferramentas e os materiais dispostos 

para o estudo;  

VIII. Controlar a participação dos estudantes, mediante monitoramento no ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem;  

IX. Conhecer e operacionalizar o ambiente virtual de ensino e aprendizagem;  

X. Tirar dúvidas quanto a informações relacionadas ao curso em questão;  

XI. Detectar com antecedências as possíveis dificuldades e problemas de 

aprendizagem que poderão surgir, possibilitando a busca de soluções;  

XII. Conhecer os alunos, entendendo as diferenças individuais como condicionantes do 

ritmo de aprendizagem;  

XIII. Auxiliar os alunos na realização das atividades, responder a dúvidas seja através 

de e-mail, Chat ou telefone;  

XIV. Incentivar o uso de bibliotecas, a busca de material de apoio, estimulando a 

pesquisa, e outras formas de trabalho intelectual;  

XV. Fazer avaliação das atividades realizadas pelos alunos e fornecer feedback das 

mesmas;  

XVI. Conhecer os fundamentos, estruturas, possibilidades e metodologia da educação a 

distância;  

XVII. Estar com as atividades burocráticas em dia, (correção de provas, atividades de 

aprendizagem, entre outras);  

XVIII. Oferecer vias de contato entre aluno e instituição, animando e orientando o aluno 

nas possíveis dificuldades;  

XIX. Manter contatos com professores e demais envolvidos com o processo de 



 
 

educação a distância;  

XX. Informar aos alunos, os objetivos e conteúdo do curso ou da matéria, destacando a 

relevância dos mesmos;  

XXI. Conhecer e avaliar os materiais de estudo, possibilitando a melhoria dos mesmos;  

XXII. Reforçar os materiais de estudo, enviando aos alunos, matérias complementares 

que preencham possíveis lacunas do livro texto.  

XXIII. Comunicar-se pessoalmente com o aluno, afim de, criar uma relação compreensiva 

entre ambos, evitando atitudes autoritárias, como também as atitudes 

extremamente permissivas;  

XXIV. Estimular a interação entre os alunos, favorecendo a comunicação entre os 

mesmos, sugerindo a organização de círculos de estudo. 

Levando-se em consideração o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes 

que o cargo exige, foi traçado o seu perfil. As competências identificadas foram 

classificadas em técnicas e comportamentais.  

Competências Comportamentais (atitudes): 

Organização e Planejamento; Pró-atividade; Auto-motivação; Empatia; Equilíbrio 

emocional; Flexibilidade; Assiduidade; Comprometimento; Liderança; Criatividade; 

Conhecimento das rotinas de trabalho; Conhecimento em informática básica/ ambiente 

virtual de ensino-aprendizagem; Conhecimento pleno da disciplina ministrada; 

conhecimento sobre educação a distância/sobre o curso; Relacionamentos interpessoais; 

Comunicação (oral/escrita) e Trabalho em equipe.  

Competências Técnicas (conhecimentos e habilidades): 

Previsão de Capacitação dos Profissionais Envolvidos. A grande maioria dos 

profissionais que integrará a equipe acadêmica do curso já possui formação na 

modalidade de ensino a distância por realizarem cursos de capacitação em EaD e 

também terem experiência em tutoria em outras Instituições e/ou em atividades 

semipresenciais do curso presencial da Faculdade ITOP desde 2016. 

Com o objetivo de manter os profissionais da Faculdade ITOP sempre atualizados 

para atuarem nesta modalidade de ensino, será realizado durante todo o projeto, cursos 

de capacitação em EaD para os Coordenadores, Professores/Tutores e demais 

profissionais envolvidos no processo. 

Estes cursos pretendem abordar a concepção de educação a distância, o papel do 

professor e do tutor, bem como a realização de oficinas para produção de material 

didático, otimização de ferramentas do ambiente virtual dentre outras. 



 
 

A abertura desse espaço formativo contribuirá para a expansão e reconhecimento 

da EaD na sociedade atual, fomentando e validando novas formas de ensinar e aprender 

com qualidade. 

Este Sistema Tutorial prevê o apoio pedagógico consistente e contínuo que 

garantirá a operacionalização do curso, de forma a atender os acadêmicos nas 

modalidades individual e coletiva, incluindo a tutoria presencial e a distância, cuja 

metodologia de trabalho oportunizará a constituição de redes de educadores, conectando 

professores –tutores – acadêmicos - coordenação. 

Convém esclarecer que o trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e 

fundamental entre o curso e seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade 

dos cursos a distância. Por sua característica de ligação constante com os acadêmicos, o 

tutor é quem poderá responder com exatidão sobre os desafios e progressos de cada um 

deles. 

O Sistema de Tutoria recebe atenção especial nas atividades do curso de 

Enfermagem, pois o papel desempenhado pelo tutor no processo de ensino 

aprendizagem da educação a distância está no centro dos indicadores de qualidade do 

curso.  

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria são adequadas para 

a realização de suas atividades, e suas ações estão alinhadas ao PPC, às demandas 

comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso, são realizadas avaliações 

periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e há apoio institucional 

para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes. 

 

 

1.16. TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

As Tecnologias de Informação e Comunicação planejadas para o processo de 

Ensino aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso, pois a 

informatização veio possibilitar maior eficiência na ação didático pedagógica, com grande 

ênfase à contribuição que a informática progressivamente tem proporcionado aos 

profissionais da área. Tais ganhos são incorporados beneficamente aos trabalhos, uma 

vez que isto lhes dota de facilidades e subsídios para atuarem mais em nível estratégico 

nas organizações.  

O curso reconhece e incorpora, no contexto do processo pedagógico, as novas 



 
 

tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de oferecer maiores subsídios 

aos docentes e discentes. Os docentes têm a sua disposição diversos recursos 

tecnológicos para exercer a sua função e os discentes têm a sua disposição, tecnologias 

que lhes permite pesquisar, interagir e acompanhar todo o seu processo acadêmico.  

Assim o curso de Enfermagem, para melhor dinamização e qualidade das aulas, 

conta em todas as salas de aula, além de quadro de vidro e pincel, equipamentos como 

um data-show, um note-book ou computador (com entrada para DVD), internet via 

wireless e, quando necessário, uma caixa de som amplificada, o aluno também tem a sua 

disposição tecnologias na área da biblioteca, seja física ou virtual, para o seu processo 

ensino aprendizagem. 

As aulas podem também ser ministradas nos Laboratórios de Informática, que 

dispõe de computadores conectados à internet, data-show, note-book, contribuindo para a 

realização prática de diversas disciplinas, dinamizando o processo ensino aprendizagem, 

além de oferecer um ambiente profícuo para a potencialização das habilidades de nossos 

alunos. Nesse sentido, o Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP trabalha combinando 

o ambiente físico da sala de aula com o ambiente virtual (Life Sistema) criado 

especialmente para dar suporte didático-pedagógico tanto ao docente quanto aos 

discentes.  

Desse modo, cada professor poderá fazer uso do ambiente virtual (Plataforma E-

Orbit) para disponibilizar material, receber trabalhos, estimular pesquisas, fazer enquetes, 

realizar fóruns, indicar sites voltados para as disciplinas do curso e outras atividades 

correlatas. Cada aluno pode usar esse ambiente para acompanhar seu desempenho 

acadêmico, participar da ouvidoria, realizar as avaliações institucionais, interagir com 

professores e alunos, fazer solicitações à secretaria, acompanhar as aulas, postar as 

atividades, acesso ao acervo virtual da instituição etc. Assim, também, o ambiente virtual 

(Plataforma E-Orbit) possibilita um incremento no processo de avaliação da fixação da 

aprendizagem e possibilita executar o que está prevista no projeto pedagógico do curso. 

A interatividade entre professores e aluno é condição para garantir a qualidade de 

um curso presencial. Este processo é facilitado pelo avanço das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação) mediado pela ação tutorial com acompanhamento 

pedagógico e avaliação sistemática da aprendizagem dos alunos. 

O foco é impulsionar interações entre os envolvidos no processo por meio de 

recursos tecnológicos. Com vistas a explorar o potencial de interatividade propiciado pelo 

uso de tecnologias digitais e afirmar a concepção epistemológica sociointeracionista, no 



 
 

processo de ensino e aprendizagem. A acessibilidade digital deverá ser incluída nas 

atividades de planejamento e estruturação do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

As pessoas com deficiência podem, através de ambientes virtuais de 

aprendizagem, obter aprendizado de forma autônoma e cooperativa. A acessibilidade 

tecnológica ou digital permeia todos os aspectos relacionados aos diferentes tipos como a 

Acessibilidade Metodológica relacionada aos métodos e técnicas de estudo, de trabalho e 

de lazer ou recreação.  

A Acessibilidade digital é uma forma de tornar uma tecnologia utilizável por 

qualquer pessoa, independentemente de sua condição física, sensorial, cognitiva, social 

ou condição de trabalho.  

A Faculdade ITOP dá condições para que todos os envolvidos no processo 

interajam e aprendam. A comunicação entre alunos e professor se dá preferencialmente 

através do uso das seguintes ferramentas: 

I. Fórum de Discussão: utilizado para a interatividade entre aluno e aluno- 

formadores, com o objetivo de troca de experiências e debate de temas de 

interesse das disciplinas; 

II. Rede de Relacionamento: utilizada para socialização das atividades ou projetos 

desenvolvidos ao longo do processo de formação; 

III. Chat ou Bate-Papo: possibilita oportunidades de interação em tempo real 

IV. Agenda: espaço do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) pode se definir todas 

as atividades; 

V. Caixa de Entrada: espaço que permite troca de mensagens e arquivos de forma 

privada ou para grupos específicos, permitindo comunicação direta do aluno com 

os colegas e formadores do curso; 

VI. E-mail: ferramenta que possibilita envio de mensagens pelos professores de forma 

individual, por turma, por disciplina ou a todos os alunos cadastrados no AVA, 

muito útil para divulgação de instruções e comunicados de interesse geral. 

As tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de ensino 

aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico o curso, garantem a 

acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre docentes, 

discentes, tutores, asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer hora 

e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu uso. 

 



 
 

1.17. AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem Plataforma E-ORBIT permite o 

gerenciamento de cursos à distância de uma forma dinâmica e produtiva por meio de um 

modelo de entrega sequencial do conteúdo a ser apresentado, ordenando, desta forma, a 

lógica pedagógica presente nos planos de ensino de cada disciplina. 

A sala de aula digital está preparada para reunir diversos formatos de mídia, que 

interagindo entre si, permitem ao aluno o completo entendimento do conteúdo 

apresentado, seja em texto, apresentações em slides, áudio ou vídeo.  

 

 

Recursos disponíveis na sala de aula virtual 

1 – BARRA DE IDENTIFICAÇÃO -Nesta barra são identificados: Cursos, Disciplina e 

Professor. Estando sempre visível na tela, este recurso permite que o aluno tenha a 

consciência de qual conteúdo está acessando, não se perdendo em seu processo de 

estudo. 

2 –AULAS DISPONÍVEIS- Na Plataforma E-ORBIT o conteúdo de uma disciplina 

pode ser subdividido em quantas partes forem necessárias, assim, é simples produzir 

uma sequência lógica de estudos, orientando melhor os alunos quanto a cada etapa do 

seu curso. Na sequência produzida, pode-se postar textos, slides, áudios, documentos ou 

avaliações, ou seja, tudo é feito em uma sequência pedagogicamente orientada. Em cada 

etapa também está disponível um fórum de discussão para que todos debatam sobre o 

conteúdo apresentado. É possível a determinação de tempo mínimo de permanência do 

aluno em cada etapa, assim, sugere-se que cada fase tenha o tempo mínimo necessário 

para que o aluno absorva todo o material disponível, evitando que o mesmo se dirija ao 

passo seguinte de forma indiscriminada. Ao estudar determinado conteúdo, este fica 

disponível para que seja revisitado pelo aluno quando for necessário, esta condição 

permite a possibilidade de o aluno reforçar seus estudos quantas vezes entender 

necessário até o completo domínio de cada etapa do treinamento.  

3-BOTÃO SEGUIR: Serve para que o aluno se direcione à próxima etapa do 

conteúdo, neste caso, o estudante só conseguirá executar a ação deste botão, caso o 

tempo mínimo definido para a etapa atual esteja concluído.  

4-APRESENTAÇÃO EM VÍDEO: O vídeo pode ser do próprio conteudista, ou 

alguma produção livre que contribua para a compreensão do assunto discutido e que 

esteja disponível na internet, desta forma, tal material pode ser linkado às etapas do 



 
 

treinamento.  

5-APRESENTAÇÃO EM ÁUDIO: Este recurso permite que arquivos de áudio sejam 

gravados e postados aos alunos, possibilitando assim, a compreensão do material 

expostos, também de forma auditiva.  

6-DOWNLOAD DE MATERIAL DE APOIO: Este material pode ser uma apostila, 

artigo, ou qualquer texto de apoio preparado para apresentar o conteúdo do curso.  

7-DEBATE DA ETAPA: Espaço disponível em cada etapa onde o aluno pode 

questionar ou informar algo sobre o estudo da aula. As suas mensagens são 

automaticamente apresentadas ao lado do conteúdo em um fórum de discussão. A 

participação de um aluno pode ser respondida por colegas e tutores, desta forma, 

promove-se o livre debate sobre o tema de cada etapa do conteúdo. 

8- EXIBIÇÃO DAS MENSAGENS: Local onde são apresentadas todas as 

mensagens postadas no fórum por alunos e tutores, serve como conteúdo complementar, 

o pode ser estudado por outros alunos.  

9-APRESENTAÇÃO DE SLIDES: Eles podem ser dinâmicos ou estáticos, neste 

espaço é permitido que o conteúdo da disciplina seja apresentado formato Ppt ou Prezi, 

sendo possível a inserção de vídeos online, documentos PDF, áudios e animações. 

 

Recurso adicionais 

Além dos recursos interativos disponíveis na sala de aula online, diversas outras 

formas de interação e controle estão disponíveis no sistema:  

CONTROLE DE TEMPO DE RESPOSTA: Na Educação a Distância o feedback é 

algo fundamental, desta forma, a Plataforma E-ORBIT permite que o tempo de respostas 

dos tutores aos alunos seja controlado. Caso o tempo estipulado para resposta seja 

ultrapassado, a mensagem postada por um aluno segue automaticamente para a 

coordenação/supervisão do curso, possibilitando, desta forma, que as responsabilidades 

sejam apuradas, e que o aluno receba em tempo hábil a resposta sobre o seu 

questionamento.  

FÓRUNS ABERTO, TAREFAS E ENQUETES: Um fórum aberto, fora do ambiente 

da sala de aula permite que assuntos diversos sejam discutidos pela turma.  

TAREFAS ONLINE: Neste espaço o professor apresenta os temas a serem 

elaborados e define data e hora limite para postagem das respostas pelos alunos. O 

sistema irá liberar o espaço para submissão de documentos com as respostas até a data 

e hora limite, suspendendo a recepção automaticamente. Após receber as respostas, o 



 
 

professor pode proceder com as correções e atribuições de notas na ficha individual do 

aluno, se for o caso.  

ENQUETE: Uma ferramenta que permite ao professor realizar enquetes simples 

com os alunos, seja sobre os assuntos das aulas ou com temas livres.  

RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO E DESEMPENHO: Como forma de colaborar com o 

processo de gestão, a ferramenta emite diversos relatórios capazes de orientar a gestão 

do curso e professores quanto à evolução e desempenho dos alunos. Nestes relatórios, 

pode-se levantar quantos acessos foram feitos por cada aluno, o conteúdo acessado, a 

participação em fóruns e a evolução em cada disciplina, além do desempenho nas 

avaliações online.  

BANCO DE QUESTÕES: O banco de questões é a base para as avaliações online 

aplicadas aos alunos. Nele as questões podem ser classificadas por níveis de dificuldade; 

disciplinas; curso ou área de interesse. Diversos modelos de respostas são suportados, 

dentre eles: marcação única, múltipla marcação, certo ou errado e discursiva. Neste 

mesmo mecanismo, avaliações podem ser montadas manualmente ou por sorteio, onde o 

próprio sistema busca as questões de acordo com os parâmetros definidos.  

CHAT: Com esta funcionalidade disponível, o professor da disciplina pode realizar 

sessões ao vivo de conversas com seus alunos, nesta oportunidade é disponibilizada ao 

aluno a condições de elucidar possíveis dúvidas referentes ao conteúdo da disciplina. 

BIBLIOTECA VIRTUAL: Neste espaço é possível a disponibilização de conteúdo 

online como periódicos, artigos, livros ou apostilas. Este recurso busca estimular os 

alunos a ampliarem seus estudos por meio da busca de informações em outras fontes, de 

forma a complementar o conteúdo apresentado nas aulas.  

DESEMPENHO DO ALUNO: Nesse espaço, professores e coordenadores 

acompanham a evolução dos estudos dos seus alunos, seja em grupos, onde se analisa a 

situação de turmas inteiras, ou de forma individual. Esta condição proporciona um 

acompanhamento preciso e em tempo real do desempenho dos trabalhos de ensino e 

aprendizagem.  

CONTROLES DE SECRETARIA: Os controles de secretaria permitem a gestão 

completa do setor da Secretaria Acadêmica, permitindo o cadastramento de cursos, 

matrizes curriculares, professores, alunos, matrículas e todos os demais recursos 

inerentes ao controle do setor.  

CONTROLES FINANCEIROS: Totalmente integrado ao sistema acadêmico, os 

controles financeiros permitem a cobrança por meio de boletos bancários e controle de 



 
 

caixa com recebimento via compensação bancária, presencial ou cartão de crédito. Além 

dos controles de cobrança, funções como: controle de contas a pagar e a receber, 

controle de bolsas, cobrança de dívidas, negociações, e muitos outros recursos estão 

disponíveis. 

O ambiente de aprendizagem, constante no PPC, apresenta materiais, recursos e 

tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes 

e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, 

instrumental e comunicacional, e passa por avaliações periódicas devidamente 

documentadas, que resultam em ações de melhoria contínua.  

 

 

1.18. MATERIAL DIDÁTICO 

Entendemos, e incorporamos em nossa prática pedagógica, que o acadêmico de 

Enfermagem precisa perceber que a sua formação em nível superior deve acontecer de 

modo contínuo, autônomo e permanente, com uma sólida formação básica e uma 

formação profissional fundamentada na competência teórico-prática. 

O curso Bacharelado em Enfermagem partindo do pressuposto que algumas 

disciplinas são ofertadas no modo EaD, disponibiliza material didático aos seus discentes 

no decorrer do curso. Todo esse material didático, bem como a sua veiculação, acesso e 

manipulação deverão ser disponibilizados através do ambiente virtual de aprendizagem 

(AVA). 

Seguindo as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação, o curso de Enfermagem da Faculdade ITOP procura “estimular práticas de 

estudos independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

estudante” (BRASIL, 2003).  

Para isso disponibiliza o acervo da biblioteca virtual que se constitui de obras de 

renomados autores nacionais e internacionais adequado a cada disciplina e será 

atualizado automaticamente.  

Os livros virtuais e outros materiais como artigos, sites, links, filmes, vídeos são 

postados no ambiente virtual da Faculdade, para serem disponibilizados aos estudantes. 

A previsão de elaboração e disponibilização deste material teve a validação de uma 

equipe multidisciplinar formada pelo NDE e por professores do curso de Enfermagem. A 

equipe multidisciplinar considerou que este material didático previsto é adequado à 

formação dos pedagogos, conforme prevê este PPC.  



 
 

Os acadêmicos poderão explorar os textos de cada disciplina, sistematizando os 

estudos a partir dos conteúdos abordados, possibilitando-lhes reflexões e 

questionamentos a respeito do objeto de estudo. 

Assim, esses materiais possibilitam aos estudantes participarem do processo de 

ensino-aprendizagem, interagir com seus pares e com o corpo docente e, ao mesmo 

tempo, aprofundar os estudos.  

 

Utilização do Material Didático 

Os estudantes receberão um guia de orientação de curso que, além das 

informações sobre o Curso (apresentação, histórico, objetivos, perfil do egresso), contém 

informações sobre a estrutura do curso (tutoria presencial e a distância), atividades 

supervisionadas, (pesquisas e visitas às escolas da comunidade), orientações práticas 

para o estudo individual e para a ampliação cultural. 

Esse guia apresenta, ainda, o quadro da distribuição dos componentes curriculares 

com as 4 unidades, com a carga horária das disciplinas para que o estudante possa 

organizar a sua agenda de estudos. Outras informações fundamentais para a organização 

de sua aprendizagem referem-se à metodologia de avaliação, aos instrumentos de 

avaliação (as provas 1 e 2 individuais presenciais) aos critérios de avaliação e ao exame 

final. 

A cada Unidade de Aprendizagem da disciplina, é indicado aos estudantes os livros 

virtuais com o roteiro das quatro unidades e das quatro rotas em cada uma das unidades. 

Além dos livros, o estudante tem acesso a materiais complementares indicados 

pelos professores no Ambiente Virtual de Aprendizagem através de uma Rota de 

Aprendizagem que organiza a informação. O material didático, além de ser o 

complemento da aula através de slides torna-se um meio que leva o estudante a 

questionar, a investigar, a refletir, e a reconstruir conhecimentos anunciados pelos 

professores e trabalhados, se necessário, com os tutores. O material didático é um 

diferencial que contribui para promover a aprendizagem autônoma. 

 

Materiais didáticos básicos: abrangência, aprofundamento, coerência teórica e 

metodológica 

O material didático utilizado pelos cursos de graduação da Faculdade ITOP, tanto 

do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, está concebido de acordo 

com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos determinados pela 



 
 

Educação a Distância. Em cada unidade didática da disciplina, devem ser observados os 

princípios filosóficos e políticos orientadores do currículo do curso. Isto implica a 

observância do trabalho pedagógico, como princípio educativo na orientação das 

preocupações didático-pedagógicas, incorporando a pesquisa e garantindo a relação 

teoria e prática.  

A utilização deste material didático possibilita desenvolver a formação definida no 

projeto pedagógico, pois considera a sua abrangência, aprofundamento e coerência 

teórica, procurará atender a acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da 

bibliografia às exigências da formação, e prevê linguagem inclusiva e acessível, com 

recursos inovadores. 

Dessa forma, tal material subsidiará o autoestudo do curso, de forma a propiciar ao 

aluno uma sólida fundamentação em cada unidade didática da disciplina sob sua 

responsabilidade. A bibliografia virtual cumprirá, neste início de percurso, o papel de 

referência curricular para o trabalho docente, o trabalho da tutoria e a aprendizagem do 

aluno. 

O material didático e as atividades com os textos indicados (de exploração e 

sistematização) têm como objetivo auxiliar o aluno na sistematização do material 

estudado, possibilitando-lhe questionamentos e reflexões a respeito do objeto de estudo 

levando-o a relacionar a teoria com a prática. As leituras complementares indicadas 

deverão encaminhar o aluno para um aprofundamento dos conteúdos desenvolvidos 

durante todo o semestre.  

O uso do computador e da Internet possibilitam a exploração multimidiática e 

interacional dos assuntos que serão abordados. Esses meios serão utilizados de diversas 

formas.  

Primeiramente, pode-se aproveitar as características dinâmicas da tecnologia 

informática para propiciar uma integração entre diferentes formas de se representar um 

determinado conhecimento científico. Os alunos, mesmo os que apresentam 

necessidades especiais, terão oportunidade de observar a descrição de um conceito 

através de textos, imagens, vídeos, animações, simulações etc. 

A segunda forma diz respeito ao uso do computador como ferramenta de 

comunicação, de modo a garantir uma maior integração e o estabelecimento de relações 

mais diretas e constantes entre os alunos e os professores, assim como entre esses 

grupos entre si.  

Por último, o uso do computador também possibilita ao aluno ver e rever quantas 



 
 

vezes necessitar, exemplos animados, explicações dos professores, textos e anotações 

de aula, a análise dos colegas e reconstrução do seu conhecimento. 

Cada disciplina do curso utilizará material em diversas mídias, conforme seu 

planejamento pedagógico, onde constará o conteúdo que o aluno precisa estudar, além 

de atividades. 

Assim, dentre os materiais didáticos básicos do curso constarão: 

LIVROS: os livros indicados como leitura obrigatória na Bibliografia Básica de cada 

disciplina estarão à disposição dos alunos na biblioteca virtual, com acesso individual e 

ininterrupto, por meio de contrato com a Editora Pearson. Os livros indicados na 

Bibliografia Complementar estarão a disposição dos alunos na Biblioteca física do polo. 

ARTIGOS DE REVISTAS E JORNAIS: os professores e tutores selecionarão 

artigos de revistas e jornais relativos aos temas estudados e deverão disponibilizá-los aos 

tutores e alunos do curso, oportunizando, assim, uma maior dinamicidade na construção 

do currículo. Além dos textos sugeridos, os alunos serão incentivados a buscarem outros 

textos, principalmente na Web. 

PALESTRAS: fazem parte também da dinâmica curricular, palestras e conferências 

proferidas por ocasião da realização dos seminários presenciais, especialmente para os 

alunos do curso. 

TEXTOS DOS ALUNOS: à medida que os alunos estiverem produzindo seus 

textos, resultados dos estudos e pesquisas realizados, eles serão colocados em 

disponibilidade em formato digital, na Biblioteca Virtual. 

VÍDEOS E DVDs: serão disponibilizados vídeos educativos complementares às 

unidades pedagógicas e outros materiais disponíveis na Web. 

1.19. PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E DE AVALIAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos 

de ensino-aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, permitindo o 

desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e resultam em 

informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que 

garantam sua natureza formativa, sendo adotadas ações concretas para a melhoria da 

aprendizagem em função das avaliações realizadas. 

O curso de enfermagem considera que a avaliação não é um processo meramente 

técnico e, tampouco, se resume à prática de atribuir graus distintos para alunos que 



 
 

apresentam desempenhos distintos. Avaliar significa, antes de tudo, diagnosticar os 

diferentes estágios de aprendizagem dos alunos, de tal forma a identificar eventuais 

lacunas e permitir a adequada formação das competências desejadas. Portanto, há uma 

estreita relação dialógica entre avaliação e concepção teórica da educação e que se 

estende para todo o processo educativo e ao próprio conceito de aprendizagem.  

A finalidade da verdadeira aprendizagem consiste não em reproduzir um modelo, 

mas, sobretudo em resolver situações, ou seja, criar, reinventar soluções. A avaliação, 

nessa perspectiva, não representa um fim em si mesma, pelo contrário, deve ser 

entendida como uma oportunidade de diagnóstico para melhoria do trabalho do professor, 

na medida em que lhe permite a oportunidade para correção de rumos. 

Regulamentada, a avaliação da aprendizagem pretende diagnosticar os diferentes 

estágios de aprendizagem dos alunos, de tal forma a identificar eventuais lacunas e 

permitir a adequada formação das competências desejadas, é entendida como uma 

oportunidade de diagnóstico para melhoria do trabalho do professor, na medida em que 

lhe permite a oportunidade para correção de rumos da aprendizagem. Apresenta as 

seguintes funções da avaliação: 

 Diagnóstica: Realiza sondagem de conhecimentos e experiências já adquiridas 

pelo aluno, bem como a existência de pré-requisitos necessários à aquisição de um 

novo saber. Identifica progressos e dificuldades de alunos e professores diante do 

objetivo proposto. 

 Formativa: Propicia a correção de falhas, esclarecimentos de dúvidas e estímulo ao 

alcance dos objetivos propostos. Informa ao docente sobre o desenvolvimento do 

trabalho, adequação de métodos e materiais, comunicação com o aluno e 

adequabilidade da linguagem. 

 Somativa: proporciona uma medida expressa em uma correspondente ao 

desempenho do aluno contemplando, em seu interior, tudo aquilo que foi 

visualizado nas funções diagnóstica e formativa. 

Nos termos dos artigos 97 a 101 do Regimento da IES, a forma de acesso ao curso 

será realizada da seguinte forma: 

Art.97- São objetivos da avaliação do aluno: 

I. Compreender o seu processo de aprendizagem; 

II. Oferecer informações para mudanças do processo de ensino; 

III. Verificar o nível de aprendizagem individual e coletiva de cada conteúdo; 

IV. Comparar o aluno com ele próprio, no início, no decorrer e no final de cada período, 



 
 

para verificar sua evolução; 

V. Fornecer ao aluno informação sobre seu desempenho, para que possa tomar 

medida em prol de uma melhor aprendizagem; 

VI. Servir como indicador para avaliações institucionais. 

Art.98-Avaliação do desempenho acadêmico é feita por disciplina, incidindo sobre o 

aproveitamento e a frequência. 

§1º-A avaliação do aproveitamento se dá: 

I. Pelos trabalhos de aplicação (teóricos ou práticos). 

II. Por instrumentos de verificação de assimilação, de conteúdo, em número possível 

de três por disciplina no período letivo. 

III. Pela participação em atividades complementares de ensino, incluindo pesquisa, 

extensão, seminários, simpósios, congressos, monitoria, iniciação científica, entre 

outras.  

§2º-Nos casos de que trata a alínea "a" do §1º deste artigo, deve-se ter autorização 

explícita da coordenação do curso, com anuência da diretoria acadêmica, para que seja 

atribuída uma nota. 

Art.99- A frequência do aluno é obrigatória, salvo nos programas de educação a 

distância. 

§1º- O parâmetro para aprovação, no que se refere à frequência, é o índice de 75% 

(setenta e cinco por cento) da carga horária total programada e desenvolvida para cada 

matéria e/ou disciplina durante o período letivo. 

§2º- A Faculdade pode atribuir, no máximo, 10% (dez por cento) da carga horária 

total do curso com frequência, a alunos que participarem de eventos técnicos-científicos e 

artísticos, como conferencistas, debatedores ou ouvintes em outras atividades de 

extensão e, projetos de pesquisa, como integrante, em caráter complementar ao currículo 

mínimo do curso a que está vinculado. 

Art.100- A base de cálculo para avaliação das disciplinas será de no mínimo 7,0 na 

média para aprovação sem exame; sendo que MF=[(AV1)+(AV2)]/2 =7,0 

§1º- O aluno que obtiver no mínimo 3,0 e no Máximo 6,9 no conjunto das 

avaliações, fica sujeito a exame final, caso não esteja reprovado por faltas, sendo 

aprovado com nota mínima de 7,0. 

§2º- O Aluno que tiver no conjunto das avaliações a média igual ou menor a 2,9 

estará reprovado automaticamente; 

§3º-A avaliação será realizada da seguinte maneira: 



 
 

I. Participação nas atividades, discussões feitas em aula e contribuições pessoais; 

Trabalhos em grupo (sessões de trabalho em sala e/ou seminários): 40%;  

II. Prova: 60% 

 

Legenda do processo avaliativo na Plataforma de ensino da Faculdade ITOP: 

AD – Aprovado direto; 

AF – Aprovado após prova final; 

RF – Reprovado por faltas; 

RN – Reprovado por notas; 

RA – Reprovado após prova final; 

DE – Desistente; 

TR – Trancado; 

AC – Dispensado por aproveitamento de créditos; 

CR – Cursando; 

TF – Transferido para outra IES; 

CA – Cancelado; 

TI – Transferência interna 

 

Art.101- As disciplinas, laboratórios, estágios e metodologia científica, possuem 

critérios de avaliação específicos, de acordo com normas estabelecidas pela coordenação 

de curso. 

Art.102- O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrando por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, pode ter abreviada a duração do seu curso, 

de acordo com as normas do Sistema Federal de Ensino. 

Art.103- Somente será concedida segunda chamada para prova de exame final, 

desde que haja motivo justo que comprove a falta em primeira chamada, cabendo a 

decisão ao coordenador de curso através de requerimento feito na secretaria acadêmica, 

que deve ser apresentado dentro de 48 (quarenta e oito) horas após a realização da 

primeira chamada. 

 

Sistema de avaliação do projeto do curso 

Nos ternos do Inciso VIII do Art. 3º da LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004, a 

seguir transcrito, o planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 



 
 

eficácia da auto avaliação institucional, do Curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Faculdade ITOP, é realizada pelo seu respectivo Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

conforme especifica a Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 e contribuiu 

para: 

I. A consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 

II. A integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 

constantes no currículo; 

III. A indicação de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; 

IV. O cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de 

Enfermagem, instituídas pela RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO 

DE 2001. 

 

Nos ternos do Inciso VIII do Art. 3º da LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004, a 

seguir transcrito: 

Art.3o- A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo 

identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, 

programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões institucionais, 

dentre elas obrigatoriamente as seguintes: A responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão 

social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural; 

Este procedimento visa avaliar o Projeto do Curso Superior de Enfermagem da 

Faculdade ITOP, que se dá por meio da utilização dos diferentes instrumentos, que 

buscam colher dados capazes de possibilitar a caracterização da situação, no que tange 

ao Ensino Superior.  

A auto avaliação e avaliação institucional do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e 

a sua implementação possibilita a verificação:  

I. A adequação do PPC em relação as diretrizes estabelecidas para o curso; 

II. A adequação da proposta curricular com a realidade do contexto regional e 

nacional; 

III. A frequente discussão do PPC com seu NDE e respectivo colegiado; 

IV. A implementação das ações previstas no PPC referentes ao desenvolvimento das 



 
 

práticas curriculares;  

V. O perfil do egresso estabelecido a partir de problemas e, necessidades atuais e, 

prospectivas detectados; 

VI. A integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

VII. A previsão de instâncias decisórias e, suas atribuições para questões acadêmicas 

e administrativas;  

VIII. A participação do corpo docente e, discente nas decisões e seus interesses. 

Os alunos ao ingressarem no curso e durante todas as etapas do processo de 

aprendizagem, passam por um método de nivelamento. Dessa forma busca-se uma 

avaliação plena, em que se objetiva diagnosticar as mudanças imperativas, instituídas 

durante a formação e vivência universitária. As avaliações feitas pelos acadêmicos 

possibilitam a elaboração de indicadores e, comparativos com as avaliações realizadas 

anteriormente. 

Os egressos do curso também são convidados a participar desse processo 

avaliativo, através de pesquisas, onde terão a oportunidade de expressar suas trajetórias 

profissionais, exigências feitas pelo mercado de trabalho, possibilitando assim, que a IES 

realize um comparativo do curso e as exigências cobradas pelo mercado de trabalho, 

onde os egressos atuarão. 

Deve-se acrescentar a este sistema, a avaliação institucional conduzida pela CPA 

(Comissão Própria de Avaliação), seguindo as orientações do MEC, nos termos do Art. 11 

da Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 

 

1.20. NÚMERO DE VAGAS 

 

O Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP oferece 70 vagas anuais, porém não 

atende à demanda regional sendo necessário maior oferta de vagas. A oferta está 

amparada nas razões que seguem: 

I. A demanda social: a oferta do curso de Enfermagem, na perspectiva atual, faz com 

que sejam atendidas as demandas das entidades públicas e privadas de forma 

satisfatória; 

II. O comprometimento da Faculdade ITOP com o desenvolvimento regional: está 

fundamentado nos princípios da igualdade de oportunidades e do compromisso 

ético com a cidadania, e de ação permanente para inclusão dos muitos excluídos.  



 
 

III. A dimensão do corpo docente: há docentes e tutores qualificados e em número 

suficiente para atender as disciplinas que serão ofertadas e as demandas dos 

estudantes; 

IV. A dimensão da infraestrutura institucional, física e tecnológica: há disponibilidade 

de espaço físico com capacidade de absorção dos alunos matriculados para os 

momentos presenciais e equipamentos suficientes para laboratório de informática e 

portal para o ambiente virtual de aprendizagem. 

V. A extensão do número de matrículas é uma questão de gerenciamento do sistema, 

dentro dos critérios administrativos e pedagógicos. Tentar um limite expresso para 

cada curso é determinar, a priori, que somente um limitado número de estudantes 

participem dos programas ofertados, dentro de uma metodologia que, por suas 

próprias características, convida a quebrar as dificuldades ao acesso educacional e 

à inclusão digital. 

VI. Cumpre à instituição promotora a responsabilidade de garantir, dentro de sua 

capacidade de absorção de matrículas, a qualidade dos produtos ofertados, o 

compromisso de resultados positivos da aprendizagem a partir de um sistema de 

avaliação adequado. 

 

 

1.21. INTEGRAÇÃO DO CURSO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE 

(SUS) 

 

Conforme pactuação na CIB de 29 de agosto de 2012, o estado do Tocantins é 

composto por 8 regiões de saúde (Figura 1), respeitando os critérios adotados pelo 

Decreto Federal nº 7.508/2011 e Resolução Tripartite nº 004/2012, conforme quadro a 

seguir. 

O território tocantinense é composto de 139 municípios onde 92,8% dos municípios 

são de pequeno porte, ou seja, possuem até 20.000 habitantes destes 54,26% possuem 

menos que 5.000 habitantes. Esta realidade apresenta desafios a serem superados tendo 

em vista grande parte dos municípios tocantinenses de pequeno porte carecem de 

estrutura econômica e social. Como o processo de descentralização e municipalização os 

municípios são responsáveis pela saúde dos seus cidadãos devendo ter condições 

gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer sua função. A 

configuração territorial da saúde organiza-se em 08 regiões de saúde, as regiões de 



 
 

saúde capim dourado e médio norte, em termos populacionais, são as duas regiões mais 

populosas com 348.719 e 289.511 habitantes em 2015.  

Entre os anos de 2010 e 2015 em números absolutos de todas as regiões tiveram 

crescimento populacional, mas a distribuição da população em termos relativos demonstra 

que as regiões do capim dourado e médio norte sofreram discreto acréscimo e as outras 6 

regiões com discreto decréscimo. Em 2010 as regiões capim dourado e médio norte 

concentravam 40,79% da população, contudo em 2015 apresentam 42,13% dos 

habitantes do estado (plano estadual de saúde do Tocantins, 2015). 

No Tocantins a população indígena está distribuída em sete etnias: Karajá, 

Xambioá, Javaé (que formam o povo INY) e os Xerente, Krahô Canela, 

ApinajéePankararú. Eles se distribuem em mais de 82 aldeias, em municípios localizados 

em 06 regiões de saúde: bico do papagaio; médio norte Araguaia; Cerrado Tocantins 

Araguaia; Capim Dourado; Cantão e Ilha do Bananal. Nos municípios de: Cachoeirinha, 

Formoso do Araguaia, Goiatins, Itacajá, Lagoa da Confusão, Marilândia do Tocantins, 

Sandolândia, Santa Fé do Araguaia, São Bento do Tocantins, Tocantins e Tocantinópolis. 

São 11.410 indígenas entre aldeados e citadinos, equivalendo a 1% da população geral 

Tocantins (plano estadual de saúde do Tocantins, 2015). 

O município de Palmas hoje desfruta de uma Atenção Primária bem estruturada, 

tendo ao todo 34 Centros de Saúde Comunitários (CSC) que são distribuídos em oito 

territórios em homenagem a etnias indígenas: Kanela (com seis unidades na região das 

Arnos), Apinajé (com quatro unidades / Arnes e Arses centrais), Xambioá (três unidades / 

Arses Centro Sul), Krahô (quatro unidades / Arses Sul), Karajá (seis unidades / Aurenys), 

Javaé (cinco unidades / Taquaralto e região), Xerente (três unidades / Taquari e região) e 

Pankararu (três unidades em Taquaruçu, Buritirana e Taquaruçu Grande). Palmas 

também é referência para outros municípios nos serviços de média e alta complexidade, 

nos termos da Programação Pactuada Integrada – PPI. 

 
Figura 1. Regiões de Saúde do Estado do Tocantins 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: https://central3.to.gov.br/arquivo/330945/. 

 

 

O município de Palmas é responsável pela Gestão de Ações e Serviços dos 

prestadores de serviços públicos ou privados situados no território de Palmas, quais 

sejam: Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, Prestadores 

privados/contratados/conveniados do Município de Palmas. Esta descentralização ocorreu 

através da Declaração de Comando Único, ratificada pela Resolução CIB nº 159 de 

29.08.2012, de acordo com o Decreto Federal de nº 7.508, de 28.11.2011, por sua vez o 

Estado é responsável pela: a rede hospitalar e os ambulatórios das unidades hospitalares, 

quais sejam: HGP, Hospital Dona Regina, Hospital Infantil – Dr. Hugo Rocha, LACEN, 

Hemorrede e Vigilância Estadual e prestadores privados/contratados/conveniados ao 

Estado. 

Levando em consideração as especificidades da saúde do Estado do Tocantins e 

da cidade de Palmas, onde a consolidação e efetividade do SUS está relacionada a 

fatores que não dependem somente da legislação em saúde. A organização dos serviços 



 
 

de saúde é fundamental, assim como a estruturação de um quadro de pessoal sensível e 

resolutivo, de acordo com as necessidades dos usuários. É a partir desta premissa que a 

formação torna-se fundamental no sentido de responder às necessidades regionais e 

locais na área de saúde. 

A Faculdade ITOP mantém constante empenho na formação de profissionais 

voltados para as necessidades do SUS. Para tal, os temas curriculares são desenvolvidos 

a partir do quadro epidemiológico nacional e local, as políticas públicas são abordadas em 

diversas disciplinas – Epidemiologia, Políticas de Saúde, Enfermagem na Estratégia de 

Saúde da Família, dentre outras. 

A Faculdade ITOP possui convênios de estágios com o intuito de propiciar aos 

alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados, preferencialmente, 

na região de Palmas e em seu entorno. Cabe ressaltar que os parceiros preferenciais são 

a Secretaria do Estado de Saúde do Estado do Tocantins (SESAU-TO), no sentido de 

articular a formação acadêmica do Enfermeiro ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

envolvendo os hospitais de excelência que propicia experiências assistenciais importantes 

para a formação do Enfermeiro, assim como na Atenção Primária – a Atenção Básica, 

conhecida como a porta de entrada no SUS, onde estão os Centros de Saúde da 

Comunidade (CSCs), neste o cidadão tem atendimento a sua saúde principalmente com o 

profissional enfermeiro e médico, além da realização de exames básicos como 

hemogramas, papanicolau (PCCU) e procedimentos simples, como curativos, entre 

outros. Em Palmas a sua estrutura está pautada na saúde da família, composta por 34 

CSCs, 86 equipes de saúde da família, 74 equipes de saúde bucal, 15 Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família, uma equipe de Consultório na Rua, um Centro de Atenção Inclusiva e 

um Centro de Especialidades Odontológicas. 

As equipes de saúde da família são compostas por diversos profissionais como 

enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, odontólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, entre outros, que se articulam para atuar não apenas nos CSCs, 

mas também em atendimento domiciliar, para pacientes que não podem, ou têm 

dificuldade de locomoção. 

Portanto, a Faculdade ITOP busca manter parcerias com entidades, instituições 

públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos 

científico, técnico, e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de 

aprendizagem para os alunos do Curso de Graduação em Enfermagem. Nesse sentido, 

foram celebrados convênios com a SESAU-TO e com a Prefeitura de Palmas para o 



 
 

desenvolvimento das atividades práticas e de estágio curricular supervisionado nas 

unidades de saúde vinculadas. 

Serão utilizados para supervisão dos alunos, docentes da instituição ou 

preceptores da SESAU e Prefeitura, conforme as cláusulas do convênio e de acordo com 

a demanda do campo disponibilizado, atendendo aos princípios éticos da formação e 

atuação profissional e respeitando a relação de cerca de 5 a 6 alunos por supervisor. 

O Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP possui convênios de a Secretaria do 

Estado de Saúde do Estado do Tocantins (SES/TO) – nos Hospital geral de palmas 

(HGP),Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR) e  Atenção Primária  e Atenção 

Secundária , e Unidade de pronto atendimento (UPAS)  com Convênio Fundação Escola 

de Saúde  Pública de Palmas (FESP). Viabiliza a formação dos discentes em serviço no 

cenário de pratica e integração com diversos profissionais e equipes multidisciplinar e 

multiprofissional (como enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos, odontólogos, 

nutricionistas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, médicos etc.). Os discentes do Curso 

de Enfermagem vivencia em vários cenários: atenção a saúde Hospitalar ,atenção a 

saúde da família, nos serviços especializados em nível ambulatorial (no Núcleo de 

Assistência Henfil , Ambulatório de Psiquiatria Amas e Taquaralto, Centro de atenção 

Psicossocial- Álcool e Drogas  II, III, Ambulatório Infanto-Juvenil) intermediário entre a 

atenção primária e a terciária, e faz procedimentos de média  e alta complexidade. Em 

Palmas a complexibilidade do cenário de pratica e a sua estrutura está pautada na saúde 

da família, nos Centro de saúde da comunidade, nas equipes de saúde da família, nas 

equipes de saúde bucal, nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, com a equipe de 

Consultório na Rua, um Centro de Atenção Inclusiva e um Centro de Especialidades 

Odontológicas. 

 

 

1.22. ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA ÁREAS DA SAÚDE 

 

As disciplinas possuem atividades acadêmicas que abordam a aplicação da 

integração entre teoria e prática, por meio de discussões de situações problemas em sala 

de aula, observações laboratoriais, vivência de situações e problemas em laboratórios 

específicos e nas práticas clínicas. Existem uma diversidade de cenários empregados, 

nas clínicas e laboratórios Institucionais, além dos campos adotados: escolas, unidades 

de saúde, visitas domiciliares à comunidade, dentre outras, proporcionam maior 



 
 

integração entre os preceitos teóricos e as ações práticas, oportunizando aos discentes, 

experiências que consolidam seus conceitos técnicos e humanizam o atendimento. 

Portanto, as aulas e/ou atividades práticas do curso de Enfermagem serão 

desenvolvidas nos laboratórios: Multidisciplinares, de habilidades e de simulação, com 

exposições, demonstrações, simulações e devolutivas as serem realizadas pelos alunos, 

oportunizando o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades e atitudes desejadas 

no profissional do enfermeiro. 

As práticas clínicas e os estágios curriculares supervisionados do curso serão 

desenvolvidos nas unidades básicas e hospitalares da prefeitura de Palmas demais 

prestadores de serviço vinculados ao SUS sob Gestão Municipal e Estadual conveniados, 

envolvendo os diferentes níveis de complexidade do SUS, propiciando ao aluno a 

percepção e a correlação da teoria com a prática no sistema de referência e contra 

referência; O curso também, contará com campo para práticas de estágios, representado 

pelos equipamentos vinculados ao SUS sob Gestão Municipal ou Estadual, como o 

Hospital Geral de Palmas – HGP e Hospital e Maternidade Dona Regina, referências em 

serviços de alta complexidade em diversas áreas e instituição de excelência reconhecido 

pelo Ministério da Saúde. 

Objetiva-se com as práticas clínicas e estágios supervisionados a integração da 

teoria com a prática e a aproximação do futuro enfermeiro com a realidade profissional, 

demonstrando a importância dos Enfermeiros para o SUS na sua concretização como 

política de saúde, que responde aos anseios da sociedade, sempre em consonância com 

os preceitos éticos e legais da profissão, bem como com a implementação de um 

atendimento humanizado e eficaz. As práticas clínicas serão desenvolvidas intercaladas 

com as teóricas, e os estágios supervisionados do 9º e 10º período do curso. 

 

 

2. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

  

2.1. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE- NDE 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE, de acordo com a Resolução no 01, de 17 de 

junho de 2010 que normatiza o Núcleo Estruturando e dá outras providências. Constitui-se 

de um segmento da estrutura de gestão acadêmica do curso, com atribuições consultivas, 

propositivas e avaliativas sobre matéria de natureza acadêmica, responsável pela 

concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do Projeto Pedagógico.  



 
 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por 5 (cinco) docentes do curso 

designados por portaria expedida pelo Diretor da Faculdade ITOP, em comum decisão 

com o colegiado do curso, para desempenhar essencialmente as seguintes atividades: 

elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; atualizar periodicamente o projeto 

pedagógico do curso; acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do 

curso, propondo as correções que se apresentem necessárias à sua integral consecução.  

Este Núcleo se reúne, ordinariamente, 2 vezes por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que necessário, em horário apropriado, traduzindo as 

decisões que forem adotadas em Ata, da qual constará a assinatura de todos os 

componentes.  

O NDE apresenta atribuições acadêmicas de acompanhamento atuante no 

processo de concepção, consolidação e contínua atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso, com as seguintes atribuições:  

 Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;  

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes do currículo;  

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;  

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação. 

A constituição do NDE do Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP é a seguinte: 

 

Professor (a) 
Titulação 

máxima 

Regime de 

trabalho 

Edilma Fiel Barbosa (coordenadora) Doutora Tempo Integral 

Lazaro da Silva Dutra Junior Especialista  Tempo Integral 

Martin Dharlle Oliveira  Santana Mestre Tempo Parcial 

Ana Paula Machado Silva Mestre Tempo Parcial 

Debora Cirqueira Vieira Okabaiashi Especialista Tempo Parcial 

 

 



 
 

2.2. EQUIPE MULTIDICIPLINAR 

A equipe multidisciplinar, estabelecida em consonância com o PPC, é constituída 

por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, é responsável pela concepção, 

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a 

educação a distância e presencial, possui plano de ação documentado e implementado e 

processos de trabalho formalizados. 

Os professores do curso estão permanentemente preocupados com a 

aprendizagem como processo qualitativo e interdisciplinar, dando prioridade à 

autoimagem dos alunos como geradora de melhor desempenho. Estão voltados para o 

desenvolvimento tanto no próprio corpo docente, quanto no discente, das características 

humanas requeridas pela atual sociedade em termos de espírito empreendedor, visão 

estratégica e generalista, compreensão holística da realidade e adaptabilidade aos 

cenários de mudança. 

O corpo docente do curso está imbuído da necessidade de aperfeiçoamento 

constante e contínuo de sua qualificação, competência técnica, cultural e pedagógica, 

atitudes responsáveis e éticas, demonstrando comprometimento com o futuro do país e 

da instituição, capacidade para trabalho coletivo, interdisciplinar e organizado, além de 

possibilitar aumento gradativo de sua carga horária de trabalho na instituição. 

A sua comprovada experiência na área do curso e suas habilitações são 

fundamentais ao bom êxito das atividades. 

Portanto, reconhecemos que, para desempenhar com qualidade suas funções, os 

docentes devem: 

I. Construir conhecimentos, competências, habilidades e atitudes previstos para 

atuação na educação superior; 

II. Estar consciente de que sua formação deve contemplar os diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional de sua área de atuação; 

III. Entender que a seleção dos conteúdos do curso deve orientar-se pelas diretrizes e 

orientações previstas neste projeto pedagógico e ir além do ensino, buscando 

identificar as necessidades dos alunos para que se garantam os conteúdos 

necessários às diferentes etapas da aprendizagem do curso de enfermagem; 

IV. Saber tratar os conteúdos ministrados no curso, de modo articulado com outros 

conteúdos e estratégias pedagógicas; 

V. Entender que a avaliação é processo que deve orientar o trabalho do professor, a 

autonomia dos alunos em relação ao seu processo de aprendizagem e a 



 
 

qualificação de profissionais preparados para iniciar a carreira docente. 

 

 

2.3. REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO 

A administração acadêmica do Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP é feita 

pela Coordenadora Edilma Fiel Barbosa, em trabalho conjunto com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e o Colegiado do Curso. O recrutamento desses docentes é feito 

dando-se prioridade ao perfil profissional mais adequado ao Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) e ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

O coordenador do Curso de Bacharelado em Enfermagem tem por atribuição reunir 

o Colegiado do Curso e NDE (Núcleo Docente Estruturante), planejar e deliberar ações 

para o bom andamento do ensino e aprendizagem. As atribuições do Coordenador de 

Curso são definidas no Regimento Geral da instituição, cumpre ressaltar as atividades de 

planejamento e de acompanhamento são realizadas pelo coordenador do curso de 

Enfermagem, de modo a garantir a qualidade técnica e pedagógica, sendo assim 

estabelecidas por um plano de ação semestral, que contempla os objetivos, ações, metas, 

indicadores de avaliação e desempenho e as estratégias metodológicas à gestão de 

curso. 

A Coordenadora é Doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do 

ABC- SP (2017), Mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC- SP 

(2007). Tem experiência na área assistencial, gerencial e de Gestão, atuando na equipe 

de saúde do Hospital Estadual Maternidade Dona Regina desde 2011, e membro do 

Comitê de ética em pesquisa humana e animal da Universidade Federal de Tocantins. Na 

área de ensino, atua como docente na Graduação e como preceptor de Cursos de 

Graduação e Residência Multiprofissional em Saúde. 

I. Atividades de planejamento:  

- Acompanhamento técnico e pedagógico do corpo docente da Instituição, por meio 

de reuniões periódicas, de modo a estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de 

atividades semestrais e anuais;  

- Planejamento de atividades curriculares e extracurriculares;  

- Coordenação geral do estágio supervisionado, por meio do estabelecimento de 

convênios institucionais com a comunidade e empresas de modo a prover campos 

diferenciados para realização de estágio;  

- Reuniões pedagógicas constantes juntamente com os docentes, individuais ou em 



 
 

grupo, com os objetivos de apresentar e discutir ações educativas e pedagógicas; prover 

troca de experiências e expectativas; promover a análise e proposição de soluções com 

relação a problemas disciplinares envolvendo o corpo discente; troca de experiências com 

relação às turmas;  

- Participação ativa no Colegiado do Curso de Enfermagem, discutindo o projeto 

pedagógico do curso e propondo ajustes e soluções;  

- Participação nos órgãos colegiados da Faculdade ITOP, desde que sua presença 

seja requerida por meio de convocação específica para tanto;  

- Coordenação geral e acompanhamento ostensivo do aprendizado prático em 

visitas técnicas e trabalhos de conclusão de curso.  

II. Atividades de acompanhamento (rotinas):  

- Acompanhamento do conteúdo ministrado em sala de aula, por meio de vistoria 

ao diário de classe e comparação com o cronograma previsto de atividades docentes;  

- Atendimento para orientação geral ao aluno, no que abrange aspectos 

pedagógicos, profissionais e pessoais. Este atendimento é efetuado por meio de 

agendamento prévio para atendimento individual ou em grupo e também reuniões 

emergenciais, de modo a prover uma resposta imediata às demandas discentes;  

- Presença eventual em sala de aula, de modo a prover resposta eficiente às 

demandas da turma, agindo como mediador na resolução de assuntos conflituosos entre 

as turmas e o professor;  

- Acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos, por meio da análise 

das fichas dos alunos, orientando-os para formação da matriz curricular em caso de 

dependência nas disciplinas;  

- Análise de currículos de alunos que solicitam transferências provindas de outras 

instituições de ensino superior, por meio do estudo das possibilidades de equivalências de 

créditos;  

- Montagem do quadro de horários, tendo autonomia para dispensar e contratar 

docentes de acordo com as necessidades do curso;  

- Participação em reuniões esporádicas junto às diretorias acadêmica e 

administrativa; - Acompanhamento dos instrumentos de avaliação utilizados pelos 

docentes; 

 - Prestação de esclarecimentos aos docentes e discentes quanto às normas e o 

regimento da Faculdade  

- Elaboração de requisições de livros e outros materiais de apoio à docência e 



 
 

conseqüente repasse à administração da Faculdade;  

- Orientação para efetuação de matrícula dos alunos regulares, trancamento, 

desistência do curso e posterior rematrícula de alunos.  

 

Regime de trabalho: 

O regime de trabalho do coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP 

é de tempo integral e permite o atendimento da demanda existente, considerando a 

gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, tutores e equipe multidisciplinar e 

a representatividade nos colegiados superiores, por meio de um plano de ação 

documentado e compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao 

desempenho da coordenação, e proporciona a administração da potencialidade do corpo 

docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua. 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

Os PLANOS DE MELHORIA referente á AVALIAÇÕES oriundas da CPA, como do 

Exame Nacional de Curso, são atividades inerentes ao coordenador de curso, que deverá 

elaborá-las junto ao NDE e respectivo Colegiado de Curso, de forma a representar o 

espírito de coesão e esforço mútuo para a obtenção das melhorias e correções como ato 

contínuo e sistemático à cultura gerencial do curso. 

A ação da Coordenadora do curso de Enfermagem da ITOP na modalidade 

presencial predomina-se em um trabalho a valorização e a participação e integração do 

aluno, aliada a uma dinâmica ativa e coerente constitui-se num resultado cujas linhas 

norteadoras colaborarão para um desenvolvimento eficaz em todo fazer pedagógico da 

instituição. 

 

OBJETIVO 

 

Permitir o acompanhamento do desenvolvimento das funções da Coordenação do 

Curso, de forma a garantir o atendimento à demanda existente e a sua plena atuação, 

considerando a Gestão do Curso, que inclui a: 

Presidência do Colegiado de Curso; 

Presidência do Núcleo Docente Estruturante (NDE); Relação com os docentes; 

Relação com os discentes; 



 
 

Como parceiro no processo de ensino e de aprendizagem e nas relações sociais, o 

trabalho do Coordenador é um dos elementos fundamentais na educação. Então, como 

articulador no desenvolvimento do ensino, torna-se imprescindível a elaboração de um 

planejamento claro e objetivo que vise atender as necessidades educacionais da nossa 

IES e região. Desta forma segue abaixo um cronograma de ações inerentes a maior 

eficiência na execução de suas respectivas funções: 



 
 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

Atividades /ações 

Órgão de Apoio 

e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 2016/2 

Mês Periodicidad

e Jun Ago Set Out  Nov Dez 

 Representar a Coordenadoria de 

 Curso perante as autoridades e 

órgãos da IES. 

Coordenação de 

Curso 

X X X X X  Periodicidade 

regimental e sempre 

que necessário. 

 Convocar e presidir as reuniões do 

Colegiado de Curso e do NDE. 

Registrar as decisões em atas. 

 Acompanhar e execução das 

decisões. Estabelecer a pauta 

das reuniões. 

 Realizar as convocações. Presidir 

as Reuniões. 

Colegiado de 

Curso 

NDE Secretaria da 

Coordenaço de 

Curso 

 X X X X  - Colegiado de 

Curso e NDE: 2 

vezes por semestre 

e sempre  que 

necessário. 

 Orientar, coordenar e 

supervisionar as atividades do 

curso: Coordenar e gerir estudos 

e discussões para redimensionar 

os alicerces da construção do 

NDE e 

coordenação de 

curso 

X X X X X X Permanente. 

 

Semestralmente, 

informar:  

- Satisfação 



 
 

PPC, considerando a realidade 

socioeconomica regional, 

demanda, DCN‟s bem como o 

resultado da autoavaliação do 

curso; 

 Gerenciar e manter a 

padronização do Projeto 

Pedagógico do Curso em 

conformidade com os princípios 

institucionais descritos no PDI. 

Discente por - 

Disciplina Número 

de Exemplares da 

Bibliografia Básica e 

Complementar 

Disponibilizados na 

Biblioteca (acervo 

físico e online) 



 
 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

Atividades /ações 

Órgão de 

Apoio e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 

2017/01 

Mês Periodicidade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

Gerenciar e responsabilizar-se pela 

coordenação dos processos operacionais, 

pedagógicos e de registro do curso.  

 

Supervisionar: 

 Atividades pedagogicas Curriculares 

 Organização, conservação e incetivo de 

equipamentos, materiais didáticos, 

laboratorios dentre outros 

Secretaria da 

Coordenação de 

Curso 

(Apoio Docente) 

 X X X X  Permanente. 

 

 Homologar aproveitamento de estudos e 

propostas de adaptações de curso. 

 Acompanhamento do ingresso dos alunos, 

transferências, aproveitamentos. 

Coordenação de 

curso Secretaria 

Acadêmica 

Colegiado de Curso 

X X    X Durante o processo 

seletivo e período de 

matrícula e ajuste de 

matrícula. 

Poderá haver 

consulta em qualquer 

ocasião. 



 
 

 Coordenar e supervisionar as atividades 

acadêmicas desenvolvidas pelo corpo 

docente, buscando a maximização da 

qualidade. 

 Verificar a consonância dos planos de ensino 

e da programação das atividades das 

unidades curriculares com o PPC e as 

DCNs. 

Corpo Docente NDE 

Coordenação 

Acadêmica 

X     X Durante o 

planejamento 

acadêmico, que 

antecede o período 

letivo. 

 Cobrar e organizar a confecção de planos de 

ensino pelos docentes responsáveis pelas 

disciplinas. 

 Verificar se estão sendo colocadas em 

prática as atividades previstas no 

planejamento e a consonância com os 

registros individuais de atividade docente. 

Utilizar os registros individuais de atividade 

docente no planejamento e gestão para 

melhoria contínua. 

Secretaria 

Acadêmica 

Secretaria da 

 X X X X  Ao longo do período 

letivo. 

 

 

 

 

 



 
 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

Atividades /ações 

Órgão de Apoio 

e/ou Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 

2017/02 

Mês Periodicidade 

Jul Ago Set Out Nov Dez 

 Ser responsável pelo estímulo e 

controle da frequência dos docentes e 

discentes. Acompanhar o cumprimento 

do calendário escolar, definido pelo 

Conselho Superior da ITOP. 

 Acolher discentes e docentes. 

 Ouvir, resolver e encaminhar 

demandas de alunos para os 

respectivos setores. 

 Desenvolver ações de permanência e 

combate à evasão. 

 Buscar melhorias metodológicas de 

aprendizagem em sua área e 

implementá-las em seu curso: 

 Desenvolver reflexões que garantam 

aprendizagens significativas. 

 Acompanhar a implementação e o uso 

Secretaria 

Acadêmica 

Coordenação 

Acadêmica  

Ouvidoria 

X X X X X X Ao longo do período 

letivo. 



 
 

de softwares no curso. 

 Responsabilizar-se e buscar contribuir 

para que ocorra envolvimento do corpo 

docente com novas metodologias, 

estratégias e técnicas pedagógicas. 

 Homologar aproveitamento de estudos 

e propostas de adaptações de curso. 

 Acompanhamento do ingresso dos 

alunos, transferências, 

aproveitamentos. 

Coordenação de 

curso Secretaria 

Acadêmica 

Colegiado de Curso 

X X    X Durante o processo 

seletivo e período 

de matrícula e 

ajuste de matrícula. 

Poderá haver 

consulta em 

qualquer ocasião. 

 

 

 

CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

Atividades /ações 

Órgão de Apoio 

e/ou Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade -

2018/01 

 Periodicidade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 



 
 

 Buscar parcerias e convênios para o 

curso. 

 Acompanhar a necessidade de renovar 

parcerias ou convênios. 

 Buscar e intermediar a realização de 

parcerias que beneficiem a comunidade 

acadêmica e a sociedade: 

 para estágios, visitas técnicas, 

atividades de investigação científica e 

extensão. 

Coordenação de 

curso Relações 

instituições 

Coordenação 

Acadêmica 

X X X X X X Permanente 

Mensalmente 

Verificar pasta de 

vigências dos 

convênios. 

Informar Número 

de Convênios do 

Curso Listar 

Convênios 

 Participar das diretrizes e supervisionar 

o trabalho do responsável pela 

Atividade Prática Supervisionada - APS 

 Acompanhar o desenvolvimento das 

atividades nas APS, e vistas técnicas/ 

analisar os relatórios periódicos de 

frequência de alunos, atividades 

desempenhadas, orientação por 

docente da IES e supervisão. 

 Envolver instituições que concedem a 

APS na autoavaliação do curso - 

adequação da formação às demandas 

NDE 

Professor 

Responsável pelos 

Atividade Prática 

Supervisionada 

Coordenação 

Acadêmica 

 X X X X X Ao longo do 

período letivo. 



 
 

atuais e propostas de melhorias. 

 Coordenar o planejamento, 

(re)elaboração e avaliação das 

atividades de aprendizagem do curso. 

 Acompanhar o progresso dos alunos e 

orientar a oferta de componentes 

curriculares para alunos repetentes e 

para alunos em dependência. 

 Organizar provas substitutivas e 

organizar o programa de recondução da 

aprendizagem. 

Coordenação de 

Curso 

Secretaria Acadêmica 

Corpo Docente 

 X X X X   

 Outras funções/ações. 

 Atender aos alunos.  

 Atender aos professores. 

 Apreciar todos os requerimentos 

formulados pelos alunos e professores 

 Encaminhar ao Colegiado do Curso os 

recursos e apelações efetuados aos 

atos da coordenação. 

Coordenação de 

Curso Ouvidoria 

Secretaria acadêmica 

X X X X X X Permanente. 



 
 

 Apoiar o NDE na elaboração de estudos 

e RELATÓRIOS. 

NDE 

Coordenação de 

Curso 

     X Semestral, 

precedendo o 

semestre letivo. 

 

Relatar Perfil 

Docente  
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CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

Atividades /ações 

Órgão de 

Apoio e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 

2018/02 

Mês Periodicidade 

Jul Ago Set Out Nov Dez 

 Atender aos alunos.  

 Atender aos professores. 

 Apreciar todos os requerimentos formulados 

pelos alunos e professores 

 Encaminhar ao Colegiado do Curso os recursos e 

apelações efetuados aos atos da coordenação. 

Coordenação 

de Curso 

Ouvidoria 

Secretaria 

acadêmica 

X X X X X X Permanente. 

 Apoiar o NDE na elaboração de estudos e 

RELATÓRIOS. 

NDE 

Coordenação 

de Curso 

     X Semestral, 

precedendo o 

semestre letivo. 

 

Relatar Perfil 

Docente  
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 Estimular e se responsabilizar pela oferta e 

participação em atividades complementares, 

eventos e cursos de extensão. 

 Estimular que se diversifiquem as atividades 

complementares, assegurando que ocorra o 

controle de sua realização. 

 Divulgar as atividades organizadas no curso ou 

pela Instituição, e/ou por outras instituições/ 

organizações (projetos de investigação científica, 

monitoria, projetos de extensão, seminários, 

simpósios, congressos, conferências, estágio 

supervisionado extracurricular etc.). 

 Incentivar o engajamento dos docentes, 

colaboradores e discentes na organização de 

projetos na área do curso e/ou em temáticas 

transversais (empreendedorismo, inovação, 

educação ambiental, direitos humano). 

 Incentivar o envolvimento discente nas atividades 

extracurriculares disponibilizadas pela IES ao 

aluno do curso. 

Coordenação 

Acadêmica  

Colegiado 

NDE 

LIGAS 

ATHETICAS 

X X X X X X Permanente. 

 

Verificar 

mensalmente e 

consolidar em 

relatório semestral: 

Número de 

Atividades de 

Extensão e 

Investigação 

Científica no Curso 

(inclui eventos) 

Número de 

Participantes em 

Atividades 

Extracurriculares no 

Curso (inclui 

comunidade) 
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CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

Atividades /ações 

Órgão de 

Apoio e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 2019/01 

Mês Periodicidade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

 Supervisionar as instalações físicas, 

laboratórios e equipamentos do 

curso (com vistas a Visita do MEC) 

 Acompanhar a utilização do 

laboratório específico nas 

atividades práticas do curso. 

 Providenciar as demandas 

necessárias para a manutenção de 

condições de bom funcionamento 

da sala dos professores. 

 Cobrar relatórios de uso de acervo 

da biblioteca por alunos e docentes, 

a fim de incentivar sua utilização. 

Supervisionar a elaboração do 

Diretoria 

Financeira NDE 

Docentes 

Tecnologia de 

informação 

Bibliotecária 

X X X X X X Permanente 



97 
 

Relatório de Adequação da 

Bibliografia. 

 Indicar compra ou aquisição de 

livros e equipamentos. 

 Outras funções/ações. 

 Atender aos alunos.  

 Atender aos professores. 

 Apreciar todos os requerimentos 

formulados pelos alunos e 

professores 

 Encaminhar ao Colegiado do Curso 

os recursos e apelações efetuados 

aos atos da coordenação. 

Coordenação de 

Curso Ouvidoria 

Secretaria 

acadêmica 

X X X X X X Permanente. 

 Apoiar o NDE na elaboração de 

estudos e RELATÓRIOS. 

NDE 

Coordenação de 

Curso 

     X Semestral, precedendo o 

semestre letivo. 

 

Relatar Perfil Docente  
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CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

Atividades /ações 

Órgão de Apoio 

e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade - 2019/02 

Mês Periodicidade 

Jul Ago Set Out Nov Dez 

 Indicar para contratação ou 

demissão os docentes do curso, 

mediante resultado de processo 

seletivo e ouvida a coord. 

Acadêmica. 

 Coordenar o processo de seleção 

dos professores do curso. 

 Solicitar admissões de técnicos de 

atividades de apoio didático do 

curso (Técnico de Laboratório) 

 Coordenar a seleção dos 

docentes do curso, bem como o 

acompanhamento de suas 

atividades. 

NDE 

Coordenação de 

curso Acadêmica 

Recursos 

Humanos 

X     X Durante o planejamento 

acadêmico, que antecede 

o período letivo. 
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 Promover ações de autoavaliação 

do curso, com o apoio do NDE, 

em conformidade com o 

determinado pela (CPA).  

 Estimular a participação dos 

alunos, docentes e colaboradores 

do curso no processo de 

autoavaliação institucional. 

 Corresponsabilizar-se pela 

permanente Sensibilização - 

estimular a participação dos 

alunos, docentes, preceptores e 

colaboradores do curso no 

processo de autoavaliação 

institucional. 

CPA 

Corpo Docente 

Corpo 

Técnico 

Administrativo 

NDE 

Coordenação de 

curso 

X     X De acordo com o 

calendário da CPA. 

 Zelar pelo reconhecimento do 

curso e renovação periódica 

desse processo por parte do MEC. 

Coordenar as atividades para o 

reconhecimento e renovação do 

Secretaria da 

Coordenação de 

Curso NDE 

Coordenação 

Acadêmica CPA 

      De acordo com o ciclo 

avaliativo do MEC. 
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curso. 

 Colaborar com os demais gestores 

da IES e a CPA no fornecimento 

de informações solicitadas pelos 

avaliadores MEC. 

 Outras funções/ações. 

 Atender aos alunos.  

 Atender aos professores. 

 Apreciar todos os requerimentos 

formulados pelos alunos e 

professores 

 Encaminhar ao Colegiado do 

Curso os recursos e apelações 

efetuados aos atos da 

coordenação. 

Coordenação de 

Curso Ouvidoria 

Secretaria 

acadêmica 

X X X X X X Permanente. 

 Apoiar o NDE na elaboração de 

estudos e RELATÓRIOS. 

NDE 

Coordenação de 

Curso 

     X Semestral, precedendo o 

semestre letivo. 

 

Relatar Perfil Docente  
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CRONOGRAMA SEMESTRAL DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM – FACULDADE ITOP 

 

 

PREVISÃO PARA ANO LETIVO 2020 

 

Atividades /ações Órgão de Apoio 

e/ou 

Responsáveis 

Cronograma Semestral ou Periodicidade – 

2020/01 

Mês Periodicidade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

 Ser corresponsável pela inscrição de 

alunos regulares e irregulares nas 

avaliações nacionais, nos termos 

legais. 

Coordenação de 

Curso 

Coordenação 

Acadêmica 

Secretaria 

acadêmica 

      De acordo com o 

ciclo avaliativo do 

SINAES, do 

calendário INEP/MEC 

e/ou do órgão 

específico. 

 Incentivar para o bom desempenho 

dos discentes nas avaliações 

nacionais, como Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes 

(ENADE); e comprometer-se com o 

NDE 

Docentes 

Coordenação de 

Curso 

X X X X X X De acordo com o 

ciclo avaliativo do 

SINAES, do 

calendário INEP/MEC 

e/ou do órgão 
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bom desempenho do curso nas 

demais avaliações. 

específico. 

 Ser corresponsável pela divulgação do 

curso. Divulgar o curso, sendo 

profundo conhecedor de seus 

diferenciais. 

 Incentivar e animar alunos e 

professores, inclusive exaltando a IES 

fora dos seus domínios. 

 Ser referência na área e proferir 

palestras e cursos, ministrar oficinas e 

participar em bancas, divulgando o 

curso e contribuindo para a 

consolidação da excelente imagem 

institucional. 

Coordenação de 

Curso 

Coordenação 

Acadêmica 

Docentes 

X X X X X X Permanente. 

 Outras funções/ações. 

 Atender aos alunos.  

 Atender aos professores. 

 Apreciar todos os requerimentos 

formulados pelos alunos e professores 

Coordenação de 

Curso Ouvidoria 

Secretaria 

acadêmica 

X X X X X X Permanente. 
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 Encaminhar ao Colegiado do Curso os 

recursos e apelações efetuados aos 

atos da coordenação. 

 Apoiar o NDE na elaboração de 

estudos e RELATÓRIOS. 

NDE 

Coordenação de 

Curso 

     X Semestral, 

precedendo o 

semestre letivo. 

 

Relatar Perfil 

Docente  
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2.4. CORPO DOCENTE: TITULAÇÃO 

O Corpo Docente é constituído por todos os professores permanentes 

da Faculdade ITOP com tempo integral ou parcial, e que tenham sido admitidos 

conforme as normas estabelecidas pela Instituição. Os professores são 

contratados pela Entidade Mantenedora, conforme as normas do Regulamento 

da Carreira Docente, e segundo o regime das leis trabalhistas, na forma 

seguinte:  

1. Professores integrados no Quadro Efetivo da Carreira Docente;  

2. Professores Visitantes, Convidados ou Colaboradores. 

O corpo docente do curso de Bacharelado em Enfermagem da 

Faculdade ITOP é composto atualmente por 10 (oito) docentes no quadro 

efetivo da carreira docente.  

 O percentual de docentes com titulação de doutorado é de 40% (4 

docentes).  

 O percentual de docentes com titulação de mestrado é de 30% (5-

docentes).  

 O percentual de docentes com titulação de especialista é de 30% (2-

docentes). 

 

PROFESSOR (A) 
TITULAÇÃO 

MÁXIMA 
REGIME DE 
TRABALHO 

1. Edilma Fiel Barbosa (coordenadora) Doutora Tempo Integral 

2. Ana Paula Cavalcante Dos Santos Doutora Tempo Integral 

3. Kyldes Batista Vicente Doutora Tempo Parcial 

4. Fabricio Machado Silva  Doutor Tempo Parcial  

5. Ana Paula Machado Silva Mestre Tempo integral  

6. Lindon Jhonsom de Araujo Madalena Especialista Tempo Parcial 

7. Doriane Braga Bilac  Doutora Tempo Integral 

8. Ana Paula Machado Silva Mestre Tempo integral  

9. Lazaro Dutra Junior Especialista Tempo Parcial 

10. Debora Cirqueira Vieira Okabaiashi Especialista  Tempo Parcial 
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2.5. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integra da 

demanda existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos 

discentes, a participação no colegiado, o planejamento didático e a preparação 

e correção das avaliações de aprendizagem, havendo documentação sobre as 

atividades dos professores em registros individuais de atividade docente, 

utilizados no planejamento e gestão para melhoria contínua. 

O corpo docente do Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP tem 

como regime de trabalho, dedicação integral e parcial. 

Atualmente dois docentes trabalham em Regime de Dedicação de 

Tempo Integral (20% do corpo docente), sete docentes trabalham em Regime 

de Dedicação de Tempo Parcial (70% do corpo docente). 

Sendo a dedicação parcial, correspondente a 20 horas semanais e 25% 

dedicado da carga horária dedicada para planejamento didático, correção das 

avaliações e demais atividades extraclasse. 

 

 

2.6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, 

em diversas áreas da saúde, ambiente hospitalar, atenção básica de saúde, 

que permite apresentar exemplos contextualizados com relação a problemas 

práticos, da aplicação da teoria ministrada em diferentes unidades curriculares 

em relação ao fazer profissional, atualizar-se com relação à interação conteúdo 

e prática, promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no 

contexto laboral e analisar as competências previstas no PPC considerando o 

conteúdo abordado e a profissão. 

 

2.7. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA SUPERIOR 

O corpo docente do Curso de Enfermagem Bacharelado da Faculdade 

ITOP, possui experiência na docência superior para promover ações que 

permitem identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 
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contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, e elaborar 

atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com 

dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança 

e é reconhecido pela sua produção. 

 

 

2.8. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

A experiência do corpo docente no exercício da docência na educação a 

distância permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, e elaborar 

atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com 

dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança 

e é reconhecido pela sua produção. 

Todos os professore que irão ministrar as disciplinas EaD do curso de 

Enfermagem da Faculdade ITOP possuem experiência nessa modalidade. 

 

 

2.9. EXPERIÊNCIA NO EXERCÍCIO DA TUTORIA NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

O corpo de tutores do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP, possui 

experiência em educação a distância que permite identificar as dificuldades dos 

discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da 

turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares e elaborar atividades específicas, em colaboração 

com os docentes, para a promoção da aprendizagem de alunos com 

dificuldades, e adota práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no 

contexto da modalidade à distância. 

O tutor é responsável por acompanhar o desenvolvimento teórico-
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metodológico do curso; assistir o processo de ensino-aprendizagem, 

orientando as atividades propostas no curso; corrigir e dar retorno (feedback) 

aos cursistas nas atividades realizadas a distância; mediar a comunicação; 

manter regularidade de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e dar 

retorno às solicitações dos cursistas com agilidade. 

O Sistema Tutorial prevê o apoio pedagógico consistente e contínuo que 

garantirá a operacionalização do curso, de forma a atender os acadêmicos nas 

modalidades individual e coletiva, incluindo a tutoria presencial e a distância, 

cuja metodologia de trabalho oportunizará a constituição de redes de 

educadores, conectando professores –tutores – acadêmicos - coordenação. 

O trabalho do tutor irá determinar o diálogo permanente e fundamental 

entre o curso e seus alunos, desfazendo a ideia cultural da impessoalidade dos 

cursos à distância. Por sua característica de ligação constante com os 

acadêmicos, o tutor é quem poderá responder com exatidão sobre o 

desempenho, as características, as dificuldades, desafios e progressos de 

cada um deles. 

A Tutoria receberá atenção especial nas atividades da Faculdade ITOP, 

pois o papel desempenhado pelo tutor no processo de ensino aprendizagem da 

educação a distância está no centro dos indicadores de qualidade do curso. 

Terá dois grupos de tutores: tutoria presencial e tutoria a distância. 

A experiência do corpo docente no exercício da docência na educação a 

distância permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, e elaborar 

atividades específicas para a promoção da aprendizagem de discentes com 

dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança 

e é reconhecido pela sua produção. 

Todos os professore que irão ministrar as disciplinas EaD do curso de 

Enfermagem da Faculdade ITOP possuem experiência nessa modalidade. 
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2.10. ATUAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO 

 

No curso de Enfermagem Faculdade ITOP, há interação dos tutores 

entre docentes e coordenador do curso, que garante a mediação e a 

articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso. Como também há 

o planejamento documentado no item atividades de tutoria deste PPC, e são 

realizadas avaliações periódicas para identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores.  

O Colegiado de Curso de Enfermagem da Faculdade ITOP atua e está 

institucionalizado, possui plena representatividade dos segmentos e 

importância nas decisões sobre assuntos acadêmicos do curso. 

O Colegiado de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes 

durante o semestre letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado 

pelo Coordenador do Curso, com a presença de cinco professores da 

instituição (além da coordenação) e um representante discente. Sendo suas 

reuniões e as decisões associadas devidamente registradas em atas, havendo 

um fluxo determinados para o encaminhamento das decisões. 

O Colegiado de Curso dispõe de sistema de suporte ao registro, 

acompanhamento e execução de seus processos e decisões e realiza 

avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de 

práticas de gestão. O colegiado acompanha a implementação do Projeto 

Pedagógico, delibera sobre assuntos acadêmicos, como, analisar e integrar as 

ementas e planos de ensino das disciplinas, compatibilizando-os; dimensionar 

as ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; analisar propostas 

apresentada pelo NDE, aquisição de material bibliográfico e de apoio didático-

pedagógico; propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino; promover a 

identificação e sintonia com os demais cursos da instituição; exercer as demais 

atribuições que lhe forem previstas no Regimento Geral, ou que, por sua 

natureza, lhe sejam conferidas. 

 

O Colegiado de Curso de Enfermagem é composto por: 

I. Coordenador do Curso 

Profa. Dra. Edilma Fiel Barbosa 
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III. Docentes do Curso: 

Profa. Dra Edilma Fiel Barbosa 

Profa . Dra Doriane Braga Bilac  

Profa. Dra.Kyldes Batista Vicente 

Prof. Dr. Fabricio Machado Silva 

Profa. Esp. Ana Paula Machado Silva 

Prof. Esp.Lázaro da Silva Dutra Júnior 

Profa.Esp .Débora Cirqueira Vieira Okabaiashi 

Prof. Esp.Lindon Jhonsom de Araújo Madalena 

 

No curso de Enfermagem Faculdade ITOP, há interação dos tutores 

entre docentes e coordenador do curso, que garante a mediação e a 

articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso. Como também há 

o planejamento documentado no item atividades de tutoria deste PPC, e são 

realizadas avaliações periódicas para identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores.  

 

IV. Representante Discente: 

Jhon Cleyton Barbosa Campos 

 

Compete ao Colegiado do Curso: 

I. Definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com 

atualização contínua; 

II. Sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o 

conteúdo programático de cada disciplina e atividade; 

III. Promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela 

administração superior, integrando-se ao sistema de avaliação 

institucional; 

IV. Decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de 

matrículas de alunos transferidos ou portadores de diplomas de 

graduação, aproveitamento de estudos, adaptação e dispensa de 

disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral e 
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demais normas aplicáveis; 

V. Deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão de sua área; 

VI. Desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a 

pesquisa e a extensão; 

VII. Promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros 

programas para o aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim 

como, indicar, à Direção, professores para participarem de cursos 

de pós-graduação e outros aperfeiçoamentos; 

VIII. Exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 

 

 

2.11. TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE 

TUTORES/PROFESSORESDO CURSO 

 

A ocupação da carga horária docente deverá ser distribuída nas 

seguintes atividades, inerentes ao cargo de Professor: 

I. Em atividades de ensino; 

II. Em atividades de pesquisa e de extensão; 

III. Em atividades de capacitação; 

IV. Em atividades de administração e de representação. 

A prioridade máxima de distribuição da carga horária deve ser dada ao 

ensino, considerando que o processo de ensino e de aprendizagem constitui a 

atividade fim da instituição. As aulas devem ser distribuídas de acordo com as 

necessidades de cada módulo, priorizando o atendimento para o processo de 

ensino e de aprendizagem, preponderando os aspectos educativo e coletivo 

sobre os aspectos administrativo e individual. 

A destinação de carga horária para atendimento extraclasse aos alunos 

será efetuada de acordo com critérios estabelecidos para o Curso, 

devidamente aprovados no colegiado competente, com aprovação da 

mantenedora. 
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Disciplina EAD Professor/Tutor Titulação 

Comunicação e 
Expressão 

Profa. Dra. Kyldes Batista 
Vicente 

Doutorado em 
Comunicação e Cultura 

Contemporâneas 

Saúde Ambiental 
(Ecologia) 

Profa . Dra Doriane Braga 

Bilac  

 

Especialista em 
Educação e Promoção 

da Saúde 

Biofísica Prof. Dr. Fabricio Machado 
Silva  

Doutorado em Resíduos 
Sólidos  

Ética e Legislação 
no serviço de 
enfermagem 

Profa. Esp. Ana Paula 

Machado Silva 

 

Especialista em 
Educação e Promoção 

da Saúde 

Bioestatística Robson …. Mestrado em Ciências 
da Saúde 

Sistemas de 
informações 
aplicada à 

enfermagem 

Profa. Esp. Ana Paula 

Machado Silva 

Especialista em Gestão 
em Enfermagem 

Enfermagem em 
Gestão em saúde 

Profa. Esp. Ana Paula 

Machado Silva 

 

Especialista em 
Educação e Promoção 

da Saúde 

 

 

2.12. EXPERIÊNCIA DO CORPO DE TUTORES EM EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA 

 

O corpo de tutores do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP, possui 

experiência em educação a distância que permite identificar as dificuldades dos 

discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da 

turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares e elaborar atividades específicas, em colaboração 

com os docentes, para a promoção da aprendizagem de alunos com 

dificuldades, e adota práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no 

contexto da modalidade à distância. 

Os tutores são professores colaboradores ao corpo docente do curso de 

enfermagem, todos os tutores são graduados na área da disciplina pelas quais 

são responsáveis e a maioria possui titulação obtida em pós-graduação em 
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Stricto Sensu. 

 

 

2.13. INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENADOR DE 

CURSO A DISTÂNCIA. 

 

No curso de Enfermagem Faculdade ITOP, há interação dos tutores 

entre docentes e coordenador do curso, que garante a mediação e a 

articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso. Como também há 

o planejamento documentado no item atividades de tutoria deste PPC, e são 

realizadas avaliações periódicas para identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores.   

 

 

2.14. ATIVIDADES DOCENTES E PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, 

ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA. 

 

A Faculdade ITOP mantém mecanismos institucionais de apoio à 

produção pedagógica, científica, técnica, cultural e artística dos seus docentes. 

Para tanto, tem como objetivos: 

I. Desenvolver e difundir pesquisas nas suas áreas de atuação e que 

possam constituir-se em diferencial efetivo para a Faculdade ITOP; 

II. Elaborar calendário de eventos para a divulgação da produção científica, 

técnica, cultural e artística dos docentes; 

III. Divulgar o trabalho do Programa de Iniciação Científica PROIC/ITOP 

mediante redes cooperativas; 

IV. Oportunizar o desenvolvimento de atitudes empreendedoras entre 

alunos e professores; 

V. Estimular o intercâmbio de pesquisadores da instituição, nos planos 

local, nacional e internacional. 

Existe suporte técnico e mecanismos institucionais regulares de apoio à 

produção científica, técnica, cultural e pedagógica ao docente, inseridos no 

Programa de Capacitação Docente Institucional. O docente, necessariamente, 
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deverá encaminhar a solicitação de auxílio individual ou para a equipe de 

trabalho que atua sob sua responsabilidade (envolvendo discentes), com 

antecedência mínima de 30 dias da data do evento, ao Coordenador do Curso 

que apreciará a relevância e, perante o deferimento, encaminhará ao Diretor da 

Faculdade para parecer final.  

O docente que recebeu auxílio deverá encaminhar um relatório sobre o 

evento ocorrido ao Coordenador do Curso. Convém salientar que existem cotas 

de auxílio por curso/ano. 

O auxilio destina-se também à promoção de eventos internos 

(encontros, seminários, congressos, cursos, conferências, etc.) relacionados à 

formação dos docentes e discentes, segundo as demandas do Projeto 

Pedagógico. O Curso poderá promover, no máximo, dois eventos por ano. 

 

Atividades de ensino 

 

Entende-se como atividade de ensino, as aulas presenciais e não 

presenciais, o atendimento extraclasse aos alunos, as pendências, a 

orientação de estágio curricular obrigatório, de trabalho de conclusão de curso 

e de iniciação científica. 

Para a garantia da qualidade de ensino, a diversidade de unidade 

curricular na carga horária do professor deverá ser submetida a critérios 

estabelecidos pelo colegiado do curso de Enfermagem. 

A distribuição, efetivação e controle da carga horária semanal do 

professor é de responsabilidade e orientação do coordenador do curso, com a 

aprovação da mantenedora. O professor deverá reservar um percentual da 

carga horária semanal de aulas para atividades didático-pedagógicas. 

A carga horária dedicada às atividades didático-pedagógicas se destina 

à preparação de aulas e de materiais didáticos, à avaliação, às reuniões 

pedagógicas, entre outras atividades voltadas à melhoria da relação de ensino 

e de aprendizagem. 

 

Professor (a) Titulação Quantidade de 
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produção 2016 a 2019 

1-Edilma Fiel Barbosa (coordenadora) Doutora 80 produções 

2-Ana Paula Cavalcante Dos Santos Doutora 46 produções 

3-Kyldes Batista Vicente Doutora 138 produções 

4-Fabrício Machado Silva Doutor 28 produções  

   

6-Fabiana Pires Rodrigues de Almeida 

Lopes 

Mestre 5 produções 

7-Ana Paula Machado Silva Mestre  8 produção 

8-Lázaro da Silva Dutra Júnior Especialista 1 produção 

10-Lindon Jhonsom de Araujo 

Madalena 

Especialista 2 Produções 

11. Débora Cirqueira Vieira 

Okabaiashi 

Especialista 1 produção   

 

 

3. INFRAESTRUTURA 

 

3.1. ESPAÇO DE TRABALHO PARA DOCENTES EM TEMPO INTEGRAL 

 

O curso de Enfermagem possui em sua estrutura física gabinetes de 

trabalho para os professores que atuam em tempo integral (TI) e parcial (TP) 

na pesquisa e extensão, orientação de TCC - artigo, além do NDE. A sala é 

equipada com mesas, cadeiras, arquivos, computadores conectados à internet 

Wireless e banda larga, impressora. 

Salienta-se que estes espaços são excelentes considerando os aspectos 

que envolvem dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade, conservação e comodidade. 

Há também as instalações destinadas aos docentes de maneira geral: 

uma sala dos professores, uma sala de reuniões, assim como sala específica 

para o atendimento de alunos. Considera-se que esta estrutura atende de 

forma suficiente às necessidades de um gabinete de trabalho. 
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3.2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA O COORDENADOR 

 

O curso oferece sala de trabalho equipada para o coordenador do curso, 

segundo a finalidade. As instalações da Coordenação do Curso de 

Enfermagem constituem-se de uma sala individual, com computador, telefone, 

equipamento e mobiliário específicos, suficientes para o desenvolvimento das 

funções administrativo pedagógicas. Além de salas de secretaria, de 

atendimento aos discentes e aos docentes. 

O Curso possui funcionários administrativos para atender às demandas 

de coordenação, e das atividades acadêmicas envolvendo os docentes e 

discentes. 

 

 

3.3. SALA COLETIVA DE PROFESSORES 

 
 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de 

professores com 180 m², uma sala de reuniões. Esses ambientes são 

suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por 

normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e 

suficientes para o desenvolvimento das atividades de planejamento e 

atendimento às necessidades das atividades de docência. Diariamente, são 

executados serviços de limpeza, manutenção e conservação de móveis, pisos 

e equipamentos. A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa pelos 

professores.  

Esse ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

computadores, se sala de descanso (sofás).  

 

 

3.4. SALAS DE AULA 

 

As salas de aula estão equipadas, segundo a finalidade e atendem, aos 
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requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação 

e comodidade necessários à atividade proposta. 

Todas as salas de aula apresentam dimensões e acústica adequadas 

para atender à quantidade de alunos em seu interior; com climatização e 

iluminação que obedecem aos índices estabelecidos por norma para salas de 

aula. O mobiliário e aparelhagem específica são suficientes, adequados e 

ergonômicos, sendo diariamente executados serviços de limpeza e 

manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, pisos e 

equipamentos. 

Para o funcionamento do Curso de Enfermagem, a Faculdade ITOP tem 

salas de aula em quantitativo suficiente, com quadro branco para aulas 

expositivas; auditório para eventos extracurriculares como palestras, 

seminários e jornadas; salas específicas para orientações dos grupos de 

pesquisa, laboratórios para a prática das disciplinas e salas tutoriais 

compartilhadas com os demais cursos, mobiliadas com mesas redondas e 

equipadas com recursos multimídia para discussão de casos, orientação de 

trabalhos, apresentação de seminários, e diversas atividades acadêmicas dos 

discentes e docentes. 

 

 

3.5. ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

A Faculdade ITOP disponibiliza de dois laboratórios de informática com 

acesso à internet, na proporção de, aproximadamente, um terminal para até 

trinta e Cinco (35) alunos, possibilitando acesso dos alunos a equipamentos e 

serviços de informática. 

Atualmente a Faculdade ITOP disponibiliza 100 equipamentos para uso 

acadêmico, distribuídos em laboratórios equipados com Datashow, fixo ou 

móvel. O funcionamento dos laboratórios é de segunda a sexta das 8h às 22h, 

sempre com a presença de um responsável, exceto o laboratório que fica à 

disposição dos discentes para utilização sem agendamento, auxiliando os 

usuários em suas dúvidas com as bases de dados e ferramentas de pesquisas 

disponíveis. Além de 10 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem 
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conexão à internet de qualquer lugar da instituição. 

Os laboratórios possuem acesso online à plataforma E-ORBIT que dá ao 

professor controle total sobre a aula através de funcionalidades como: 

visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a mesma 

imagem do seu computador, dentre outros. 

A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia 

avançada e de última geração. É de fundamental importância para a coleta e 

transmissão de informações, envio de mensagens para o contato com 

instituições de ensino. 

Com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

são disponibilizados recursos como apoio no processo pedagógico da 

instituição. A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente 

atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 

A utilização da internet na forma de contas de e-mails e horas de 

pesquisa, nos laboratórios e sala dos professores, é gratuita e ilimitada para 

professores. A utilização da internet, na forma de horas de pesquisa, nos 

laboratórios, é gratuita e limitada para alunos. Esta limitação leva em conta o 

hardware disponível, sua quantidade, capacidade e utilização. 

A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis 

para fim de pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do 

quantitativo de alunos, para que possibilite um ambiente satisfatório para a 

pesquisa e o estudo. 

 

3.6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

 

A Faculdade ITOP proporciona aos docentes e discentes, acervo físico 

está tombado e informatizado. O acervo virtual possui contrato que garante o 

acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. 

Os alunos têm acesso ao acervo virtual por meio da plataforma online da 

instituição, cada aluno tem seu login e senha para que possa ter acesso a toda 

bibliografia informatizada. 

Todos os livros que constam em bibliografia básica e bibliografia 

complementar estão disponíveis para serem utilizados pelos alunos, ou por 
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meio da biblioteca física e por meio da biblioteca virtual. 

O acervo da bibliografia básica e bibliografia complementar, é adequado 

e está atualizado de acordo com cada disciplina e conteúdos descritos na 

ementa. A quantidade de exemplares disponível de bibliografias em ambos os 

acervos, estão referendados em relatório assinado pelo NDE, sendo esse 

quantitativo baseado no número de vagas autorizadas para o curso. 

A biblioteca virtual é disponibilizada aos alunos por meio de acesso em 

qualquer computador, seja na faculdade ou no seu domicílio. Há garantia de 

acesso físico na Faculdade ITOP, pois ela proporciona instalações e recursos 

tecnológicos que atendem à demanda e a oferta ininterrupta via internet. 

Garante ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo 

e aprendizagem. O acervo possui assinaturas de acesso virtual, de periódicos 

especializados que suplementam o conteúdo administrado nas disciplinas do 

curso de Enfermagem. 

Os serviços de Biblioteca são dirigidos por bibliotecário, legalmente 

habilitado, e auxiliares designados pela Mantenedora. A Biblioteca é 

organizada segundo os princípios modernos da biblioteconomia e, quanto ao 

seu funcionamento, rege-se por seu Regulamento próprio, aprovado pelo 

CONSUP. 

A divulgação dos trabalhos didáticos e culturais e as demais publicações 

são promovidas pela Biblioteca, de acordo com a indicação das coordenações, 

ouvida a Mantenedora. 

A Biblioteca funciona diariamente durante períodos compatíveis com as 

atividades acadêmicos. 

Ao Bibliotecário compete: 

 Organizar e superintender os trabalhos da Biblioteca; 

 Zelar pela conservação dos livros, revistas, jornais e tudo quanto 

pertença a Biblioteca; 

 Propor à Diretoria a aquisição de obras e assinaturas de publicações 

periódicas, dando preferência as que se ocupam de matérias ensinadas 

na Faculdade e procurando sempre completar as obras e coleções 

existentes com a anuência das Coordenações; 



119 
 

 Organizar catálogo anual de referência bibliográfica para as disciplinas 

dos cursos da Faculdade, remetendo o mesmo aos membros do corpo 

docente; 

 Prestar à Diretoria e aos professores, informações sobre as novas 

publicações editadas no país e no exterior; 

 Solicitar, ao término de cada período letivo, aos professores, a indicação 

de obra e publicações necessárias às respectivas disciplinas; 

 Organizar e remeter ao Diretor Acadêmico, semestralmente, o relatório 

dos trabalhos da Biblioteca; 

 Viabilizar a interligação da Biblioteca com redes de teleprocessamento 

para acesso a bancos de dados de instituições congêneres e demais 

centros de geração do saber e transferência de tecnologia; 

 Priorizar o atendimento ao corpo discente, motivando-o ao uso 

permanente da Biblioteca;  

 Elaborar e executar projetos que motivem à clientela externa a utilização 

da Biblioteca em suas necessidades de consulta. 

A Biblioteca terá regulamento próprio e normas complementares para 

sua organização e funcionamento, articulando suas atividades com os demais 

órgãos da administração da Faculdade ITOP. 

 

 

3.7. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS DE FORMAÇÃO BÁSICA DE ENSINO 

PARA A ÁREA DE SAÚDE 

 

Na faculdade ITOP existem dois laboratórios didáticos para o curso de 

enfermagem, intitulados Laboratório de Anatomia Humana e Laboratório de 

química e física, os quais são utilizados para aulas práticas de disciplinas 

básicas do curso. 

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, e contém 

manuais com suas normas de funcionamento, utilização e segurança. 

Apresentam conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e 

disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e comunicação 
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adequados às atividades a serem desenvolvidas, e possuem quantidade de 

insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o 

número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, 

aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo os resultados 

utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do 

atendimento, da demanda existente e futura e das aulas ministradas. 

Os laboratórios permitem abordagem dos diferentes aspectos celulares 

e moleculares das ciências da vida, atendem ao PPC, possuem recursos e 

insumos necessários para atender à demanda discente, e apresentam recursos 

tecnológicos. 

 

Laboratório de Anatomia Humana 

Este laboratório está equipado para atender as disciplinas de morfologia 

humana, ou seja, ele é utilizado para aulas práticas nas disciplinas de 

Anatomia Humana 1, Anatomia Humana 2, Embriologia e Histologia Humana. 

Comporta aula prática de 40 a 50 alunos. 

Características: Tamanho (112m2) possui 4 mesas, armários, 

escaninhos, ar condicionado e equipamentos de proteção coletiva e EPCS, 

além de equipamentos específicos.  

 

Materiais didáticos: 

 Peças anatômicas sintéticas idênticas aos ossos humanos, contém 2 

esqueletos humanos, um articulado e outro desarticulado 

 Peças anatômicas sintéticas, ombro, cotovelo, pelve, joelho, coluna 

vertebral, para estudo das articulações 

 Peças anatômicas sintéticas para estudo dos músculos e órgãos 

internos, dois bonecos inteiros cada um podendo ser desarticulado, 

contendo 35 peças; peças separadas como perna, braço, coração, rins, 

útero e outras. 

 Data Show 

 31 microscópios ópticos 

 3 estojos contendo lâminas de tecidos humanos, para serem utilizadas 
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em microscópio óptico 

 1 óleo de imersão 

Para a disciplina de embriologia e histologia humana, os microscópios 

ópticos estão instalados neste laboratório, como também um microscópio é 

instalado ao Data Show para projeção das imagens histológicas contidas nas 

lâminas. 

 

Laboratório de Química e Física: 

Este laboratório está equipado para atender as disciplinas, bioquímica e 

imunologia. Comporta aulas experimentais de 25 a 30 alunos. 

Características: Tamanho (5,85 X 9,80 m) tem em sua estrutura 3 

bancadas, 3 pias fundas, exaustor, capela de fluxo laminar, chuveiro e lava 

olhos, 1 lavabo, tubulação de gás e ar, equipamentos de proteção individual e 

coletiva, armários e escaninho, caixa de primeiros socorros, ar condicionado. 

 

Materiais didáticos: 

 Vidrarias: Balão de fundo chato; Balão de fundo redondo; Balão 

volumétrico; Bastão de vidro; Bequer; Bureta; Mufa; Erlenmeyer; Funil 

de vidro; Funil de separação e anel para funil; Kitassato; Funil de 

Buchner; Pipeta graduada; Pipeta volumétrica; Proveta; Tubo de ensaio; 

Vidro de relógio; lâminas e lamínulas; Placa de Petri. 

 Porcelanas: Cadinho; Cápsula; Gral e pistilo de porcelana. 

 Suportes: Suporte universal; Suporte metálico para pipetas; Tripé; 

Triângulo e tela de amianto. 

 Diversos: Bico de Bunsen; Aspirador automático; Espátula metálica; 

Pera de sucção; Pinça de madeira; Pinça metálica;Ponteira;Pipeta de 

Pasteur; Pisseta; Caneta marca-texto para vidro. 

 Reagentes para Imunohematologia: Soro Anti A; Soro Anti B; Soro Anti 

D. 
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3.8. LABORATÓRIO DIDÁTICODE FORMAÇÃO ESPECÍFICA E 

HABILIDADES NO ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE 

 

O laboratório didático específico para ensino na área da saúde, atende 

às necessidades do curso de Enfermagem, têm um manual com as respectivas 

normas de funcionamento, utilização e segurança. Apresenta conforto, 

manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos 

de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas, e possui quantidade de insumos, materiais e equipamentos 

condizentes com o espaço físicos e o número de vagas, havendo, ainda, 

avaliação periódica quanto às demandas, aos serviços prestados e à qualidade 

do laboratório, sendo os resultados utilizados pela gestão acadêmica para 

planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente e 

futura e, das aulas ministradas. 

O laboratório de habilidades específica no ensino para a área da saúde, 

permite abordagem dos diferentes aspectos de cuidados em saúde, como 

também a capacitação dos discentes nas diversas competências desenvolvidas 

nas diferentes fases do curso, atendem ao PPC, possuem recursos e insumos 

necessários para atender à demanda discente, e apresentam recursos 

tecnológicos, comprovadamente inovadores. 

 

Laboratório de Semiologia e Semiotécnica 

Características: Dimensão de 8,10 X 8,0m2. É dividida em dois 

ambientes, uma área com bancada e banquetas, quadro branco e equipamento 

multimídia; outra área com leitos hospitalares para simulação de técnicas e 

práticas de enfermagem. Comporta atender em aula prática de 20 a 25 alunos. 

Apresenta 02 pias redondas, 1 bancada de fundo, tubulação para 

oxigênio e vácuo, ar condicionado, negatoscópio, armários e escaninhos; 

balança adulto WELMY, 2 manequins adulto masculino/feminino 3B, 2 

manequins infantil masculino 3B, sonar, mama de silicone, simulador de parto, 

1 otoscópio, 10 esfigmomanômetros, 10 estetoscópios, 10 termômetros, 

materiais de inalação e aspiração de vias aéreas, aspirador portátil, materiais 

utilizados em intubação e reanimação cardiopulmonar, pinças, campos 



123 
 

cirúrgicos, materiais de consumo como: seringas, agulhas de diferentes 

calibres, gaze, soluções, sondas, material cirúrgico, coberturas para curativos, 

soluções degermantes, soluções tópicas para assepsia, dentre outros. 

 

Ambulatório de atendimento à Mulher 

 Instituído a partir do projeto de extensão Ambulatório de atendimento à 

mulher, que objetiva proporcionar acessibilidade à mulher para realização de 

consultas ginecológicas, coleta de PCCU exame Preventivo do câncer de colo 

uterino. Possibilitando uma vivência pratica aos acadêmicos de diversos 

períodos, trabalhar interdisciplinaridade, através dos produtos a serem 

utilizados no ambulatório, como também a educação em saúde. Contribuindo 

com os acadêmicos de enfermagem o conhecimento aliado à prática no que se 

diz respeito à Saúde da Mulher. O ambulatório é utilizado pelos alunos 

participantes do projeto como também os alunos que cursam a disciplina de 

saúde da mulher. 

 

Características do espaço físico 

 Sala contendo: Mesa Ginecológica; Escada com dois degraus; Mesa 

auxiliar; Foco de luz com cabo flexível; Cesto de lixo; Armário e banheiro em 

anexo. Maior detalhamento de materiais em planilha abaixo: 

MATERIAL QUANTIDADE 

MESA GINECOLÓGICA FIXA 01 

ESPATULA DE AYRES 100 

ESCOVA CERVICAL 100 

ESPÉCULO VAGINAL 50 

LUVA DE PROCEDIMENTO 01 CX 

MASCARA COM ELÁSTICO  01 CX 

FIXADOR CITOLÓGICO 01 

FOCO DE LUZ 01 

CESTO DE LIXO GRANDE 01 

CAMISOLA DESCASTÁVEL 50 

LENÇOL DE PAPEL 2 ROLOS 

LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMEDADE FOSCA 50 

PORTA LÂMINAS DE PLASTICO  100 

ETIQUETA ADESIVA DE PAPEL 50 
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3.9. UNIDADES HOSPITALARES E COMPLEXO ASSISTENCIAL 

CONVENIADOS 

 

A Faculdade ITOP conta com conta com convenio da  

  Hospital Geral de Palmas HGP 

  Hospital Maternidade Dona Regina (HMDR)  

   Hospital Infantil de Palmas (HIP) 

 

 

3.10. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 
O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade ITOP pertence a 

instituição parceira, sendo conveniado com da Fundação Escola de Saúde Pública de 

Palmas (FESP), está homologado pela CONEP do Ministério da Saúde, com base na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde Nº 466/2012, que dispõe sobre Normas e 

Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. 

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humano da FESP é vinculado a 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, órgão do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS e do Ministério da Saúde – MS. De acordo com a 

Resolução/CNS/466/12, "toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser 

submetida à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa" e cabe à instituição 

onde se realizam pesquisas a constituição do CEP. 

CANETA BIC 02 

LAPIS 02 

ARMÁRIO 01 

CADEIRA 01 

MESA 01 

BANCO GIRATÓRIO 01 

CESTO DE LIXO PEQUENO PARA BANHEIRO 01 

SACO DE LIXO 01 PCT 

PAPEL HIGIENICO  01 PCT 

PLACA DE IDÊNTIFICAÇÃO 01 

ESCADA DE DOIS DEGRAUS 01 

MESA AUXILIAR DE PROCEDIMENTOS 01 

PAPEL TOALHA 01 PCT 
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A missão do CEP/FESP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos 

da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade e discussão das pesquisas 

científicas no desenvolvimento institucional, social e da comunidade. Contribui ainda 

para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua proposta 

é eticamente adequada. O CEP colabora ainda para o processo educativo dos 

pesquisadores, da instituição e dos próprios membros do comitê, promovendo a 

discussão dos aspectos éticos das pesquisas em seres humanos na comunidade. 

A coordenadora do O CEP/FESP ELIANE PATRICIA LINO PEREIRA 

FRANCHI. 

O CEP/FESP encontra-se no endereço: Quadra 405 Sul, Avenida LO 09 

– S/N, Lote11, Edifício Instituto Vinte de Maio, 2º piso, sala do Comitê de Ética, 

Palmas - TO; CEP: 77015-611.E-mail do CEP: cepfesp.palmasto@gmail.com 

Tel.: (63) 3218-5248 ou 3218-5440. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – PROJETOS DE EXTENSÃO 

 
 

https://www.google.com.br/search?q=TELEFONE+cep+fesp&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR833BR833&oq=TELEFONE+cep+fesp+&aqs=chrome..69i57.10910j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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NÚCLEO DE EXTENSÃO 

 

Atividades de Extensão 
Projeto de Curso 

1. IDENTIFICAÇÃO 

TÍTULO: 

Tipologia: (  ) Curso        (    ) Projeto        (  ) Evento         (   ) Prestação de Serviços 

Área de Conhecimento:   

Área Temática:   Linha Temática:  

Local:   

Período de Realização:      

Público-alvo:  

 

 

Coordenadora:   

E-mail:  Fone:  

Possui Currículo na Plataforma LATTES:            SIM  ( )      NÃO (  ) 

 

Período de realização:  

Horário:  

Dia da semana  

Turno  

 
 
Quantidade de vagas 

 
Número mínimo: Não se aplica  

 Número máximo: Não se aplica  

 

INSCRIÇÃO ( Não se aplica ) 

Local  

Data  

Horário  
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Taxa - Acadêmico           

  

 

2. PROGRAMA PREVISTO 

. 

JUSTIFICATIVA  

 

OBJETIVO(S) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

METODOLOGIA: 

 

 

TIPOS DE 

ATUAÇÃO 
1 – Coordenador 2 – Voluntário 3 – Monitor 4 – Apoio Técnico 

Nome:  

Cargo:   CPF:  

Curso/Vinculo:  Titulação:  

E-mail:  

 
Fone:  

Nome:  

Cargo:  CPF:  

Curso/Vinculo:  Titulação:  

E-mail:  Fone:  

3. RECURSOS NECESSÁRIOS 

ESPAÇO FÍSICO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO: 
 
 

4. ORÇAMENTO  

RECEITAS  :  

Especificação Valores (em R$) 

Taxas de Inscrição :   

Órgão Proponente -  
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Outras Receitas –   

TOTAL   

DESPESAS 

ESPECIFICAÇÃO Valores (em R$) 

Material de Consumo:  Estetoscópios, esfigmomanômetro, Oxímetro, 

Glicosímetro, Ficha de consultas.  

 

Divulgação e Propaganda SIM  

Certificados e Atestados   

Outros Serviços de Terceiros (pessoa física)  

Outros Serviços de Terceiros (pessoa jurídica)  

Fotocópias (xerox)   

Reserva Técnica (5%)  

Taxa para o Órgão Proponente (10%)  

TOTAL GERAL  

 
 

Palmas-TO, ---- de -------- e 2020. 

 
 

_ 
 

Curso de enfermagem 
Coordenador (a ) 

_ 
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Curso Turno Período Vagas Carga 
horária 

Objetivos 
 

Projeto de 
extensão – 
Buscando 

doadores de 
medula óssea 

2 dia no 
semestre 

Semestral 40 8 h Conscientizar os alunos da 
Faculdade ITOP sobre a 
importância do transplante 
de medula óssea, 
incentivando-os para serem 
voluntários, cadastrando-os 
no REDOME com a coleta 
de uma pequena amostra de 
sangue. 

Saúde na 
escola 

1 dia por 
mês 

10 meses 40 40 h Desenvolver práticas de 
educação em saúde em 
parcerias com as escolas 
estaduais/municipais, 
promovendo orientações 
sobre temas pertinentes de 
saúde públicas para crianças 
e adolescentes. 

A 
complexidade 

no cuidado 
em feridas 

1 dia por 
mês 

Semestral 40 40 h Tratar sobre a complexidade 
de cuidar da pessoa com 
ferida como um todo. 

Capacitação 
em leitura de 

exames 
laboratoriais 

Segunda-
feira, 
terça-
feira e 
quinta-
feira, das 
18h às 
22 

1 semana 50 28 h Correlação dos resultados 
dos exames com o quadro 
clínico do paciente e às 
principais patologias 
associadas, marcadores de 
alteração no metabolismo de 
carboidratos (diabetes, 
hipoglicemia, intolerância a 
lactose, galactosemia): 
glicose, hbglicada, urinálise 
aplicada a problemas com 
carboidratos;-marcadores de 
alteração no metabolismo de 
lipídeos (dislipidemias) 
colesterol total e frações, 
triglicerídeos)-glicose e 
diabetes. Lípidos. Alterações 
patológicas do metabolismo 
das lipoproteínas e seu 
tratamento. Fatores de risco 
para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares; 
hipertensão. 

Faculdade vai 
a sua casa: 

criança 
saudável 

Mensal 1 sábado 
no mês 

30 8 h O projeto busca reduzir nas 
crianças os agravos e 
complicações das doenças 
causadas pelo sedentarismo 
como: obesidade, 
hipertenção arterial, diabetes 
mellitus II, apnéia do sono, 
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problemas ortopédicos e 
psicossociais. 
Oferecer um crescimento 
saudável,resultando de uma 
promoção da saúde e 
prevenção de doenças para 
uma melhor qualidade de 
vida, e a socialização das 
crianças. 

Massagem 
bali holística 

 

2 dia no 
semestre 

Semestral 40 8 h O curso de massagem bali 
holística pretende dotar os 
formandos de um conjunto 
de conhecimentos que o 
prepararão para o mercado 
de trabalho, nomeadamente 
em introdução às técnicas da 
massagem bali holística. 

Formação em 
Auriculoterapi

a 

2 dia no 
semestre 

Semestral 40 8 h Auriculoterapia é um método 
terapêutico de simples 
aplicação, de baixíssimo 
risco, e alta eficácia, tendo 
sido descrita em diversos 
estudos randomizados e 
controlados e em revisões 
sistemáticas. A sua eficácia 
e baixo custo fazem com que 
seja uma abordagem 
utilizável em diversos níveis 
de Atenção à Saúde, tanto 
no âmbito 

Projeto Saúde 
no Parque 

Fevereiro 
2018 

Sábado 150 10 h Capacitar o 
cidadão/estudante/profission
al a observar seu peso 
corporal, índice de massa 
corpórea, medir a glicemia 
sanguínea, acompanhar 
todos estes parâmetros, 
dentre outros não menos 
importantes, e, com isso, 
manter cuidados para a 
saúde utilizando-se de meios 
simples e práticos para 
atingir esses objetivos, os 
quais possam ser aplicados 
facilmente no cotidiano. 

FECIT: 
projeto 

socorristas 

18,19,20 
e 21 de 
outubro 

Mensal 10 24 h Capacitar o 
cidadão/estudante/profission
al a prestar cuidados 
imediatos à vítima de 
acidente ou mal súbito, cujo 
estado físico põe em perigo 
a sua vida, evitando assim, o 
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agravamento de suas 
condições, através de 
atitudes simples até a 
chegada de assistência mais 
qualificada. 

Educação em 
Saúde – 

Qualificação 
sobre Testes 

Rápidos 

Setembro Mensal 1 ao 
mês 

24 h Qualificar os acadêmicos de 
Enfermagem quanto aos 
Testes Rápidos 

Intervenções 
de 

enfermagem 
nos cuidados 

paliativos: 
aplicando 
técnica de 

hipodermóclis
e. 

2 
períodos 

Mensal 40 8 h Objetiva-se transmitir 
conhecimento aplicando a 
teoria e a prática, para 
posterior receber a 
certificação e em seguida 
aplicar nas atividades 
assistenciais, com foco 
assistência de enfermagem 
nos cuidados paliativos. 
Acarretando um emaranhado 
de saberes para enriquecer 
os profissionais e 
acadêmicos, estudantes do 
nível técnico em 
enfermagem, para assim 
saberem quais as 
atualidades e as técnicas 
para os procedimentos 
aplicando a técnica de 
hipodermóclise, na 
assistência de enfermagem 
nos cuidados paliativos. 

Enfermeiros 
da alegria 

Finais de 
Semana 

Semanal 15 5 h Os „Enfermeiros da Alegria' é 
um grupo mobilizado, a partir 
da sociedade civil que 
integra, para levar humor, 
arte profissionalizada, acervo 
de conhecimentos e muita 
alegria para crianças e 
pacientes internados em 
hospitais, bem como aos 
seus familiares e às equipes 
de saúde. 

Ambulatório 
de 

Atendimento 
à Mulher 

3 x por 
semana 

Anual 70 3h O ambulatório de 
atendimento à mulher na 
faculdade ITOP, objetiva 
proporcionar acessibilidade à 
mulher para realização de 
consultas ginecológicas, 
coleta do exame preventivo 
do câncer do colo de útero 
(Papanicolau). Possibilitando 
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uma vivência pratica aos 
acadêmicos de diversos 
períodos,trabalhar 
interdisciplinaridade, através 
dos produtos a serem 
utilizados no ambulatório, 
como também a educação 
em saúde. Contribuindo com 
os acadêmicos de 
enfermagem o conhecimento 
aliado à prática no que se diz 
respeito à Saúde da Mulher. 
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ANEXO 2 – EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  

 
 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: ANATOMIA I-102 H/A 

EMENTA:  

Os diferentes elementos anatômicos dos sistemas e órgãos. Nomenclaturas 

específicas dos órgãos e tecidos. Topografia, noções de padrões 

morfológicos e suas relações morfofuncionais do sistema esquelético (ossos 

e articulações) e sistema muscular. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PAULSEN, F SOBOTTA, J.WASCHKE, J. 

Sobotta atlas de anatomia humana. Anatomia 

geral e sistema muscular. 23. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 2012. 

10 Exemplares físicos 

 

TORTORA, G. J.NIELSEN, M. T. Princípios de 

Anatomia Humana. 12. ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

MOORE, K. L.DALLEY, A. F.AGUR, A. M. R. 

Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 2014. 

10 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. 

6. ed.Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014. 

09 Exemplares físicos 

 

 

MARTINI, F. H.; TIMMONS, M. J.; TALLITSCH, 

R. B. Atlas do Corpo Humano:  Coleção 

Martini. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

HANKIN, M. H.; MORSE, D. E.; BENNETT- E-book (Minha Biblioteca) 
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CLARKE, C. A. Anatomia clínica: Uma 

abordagem por estudos de casos. Porto 

Alegre: AMGH, 2015. 

 

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. 

São Paulo: Manole, 2003. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de 

Neuroanatomia Humana - Guia Prático. Rio de 

Janeiro: Roca, 2014 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

. 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA- 34 H/A 

EMENTA:  

Evolução celular. Diversidade e organização celular. Noções de microscopia. 

Morfofisiologia dos componentes celulares e suas relações. Sinalização 

celular. Ciclo de vida da célula. Vias do fluxo informacional. Interação da 

célula com a matriz extracelular. Diferenciação celular. Célula diferenciada. 

Morte celular. Célula tumoral. Introdução à genética. Padrões de herança. 

Citogenética clínica. Bases moleculares e bioquímicas das doenças 

genéticas. Genética dos distúrbios com herança multifatorial. Genética 

molecular na saúde humana. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LODISH, H.BERK, A.KAISER, C. AKRIEGER, 

M.BRETSCHER, A. 

PLOEGH, H.AMON, A.SCOTT, M. P. Biologia 

celular e molecular. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2014.  

10 Exemplares físicos 

JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Biologia 

celular e molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. 

10 Exemplares físicos 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia - Texto e 

Atlas - Correlações com Biologia Celular e 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Molecular. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

02 Exemplares físicos 

 

GRECHI, D. O uso de células-tronco 

embrionárias. Caxias do Sul: EDUCS. 2009. 

03 Exemplares físicos 

 

REZEK, A. J. J. Biologia Celular e Molecular. 9. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

PIRES, C. E. B. M.; ALMEIDA, L. M. Biologia 

Celular - Estrutura e Organização Molecular. 

São Paulo: Saraiva, 2014.  

E-book (Minha Biblioteca) 

 

ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. M. 

P. Biologia molecular básica. 4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: METODOLOGIA CIENTÍFICA-34 H/A 

EMENTA:  

Metodologia da Pesquisa, os tipos de conhecimento na área vocacional, 

sistematização da iniciativa científica, métodos e técnicas da pesquisa. O 

papel da ciência. O processo de leitura. Estilo de redação. Citações 

bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: seus tipos, características e 

composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental. A pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa com a utilização das normas 

da ABNT-NBs6023 a 6029. Estruturação de um trabalho técnico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SEVERINO, A. J.  Metodologia do trabalho 

científico. 23 ed. Cortez, 2007. 

11 Exemplares físicos 
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LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. 

Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

32 Exemplares físicos 

 

GIL, A. C. Métodos técnicas de pesquisa 

social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

02 Exemplares físicos + 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 
Científica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001 

18- Exemplares -físicos 

MATIAS, P. J. Manual de Metodologia da 

Pesquisa Científica.4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São 

Paulo: Vozes, 2015. 

02 Exemplares físicos 

 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social - Métodos 

e Técnicas. 4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia 

Científica. 7 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

16 Exemplares físicos 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA E SOCIOLOGIA APLICADA À 

ENFERMAGEM- 34 H/A 

EMENTA:  

A antropologia como campo de conhecimento. As noções de natureza e 

cultura. As concepções de sociedade e cultura. Etnocentrismo e relativismo 

cultural. O método etnográfico e o trabalho de campo. Questões sociais 

contemporâneas, com ênfase na sociedade brasileira.  Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERGER, P. L; LUCKMANN, T.A construção 

social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento. 36. ed. Petrópolis: Editora Vozes. 

2014. 

10 Exemplares físicos 

 

 

CAMPOS, Juliana Lipe de; PONTES, Stefania 
Poeta. Sociologia. Editora Intersaberes 
Edição: 1° 2018. 

E-book Pearson 

ELIAS, N. Introdução à sociologia. 3 ed. Lisboa 

: Edições 70, 2014 

10 Exemplares físicos 

 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUMAN, Z.; MAY, T. Aprendendo a pensar 

com a sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.  

02 Exemplares físicos 

FREYRE, G. Sociologia: Introdução ao estudo 

dos seus princípios. São Paulo: Realizações 

Editora, 2009.  

06 Exemplares 

RODRIGUES, José Albertino (org.) .Émile 

Durkheim: Sociologia - 9ª edição. Editora Atica 

Edição: 1° .2013. 

E-book Pearson 

LARAIA, R. B. Cultura: Um conceito 

antropológico. 23. ed.Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar ed. 2009. 

04 exemplares físicos 

Moreira, A. F. Currículo, Cultura e Sociedade. 

12 ed. Cortez. 2011 

11 Exemplares físicos 

. 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA- 68H/A 

EMENTA: 

Fecundação. Embriologia Geral (Desenvolvimento Pré-embrionário, 

Embrionário e Fetal). Placenta e Membranas fetais. Estudo microscópico dos 

tecidos fundamentais do organismo humano e seus componentes. Estudo 
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dos tecidos: Tecido epitelial de revestimento e glandular; tecido conjuntivo e 

todos os seus subtipos; tecido muscular e tecido nervoso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LANGMAN, J; SADLER, T. W. LANGMAN: 

Embriologia médica. 9. ed. Rio de janeiro: 

Guanabara Koogan, 2013. 

10 Exemplares físicos 

 

JUNQUEIRA, L. C. U. CARNEIRO, J. histologia 

básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2013. 

10 Exemplares físicos 

 

GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. atlas colorido de 

histologia. 6. ed. Rio de janeiro: Guanabara 

Koogan. 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

TORCHIA, M. G. embriologia básica. 8. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier. 2012. 

02 Exemplares físicos 

 

ROSS, M. H.; PAWLINA, W.; BARNASH, T. A. 

Atlas de Histologia Descritiva. Porto Alegre: 

Artmed, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

GARCIA, S. M. L.; FERNANDEZ, C. G. 

embriologia. 3. ed. porto alegre: Artmed, 2012. 

14 Exemplares físicos 

 

KIERSZENBAUM, A. L; TRES, L. L. histologia e 

biologia celular: uma introdução à patologia. 

3. ed. Rio de janeiro: Elsevier. 2012 

02 Exemplares físicos 

 

 

TORCHIA, M. G. Embriologia clínica. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier. 2012. 

02 Exemplares físicos 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA APLICADA A SAÚDE-34 H/A 

EMENTA: Princípios, conceitos e legislação de biossegurança. Atividades 
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laborais nas áreas de saúde e medidas de biossegurança. Precauções 

padrão e específicas. Mapa de riscos. Contenção de riscos. Classificação dos 

Riscos (biológicos, químicos, físicos, ergonômicos e doenças ocupacionais). 

Infecção nos ambientes de assistência à saúde. Métodos de prevenção e 

controle de infecção nos serviços de saúde. Contextualização e atividades 

exercidas pela CCIH. Ações de biossegurança no contexto de gestão da 

qualidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; 

GONÇALVES, E.; SOARES, S. P. S. 

Biossegurança - Ações Fundamentais para 

Promoção da Saúde.  São Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e Controle 

de Infecções. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

MURTA, G. F. (Org). Saberes e práticas: guia 

para ensino e aprendizado de enfermagem. 9. 

ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 

2015 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e 

controle de infecções para hospitais. Porto 

Alegre: ArtMed, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

CARVALHO, R. Enfermagem em Centro de 

Material, Biossegurança e Bioética. São Paulo: 

Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

HIRATA, M. H.; HIRATA, R. D. C.; MANCINI 

FILHO, J. Manual de Biossegurança. São 

Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

CARDOSO, T. A. O. Biossegurança, E-book (Minha Biblioteca) 
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Estratégias de Gestão, Riscos, Doenças 

Emergentes e Reemergentes. Rio de Janeiro: 

Grupo GEN, 2012. 

 

FERNANDES, A. M. O. Gestão de saúde, 

biossegurança e nutrição do trabalhador. 

Editora AB, 2006. 

02 Exemplares físicos 

 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ENFERMAGEM-34 H/A 

EMENTA:  

Origem e evolução da Enfermagem. Desenvolvimento da Enfermagem como 

profissão. Precursoras da enfermagem moderna na Europa e no Brasil. 

Enfermagem brasileira. Fases e fatores que influenciaram na constituição da 

Enfermagem. Constituição da Enfermagem profissional. Cruz Vermelha 

Brasileira. Escola de enfermeiros e enfermeiras Práticas do Brasil - Alfredo 

Pinto.  Missão Parsons no Brasil. Escola de Enfermagem Anna Nery. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OGUISSO, T. et al.  Pesquisa em história da 

enfermagem. São Paulo: Manole, 2011. 

10 Exemplares físicos 

PORTO, Fernando, Amorim, Wellington (Org.) 

História da enfermagem: identidade, 

profissionalização e Símbolos - 2ª Edição. Editora 

Yendis. Edição: 1° 2018. 

E-book (Pearson) 

Padilha, Maria Itayra; Borenstein, Miriam 

Süsskind; Santos, Iraci Dos (orgs). Enfermagem: 

História De Uma Profissão – 2º Ed .Editora 

Difusão.Edição: 1° 2018. 

E-book (Pearson) 

. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CIANCIARULLO, Tamara (ed.).Pesquisa em E-book (Pearson) 
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História da Enfermagem. Editora Manole 

Edição: 1° (2016) 

 

PORTO, A.; VIANA, D. L. Curso didático de 

enfermagem. Modulo I - 5. ed. São Caetano do 

Sul: Yendis, 2010. 

E-book (Pearson) 

GASPARELLO, A. M.; MAGALHÃES, M. S.; 

MONTEIRO, A. M. Ensino de história. Sujeitos, 

saberes e práticas. Rio de Janeiro: Mauad, 

2004. 

02 Exemplares físicos 

CHEREGATTI, Aline: JERÔNIMO, Rosangela. 

(Orgs). Enfermagem Técnicas e 

Procedimentos. São Paulo: Editora Rideel 2019. 

E-book (Pearson) 

FONTAINE, D. K.; MORTON, P. G. 

Fundamentos dos Cuidados Críticos em 

Enfermagem - Uma Abordagem Holística. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 

enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 

2010.   

11 Exemplares físicos 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO- 68 H/A 

EMENTA:  

Textualidade: Coesão e coerência. Modos de organização do texto: descritivo, 

narrativo e dissertativo. Gêneros textuais: resumo, resenha, memorando, 

ofício, relatório e ata. Compreensão e interpretação de textos literários, 

profissionais e acadêmicos. Denotação e conotação. Produção de textos orais 

e escritos. Aspectos da língua portuguesa relevantes para a leitura e produção 

de textos: pontuação, ortografia, flexões nominais e verbais, concordância, 

regência e acentuação. Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. Indicadores Ambientais e 



142 
 

Socioeconômicos do Desempenho Sustentável. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

DINTEL, F.PERISSE, G. Como escrever textos 

técnicos e profissionais: Todas as orientações 

para elaborar relatórios, cartas e documentos 

eficazes. Belo Horizonte: Gutenberg Editora, 

2011. 

10 Exemplares físicos 

FARACO, C. A.TEZZA, C. Oficina de texto. 8. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2010.  

10 Exemplares físicos 

KOCH, I. G. V.ELIAS, V. M. Ler e compreender: 

Os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: 

Contexto, 2010. 

10 Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KOCH, I. G. V.; TRAVAGLIA, L. C. 

Argumentação e linguagem. 11. ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

23 Exemplares físicos 

 

MARTINS, E. O português simplificado. 2. ed. 

São Paulo. 2009. 

02 Exemplares físicos 

 

LARAIA, R. B. Cultura: Um conceito 

antropológico. 23. ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2009. 

04 Exemplares físicos 

 

CÂMARA JR, J. M. Manual de Expressão Oral e 

Escrita. 25. ed. Vozes, 2008. 

30 Exemplares físicos 

 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São 

Paulo: Vozes, 2015. 

02 Exemplares físicos 

  

 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: IMUNOLOGIA-34 H/A 

EMENTA:  



143 
 

Fundamentos de imunologia. Sistema linfoide. Resposta imune celular e 

humoral. Antígenos. Interação antígeno-anticorpo. Cooperação celular. 

Imunoglobulinas. Sistema complemento. Citocinas. Complexo de 

histocompatibilidade principal. Imunoregulação. Reações de defesa mediadas 

por fagocitose. Imunodeficiências e Doenças autoimunes. Hipersensibilidade 

do tipo I, II, III e IV. Imunologia em transplantes. Imunologia dos tumores. 

Mecanismos de imunidade às infecções fúngicas, bacterianas, virais e 

parasitárias. Tolerância e imunossupressão. Imunoprofilaxia e imunoterapia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. 

Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2011.  

08 Exemplares físicos 

 

MALAGUTTI, W. (Organizador). Imunização, 

imunologia e vacinas. Rio de Janeiro: Rubio, 

2011. 

10 Exemplares físicos 

 

COICO, R.; SUNSHINE, G. Imunologia. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MURPHY, K. Imunobiologia de Janeway. Porto 

Alegre: Artmed, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PARHAM, P. O Sistema Imune. 3. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

LEVINSON, W. Microbiologia médica e 

imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

12 Exemplares físicos 

 

FORTE, W. C. N. Imunologia: Do básico ao 

Aplicado. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

SPOLIDORIO, D. M. P.; DUQUE, C. 

Microbiologia e imunologia geral e 

odontológica. São Paulo: Artes Médicas, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: ANATOMIA II- 102 H/A 

EMENTA:  

As regiões do corpo humano pertinente aos diferentes elementos anatômicos 

dos sistemas e órgãos. Nomenclaturas específicas dos órgãos e tecidos. 

Topografia, noções de padrões morfológicos e suas relações morfofuncionais 

dos sistemas orgânicos. Sistema nervoso; sistema endócrino; sistema 

cardiovascular; sistema linfático; sistema respiratório; sistema digestório; 

sistema urinário; sistema genital feminino; sistema genital masculino; Sistema 

tegumentar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PAULSEN, F SOBOTTA, J.WASCHKE, J. Sobotta 

atlas de anatomia humana. Anatomia geral e 

sistema muscular. 23. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan. 2012. 

10 Exemplares físicos 

 

 
 

TORTORA, G. J.NIELSEN, M. T. Princípios de 

Anatomia Humana. 12. ed. Rio de 

Janeiro:Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MOORE, K. L.DALLEY, A. F.AGUR, A. M. R. 

Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan. 2014. 

10 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HEIDEGGER, W. Atlas de Anatomia Humana. 6. 
ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014. 

11 Exemplares físicos 

HANKIN, M. H.; MORSE, D. E.; BENNETT-
CLARKE, C. A. Anatomia clínica: Uma 
abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia Humana. São 
Paulo: Manole, 2003. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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SCHMIDT, A. G.; PROSDÓCIMI, F. C. Manual de 
Neuroanatomia Humana - Guia Prático. Rio de 
Janeiro: Roca, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: BIOQUÍMICA- 68 H/A 

EMENTA:  

Estudo bioquímico da célula, água, pH e tampões. Estrutura química de 

proteínas, carboidratos, lipídios e nucleotídeos. Enzimas. Metabolismo de 

carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas. Integração metabólica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BETTELHEIM, F. A; BROWN, W. H; CAMPBELL, 
M. K; FARRELL, S. O. Introdução à química 
geral, orgânica e bioquímica. 9. ed. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012.  

20 Exemplares físicos 

 

DEVLIN, T. M; MICHELACCI, Y. M. Manual de 
bioquímica com correlações clínicas. 7a.ed. 
São Paulo: Blucher. 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

MURRAY, R. K.; BENDER, D. A.; BOTHAM, K. 
M.; KENNELLY, P. J.; RODWELL, V. W.; WEIL, P. 
A. Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2017. 
 

10 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MARIA, C. A. B. Bioquímica básica: Introdução 
á bioquímica dos hormônios, sangue, sistema 
urinário, processos digestivo e absortivo e 
micronutrientes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2014. 

02 Exemplares físicos 

 

VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 

02 Exemplares físicos 

 

FERRIER, D. R; HARVEY, R. A. Bioquímica 
ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed. 2015. 

04 Exemplares físicos 

 

OLIVEIRA, C.; COMPRI-NARDY, M.; STELLA, M. 
B. Práticas de Laboratório de Bioquímica e 
Biofísica: Uma visão integrada. Guanabara 
Koogan, 2013. 

02 Exemplares físicos 
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TOY, E. C.; SEIFERT JR., W. E.; STROBEL, H. 
W., HARMS, K. P. Casos Clínicos em 
Bioquímica (Lange). Porto Alegre: AMGH, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: PARASITOLOGIA- 34 H/A 

EMENTA:  

Introdução à Parasitologia Humana. Noções de Epidemiologia. Relação 

parasito-hospedeiro e fatores interferentes. Ações patogênicas dos parasitos 

sobre o hospedeiro. Estudo de protozoários e helmintos de interesse na 

Enfermagem e seus respectivos vetores e reservatórios. Entomologia médica: 

estudo dos principais artrópodes e ectoparasitas. Parasitoses em pacientes 

imunossuprimidos. Infecções parasitárias mistas e emergentes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARLI, G. A. Atlas de diagnóstico em 
parasitologia humana. São Paulo: Atheneu, 
2014. 

10 Exemplares físicos 

 

FRANCO, M. A.; CIMERMAN; B. Atlas de 
parasitologia humana com descrição de 
imagens de artrópodes, protozoários, 
helmintos e moluscos. 2. ed. São Paulo: 
Atheneu, 2012. 

10 Exemplares físicos 

 

COURA, J. R. Síntese das doenças infecciosas 
e parasitarias. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FERREIRA, M. U. Parasitologia: 
Contemporânea. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012.  

02 Exemplares físicos 

 

REY, L.                                    
                                              
4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.  

E-book minha Biblioteca 

REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

02 Exemplares físicos 

 

REY, L. Parasitologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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FREITAS, E. O.; GONÇALVES, T. O. F. 
Imunologia, Parasitologia e Hematologia 
Aplicadas à Biotecnologia. São Paulo: Saraiva. 
2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: POLÍTICAS DE SAÚDE-34 H/A 

EMENTA:  

Políticas de saúde no Brasil. O Sistema Único de Saúde: histórico, princípios, 

diretrizes e legislação. Reforma do Estado e Constituição Federal. 

Enfermagem e a Política de Saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OHARA, E. C. C.; SAITO, R. X. S. Saúde da 
família: Considerações teóricas e 
aplicabilidade. 3. ed. São Paulo: Martinari, 2014. 

10 Exemplares físicos 

 

SOUZA, M. C. M. R.; HORTA, N. C. Enfermagem 
em Saúde Coletiva - Teoria e Prática. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.  

10 Exemplares físicos 

 

FREIRE, C.; ARAÚJO, D. P. Política Nacional de 
Saúde - Contextualização, Programas e 
Estratégias Públicas Sociais. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.; VIANA, V. J. 
Poluição Ambiental e Saúde Pública. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

HACK, Neiva Silvana.Política Pública de Saúde 
no Brasil: História, Gestão e Relação com a 
Profissão do Serviço Social. Editora Intersaberes 
Edição: 1° 2019. 

E-book (Pearson) 

SIQUEIRA, B. R. Perguntas e respostas 
comentadas de saúde pública. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Rubio, 2010. 

10 Exemplares físicos 

 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 6.ed. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

05 Exemplares físicos 

 

PAIM, J. S. Saúde Coletiva. MedBook, 2014. 10 Exemplares físicos 
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SEGUNDO PERÍODO 

DISCIPLINA: FISIOLOGIA -68 H/A 

EMENTA:  

Fisiologia Celular e Homeostasia. Estudo biofísico e fisiológico dos sistemas: 

Nervoso, Endócrino, Digestório, Cardiovascular, Respiratório e Renal. 

Radiobiologia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T. 
Vander. Fisiologia humana: os mecanismos 
das funções corporais. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

10 Exemplares físicos 

 

SILVERTHORN, D. U. Fisiologia Humana, 
uma abordagem integrada. 7. ed. Porto Alegre : 
Artmed, 2017 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

APPLEGATE, E. J.; FERNANDES, J. R.; WAFAE, 
N.Anatomia e Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2012. 

10 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

RAFF, H.; LEVITZKY, M. Fisiologia médica: 
Uma abordagem integrada. Porto Alegre: 
AMGH, 2012. 

02 Exemplares físicos 

 

AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

07 Exemplares físicos 

 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de 
Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 

02 Exemplares físicos 

 

COSTANZO, L. S. Fisiologia. 4. ed. São Paulo: 
Elsevier, 2011. 

02 Exemplares físicos 

 

MOURAO JUNIOR, C. A.; ABRAMOV, D. M. 
Fisiologia Essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 

02 Exemplares físicos 

 

SILVERTHORN, D. U.  Fisiologia humana. 5. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 

02 Exemplares físicos 
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TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: MICROBIOLOGIA- 68 H/A 

EMENTA:  

Estrutura, fisiologia, nutrição, metabolismo e genética de microrganismos e 

biotecnologia aplicada à área da saúde. Características gerais de 

microrganismos, bactérias, vírus e fungos e sua patogenia. Interação 

microrganismos-homem-ambiente. Relações inter e intra espécie. Ação de 

agentes físicos e químicos sobre os microrganismos. Mecanismos de 

patogenicidade microbiana. Bacteriologia, micologia e virologia aplicada a 

área de saúde. Métodos de coleta de material biológico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASE, C. L.; FUNKE, B. R.; TORTORA, G. J. 
Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed. 
2012.  

10 Exemplares físicos 

 

LEVINSON, W. Microbiologia médica e 
imunologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

12 Exemplares físicos 

 

SCHAECHTER, M.; INGRAHAM, J. L; 
NEIDHARDT, F. C. Micróbio: uma visão geral. 
Porto Alegre: Artmed, 2010. 

10 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BROOKS, G. F; BUTEL, J. S.; CARROLL, K. C. 
Microbiologia médica ,deJawetz, Melnick e 
Adelberg. 25. ed. Porto Alegre: AMGH. 2012.  

10 Exemplares físicos 

 

BRANDAO, W. T. M. Microbiologia. Curitiba: 
Editora do livro técnico, 2012. 

02 Exemplares físicos 

 

SALVATIERRA, C. M. Microbiologia - Aspectos 
Morfológicos, Bioquímicos e Metodológicos. 
São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

NEUSELY, S. Manual de métodos análise 
microbilógica da água. Varela, 2005. 

06 Exemplares físicos 

 

FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança 
dos alimentos. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

02 Exemplares físicos 
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TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA I-68 H/A 

EMENTA:  

Semiologia para a prática da enfermagem. Cliente como ser 

biopsicosocioespiritual. Necessidades humanas, seus desequilíbrios e a 

oferta de cuidados/intervenções de enfermagem. Instrumentos básicos da 

assistência. Segurança profissional e do paciente na assistência de 

enfermagem. Estrutura e formação de Comissões de Controle de Infecção. 

Vigilância epidemiológica das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Legislações vigentes. Prevenção e controle das infecções relacionadas à 

assistência saúde. Medidas de biossegurança: Lavagem das mãos, calçar e 

retirar luvas de procedimento e estéril, tipos de precauções. Medidas de 

Higiene: Limpeza da unidade, limpeza terminal e limpeza concorrente, 

desinfecção, arrumação do leito hospital. Sinais vitais: Pressão Arterial, 

Temperatura, Frequência Cardíaca, Frequência Respiratória, Dor Verificação 

de Glicemia. Medidas antropométricas: Peso, Altura, IMC. Posições dos 

leitos e posições anatômicas; Terminologia; Anotações e registros de 

enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3 Ed. Porto Alegre: Artmed. 2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 
enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 

04 Exemplares físicos 
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Porto Alegre: Artmed, 2009.  

CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 
Suddarth:Examescomplementares. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOTECNICA I-68 H/A 

EMENTA:  

Assistência de Enfermagem ao adulto: Cuidados relacionados à Higiene 

(Banho de aspersão e banho no leito; Higiene oral; Higiene pessoal; Higiene 

do couro cabeludo; Higiene perineal). Massagens de conforto; Hidratação 

tópica; Alimentação (via oral); Sondagem Gástrica, Lavagem Gástrica; 

Sondagem Enteral; Cuidados com Nutrição enteral. Integridade da pele; 

Lesões por pressão; Tratamento de feridas, curativos e coberturas; 

Cicatrização das feridas. Cuidados com Drenos (Abramson; Tórax; 

Mediastino; Penrose; Sucção ou Portovac; Kerr). Mudança de decúbito; 

Transferências (Cama, maca e poltrona). Primeiros socorros básicos sem 

intervenção invasiva. Técnicas de anotações, terminologia aplicada à saúde 

e registros (anotação e evolução). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 

E-book (Minha 
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Koogan, 2006. Biblioteca) 

 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 

Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 

Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 

LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 

Suddarth:Examescomplementares. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 

enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2009.  

04 Exemplares físicos 

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 

enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 

2010. 

11 Exemplares físicos 

 

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3 Ed. Porto Alegre: Artmed. 2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: FARMACOLOGIA-68 H/A 

EMENTA:  

Estudo das vias de administração, mecanismos de ação, fatores que 

interferem nas ações e efeitos dos medicamentos. Implicações na área de 

Enfermagem. Absorção, biotransformação e eliminação de medicamentos. 
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Farmacodinâmica: ações gerais dos fármacos. Farmacologia do Sistema 

Nervoso Autônomo. Farmacologia do Sistema Nervoso Central, 

especialmente dos agentes anticonvulsivantes, tranquilizantes, 

antidepressivos. Anti-inflamatórios. Farmacologia do sistema cardiovascular. 

Farmacologia do sistema hematopoiético. Farmacologia endócrina e 

reprodutor. Farmacologia do sistema respiratório. Farmacologia do sistema 

digestório. Quimioterapia antimicrobiana. Medicamentos anti-helmínticos. 

Interação medicamentosa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANCO, A. S.; KRIEGER, J. E. Manual de 
Farmacologia. São Paulo: Manole, 2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

GODAN, D. E. et al. Princípios de Farmacologia 
- a base fisiopatológica da farmacologia – 3. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

LÜLLMANN, H.; MOHR, K.; HEIN, L. 
Farmacologia. Porto Alegre: Grupo A, 2017. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

JANNKE, H. A.; SILVEIRA, M. P. T. Casos 
clínicos integrados. Farmacologia, patologia e 
clínica médica. São Paulo: Pharmabooks. 2011. 

02 Exemplares físicos 

 

GUARESCHI, A. P. D. F.; CARVALHO, L. V. B.; 
SALATI, M. I. Medicamentos em Enfermagem, 
Farmacologia e Administração. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2017. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

BERTRAM G. K.; SUSAN B. M.; ANTHONY J. T. 
Farmacologia Básica e Clínica. 12. ed. São 
Paulo: Mcgraw Hill, 2013. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

WHALEN, K.;FINKELl, R.; PANAVELIL, T. 
A.Farmacologia Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 
2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

SCHATZBERG, A.; DEBATTISTA, C.Manual de E-book (Minha 
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Psicofarmacologia Clínica. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 

Biblioteca) 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM- 

34 H/A 

EMENTA: 

Conceitos, modelos e Teorias de Enfermagem. Processo de Enfermagem. 

Sistemas de Classificação de Enfermagem. Raciocínio clínico e pensamento 

crítico. Cuidado humanizado. Princípios da Prática Baseada em Evidências. 

Consulta de Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHANES, M. SAE – Descomplicada. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

SILVA, E. R. R.; LUCENA, A. F. Diagnósticos de 
enfermagem com base em sinais e sintomas. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

RALPH, S. S.; TAYLOR, C. M. Manual de 
Diagnóstico de Enfermagem. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Gagliazzi, M. T. Intervenções de Enfermagem. 
E.P.U., 2000. 

03 Exemplares físicos 

CARPENITO, L. J. Manual de Diagnósticos de 
Enfermagem. Porto Alegre: Artmed. 2018. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

CARPENITO, L. J. Diagnósticos de 
Enfermagem. 13. ed. Artmed. 2012. 

04 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida; Vieira, Álvaro 
Alberto de Bitterncour; Emergência: 
Atendimento e Cuidados de Enfermagem - 5º 

E-book (Pearson) 
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Edição. Editora Yendis.Edição: 1° 2018 
 

FONTAINE, D. K.; MORTON, P. G. Fundamentos 
dos Cuidados Críticos em Enfermagem - Uma 
Abordagem Holística. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: EXAME FISICO APLICADO A ENFERMAGEM- 34 H/A 

EMENTA 

Aplica os conhecimentos prévios de anatomia na realização do exame físico. 

Instrumentaliza o acadêmico a realizar a anamnese e localizar 

anatomicamente os órgãos, aparelhos e sistemas, por regiões corporais. 

Propicia ao acadêmico a realização do exame físico, incluindo mensuração 

de temperatura, pulso, respiração e escore de dor de forma profissional e 

humanista. Exame Físico de enfermagem. Estratégia NURSE e Método 

PQRST. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3. ed. Artmed. 2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos + 

e-book (Minha 

Biblioteca) 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e Suddarth: 
Examescomplementares. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3. ed. Artmed. 2016. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 
enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 

04 Exemplares físicos 



156 
 

Porto Alegre: Artmed, 2009. 

CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

PORTO, C. C.; PORTO, A. L. Exame Clinico. 8. 
ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

02 Exemplares físicos 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

 

 

TERCEIRO PERÍODO 

DISCIPLINA: SAÚDE AMBIENTAL (ECOLOGIA)- 34 H/A 

EMENTA: 

Compreender o processo gerador – Saúde x Doença – relacionando-o às 

condições de vida da população, ao seu desenvolvimento sócio – político – 

econômico - histórico e cultural, com vistas ao desenvolvimento da 

capacidade de observação e comunicação com pessoas e grupos. 

Compreender os principais processos de interação entre os seres vivos e 

destes com o Meio Ambiente, correlacionando Saúde e Meio Ambiente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MILLER, G. T. Ciência Ambiental. 11 
ed.Cengage Learning, 2008. 

07 Exemplares físicos + 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

CARVALHO, I. C. M. Educação Ambiental a 
Formação do Sujeito Ecológico. 5 ed. Cortez, 
2011. 

11 Exemplares físicos 

 

TOWNSEND, C. R. Fundamentos em ecologia. 3 
ed. Artmed, 2010. 

22 Exemplares físicos 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHRISTOFOLETII, A. Modelagem de sistemas 
ambientais. 1 ed. Edgard blucher. 1999. 

09 Exemplares físicos 

 

MINC, C. Ecologia e cidadania.2 ed. Moderna, 
2005. 

02 Exemplares físicos 

 

PHILIPPI JUNIOR, A.; PELICIONI, M. C. F. 
Educação ambiental e sustentabilidade. São 

E-book (Minha 
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Paulo: Manole, 2014 Biblioteca) 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. V.; 
JAPIASSÚ, V. Poluição ambiental e saúde 
pública. São Paulo: Erica, 2014. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e 
ambiente. São Paulo: Manole, 2005 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

 

 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: PROCESSOS PATOLÓGICOS- 68 H/A 

EMENTA:  

Conceituação, etiologia e patogenia das lesões celulares. Anormalidades do 

crescimento celular. Neoplasias. Imunopatologias. Patologia das doenças 

inflamatórias e granulo matosas. Processos infecciosos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOGLIOLO, L.; BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo 
Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

FAUSTO, N.; ASTER, E. V. Robbins &Cotran 
Patologia: bases patológicas das doenças. 8. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

10 Exemplares físicos 

 

SILBERNAGL, S.; LANG, F. Fisiopatologia: 
Texto e Atlas. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BICCA, E. B. C.; GASTAL, C. E. D.; JANNKE, H. 
A.; SILVEIRA, M. P. T. Casos clínicos 
integrados. Farmacologia, patologia e clínica 
médica. São Paulo: Pharmabooks. 2011. 

02 Exemplares físicos 

 

PEREZ, E. Fundamentos de Patologia. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

02 Exemplares físicos 

HAMMER, G. D.; McPHEE, S. J.Fisiopatologia 
da Doença. Porto Alegre: Grupo A, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BRANDÃO, J. P. L.; CAPARICA FILHO, N. U.; 
MENDES, KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. 
Histologia e biologia celular: uma introdução á 
patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2012. 

02 Exemplares físicos 

REISNER, H. M. Patologia: Uma Abordagem por 
Estudos de Casos. Porto Alegre: AMGH, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: BIOFÍSICA-34 H/A 

EMENTA:  

Água e suas propriedades biofísicas. Fundamentos de espectrofotometria. 

Difusão. Osmose. Tônus celular. Transporte ativo. Diálise. Bioeletrogênese. 

Contração muscular. Biofísica da circulação. Biofísica da respiração. Biofísica 

da função renal. Radiação. Radiobiologia. Radioproteção 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

RODAS DURÁN, José Henrique. Biofísica: 
Fundamentos e Aplicações.  Editora Pearson 
Edição: 1° 2013. 
 

E-book (Pearson) 

Heneine, I. F. Biofísica básica. Atheneu. 2000. 03 Exemplares físicos + 

E-book (Pearson) 

NARDY, M. B. C.; SANCHES, J. A. G.; STELLA, 
M. B. Bases da Bioquímica e Tópicos de 
Biofísica - Um Marco Inicial. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

02 Exemplares físicos + 

E-book (Pearson) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HARVEY, R. A; FERRIER, D. R. Bioquímica 
ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

04 Exemplares físicos 

 

WARD, J. P. T.; LINDEN, R. W. A.Fisiologia 
Básica: Guia Ilustrado de Conceitos 
Fundamentais. São Paulo: Manole, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

MAURER, M. H. Fisiologia Humana Ilustrada. 
São Paulo: Manole, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

ABRAMOV, D. M.; MOURÃO JÚNIOR, C. A. 
Biofísica essencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2012.  

02 Exemplares físicos 

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Corpo 
Humano: Fundamentos de Anatomia e 
Fisiologia. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA II-68 H/A 

EMENTA:  

Introdução/Revisão: Sistematização da assistência de enfermagem, técnicas 

instrumentais para o exame físico e entrevista, Estratégia nurse, método 

PQRST, avaliação da dor e avaliação dos sinais vitais. Processo de 

Enfermagem e Semiologia: Neurológica; Cabeça e pescoço; Respiratória; 

Cardiovascular; Sistema Digestivo; Sistema Urinário; aparelho locomotor; pele 

e seus anexos. Registro e evolução de enfermagem. Perda, pesar e morrer; 

Cuidados ao paciente em fase terminal; Cuidados com o corpo após a morte. 

Terminologias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3. ed. Artmed. 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos 

 

 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 
enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  

04 Exemplares físicos 

 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

 

FISCHBACH, F. T.; FISCHBACH, M. A. Exames 
Laboratoriais e Diagnósticos em Enfermagem - 
Guia Prático. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 

10 Exemplares físicos 
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Suddarth:Exames complementares. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

 

 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOTECNICA II- 68 H/A 

EMENTA:  

Cuidados de enfermagem nas necessidades terapêuticas relacionadas à 

terapia medicamentosa por administração: via oral, via sublingual, via sonda 

gástrica ou enteral, via ocular, via nasal, via brônquica, via auricular ou 

otológica, via tópica, via vaginal, via retal, via intradérmica, via subcutânea, via 

intramuscular, via intravenosa e coleta de exames. Cálculos de medicação. 

Assistência de Enfermagem ao adulto com necessidades de: Oxigenoterapia; 

Nebulização; Aspiração de vias aéreas; Cuidados com Traqueostomia; 

Cuidados com Cateter Central; Punção Arterial; Eliminações vesicais: 

Cateterismo Vesical de alívio; Cateterismo Vesical de Demora; Irrigação 

Vesical; Uso de papagaio, comadre, dispositivo urinário e fralda; Avaliação do 

padrão de eliminação urinária e balanço hídrico. (Eliminações intestinais: 

Enema, Impactação fecal, Lavagem intestinal, sonda retal, fleetenema, 

supósitório, Estomas e cuidados com a colostomia); Terminologias e anotações 

de Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos + 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

11  Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 04 Exemplares físicos 
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enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 
Suddarth:Examescomplementares. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 
Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM E EXERCÍCIO 

PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM-68 H/A 

EMENTA: 

As diferentes concepções da gerência no contexto histórico das organizações. 

Políticas que norteiam o processo de trabalho nas instituições de saúde e nos 

serviços de enfermagem e as propostas assistenciais. Meios e instrumentos 

para a gerência nos serviços de enfermagem. Competências e habilidades 

para a função gerencial. Gestão da qualidade e segurança em saúde.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KURCGANT, P. (coordenador). Gerenciamento 
em enfermagem.  2. Ed. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011.  

E-book (Minha Biblioteca) 

JOINT C. R. Temas e Estratégias para liderança 
em enfermagem: enfrentando os desafios 
hospitalares atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MARQUIS, B. L; HUSTON, C. J. Administração e 
liderança em enfermagem: teoria e prática. 6. 
ed. Porto alegre: Artmed, 2010. 

02 Exemplares físicos 
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ARAUJO, L. C. G.; GARCIA, A. A. Gestão de 
pessoas: edição compacta. São Paulo: Atlas, 
2010. 

06 Exemplares físicos 

LEONI, M. G. Autoconhecimento do Enfermeiro 
- Instrumento nas Relações Terapêuticas e na 
Gestão/Gerência em Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FONTINELE Junior, K. Ética e bioética em 
enfermagem. Editora: AB, 2007. 

05 Exemplares físicos 

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 5. ed. 
Revista dos Tribunais, 2006. 

05 Exemplares físicos 

 

 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 

(UPAS)- 34 H/A 

EMENTA: 

Desenvolver habilidades combinadas nas dimensões cognitivas, interpessoais, 

técnicas e éticas para realização da assistência de enfermagem em unidades 

de pronto atendimento. Considerando diretrizes internacionais do atendimento 

às vítimas em situações de emergências traumáticas e clínicas. Considerando 

resoluções do conselho federal de enfermagem e diretrizes nacionais da rede 

de atenção as urgências e emergências. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HIGA, E. M. S.; ATTALAH, Á. N.; BAFI, A. T.; 
MANCUSO, F. J. N. Guia de Medicina de 
Urgência. São Paulo: Manole, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em Pronto 
Atendimento - Urgência e Emergência. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

TOBASE, L.; TOMAZINI, E. A. S. Urgências e 
Emergências em Enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 

E-book (Minha Biblioteca) 
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GEN, 2014. 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica do HCPA. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

10 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   

10 Exemplares físicos 

FONTAINE, D. K.; MORTON, P. G. Fundamentos 
dos Cuidados Críticos em Enfermagem - Uma 
Abordagem Holística. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

QUARTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA- 34 H/A 

EMENTA 

Proporciona ao estudante o desenvolvimento de habilidades combinadas nas 

dimensões cognitivas, interpessoais, técnicas e éticas para a realização 

assistência de enfermagem no ciclo vital em situação primária, secundária e 

terciária, utilizando as diretrizes internacionais do atendimento às vítimas em 

situações de emergências traumáticas, clínicas, psiquiátricas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HIGA, E. M. S.; ATTALAH, Á. N.; BAFI, A. T.; 
MANCUSO, F. J. N. Guia de Medicina de 
Urgência. São Paulo: Manole, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SANTOS, N. C. M. Enfermagem em Pronto 
Atendimento - Urgência e Emergência. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

TOBASE, L.; TOMAZINI, E. A. S. Urgências e 
Emergências em Enfermagem. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

SPRINGHOUSE. Enfermagem de Emergência - 
Série Incrivelmente Fácil. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 
Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA III-34 H/A 

EMENTA:  

Aulas teórico práticas em laboratório: Cuidados de enfermagem nas 

necessidades terapêuticas relacionadas à terapia medicamentosa. Tratamento 

de feridas. Assistência de Enfermagem ao adulto com necessidades de 

oxigenação, alimentação, hidratação e eliminações. Registros em prontuário 

dos cuidados realizados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos + 

E-book (MB) 

BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 
Suddarth:Examescomplementares. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 
enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  

04 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 10 Exemplares físicos 
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enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 
Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

NETTINA, S. M. Manual de Prática de 
Enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SEMIOTECNICA III-34 H/A 

EMENTA:  

Atividades práticas supervisionadas (APS) em campo: Cuidados de 

enfermagem nas necessidades terapêuticas relacionadas à terapia 

medicamentosa. Tratamento de feridas. Assistência de Enfermagem ao adulto 

com necessidades de oxigenação, alimentação, hidratação e eliminações. 

Registros em prontuário dos cuidados realizados. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

10 Exemplares físicos 

ANDRIS, D. A. Semiologia - Bases para a 
Prática Assistencial. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

NETTINA, S. M. Manual de Prática de 
Enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2007. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

CARPENITO-MOYET, L. J. Diagnósticos de 
enfermagem: Aplicação à práticaclínica. 11. ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.  

04 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 Exemplares físicos 
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BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, D. S.; 
LIPPINCOTT, W. W. Brunner e 
Suddarth:Examescomplementares. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

10 Exemplares físicos 

CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA – 68 H/A 

EMENTA:  

História e bases conceituais da Epidemiologia como método de investigação 

científica. Epidemiologia descritiva - distribuição das doenças como variáveis, 

pessoas, lugar e tempo, variações cíclicas e sazonais. Método de mensuração 

em Epidemiologia. Uso e limitações de indicadores de uso frequente em saúde. 

Epidemiologia analítica - estudos de casos controles, coorte, experimentais e 

randomizados. Análise de riscos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROBERT W. F.; SUZANNE E. F.; GRANT S. F. 
Epidemiologia Clínica. 5. ed. São Paulo: Artmed, 
2014. 

10 Exemplares físicos 

ALEXANDRE, L. B. S. P. Epidemiologia: 
Aplicada nos serviçosde saúde. São Paulo: 
Martinari, 2012.  

10 Exemplares físicos 

BONITA, R; BEAGLEHOLE, R; KJELLSTROM, T. 
Epidemiologia básica. 2. ed. São Paulo: Santos, 
2011.  

10 Exemplares físicos 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PAIM, J. S. Saúde Coletiva. MedBook, 2014. 10 Exemplares físicos 

ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. 
Epidemiologia & Saúde - Fundamentos, 
Métodos e Aplicações. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FRANCO, L. J.; PASSOS, A. D. C. Fundamentos 
de Epidemiologia. São Paulo: Manole, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

GALLEGUILLOS, T. G. B. Epidemiologia - 
Indicadores de Saúde e Análise de Dados. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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ROTHMAN, K.; GREENLAND, S.; LASH, T. 
EpidemiologiaModerna. Porto Alegre: Artmed, 
2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 
 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO- 68 H/A 

EMENTA:  

Fundamentar cientificamente a assistência de Enfermagem sistematizada nas 

patologias mais comuns encontradas em clínica médica e cirúrgica incluindo a 

abordagem preventiva e reabilitação. Assistência de Enfermagem nos períodos 

pré e pós-operatório. Necessidades nutricionais no adulto. Assistência de 

enfermagem ao doente portador de doenças transmissíveis hospitalizado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FOSTER, C.; MISTRY, N. F.; PEDDI, P. F.; 
HARMA, S. The Washington Manual - Manual de 
Terapêutica Clínica. 33. ed.  Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MOHALLEM, A. G. C.; et al. Enfermagem pelo 
método de estudo de casos. São Paulo: Manole, 
2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BELLEHUMEUR, C. Home Care - Cuidados 
Domiciliares - Protocolos para a Prática 
Clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CHAVES, L. C.; POSSO, M. B. S. Avaliação 
física em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PEDREIRA, L. C.; PRASERES, B. M. R. 
Cuidados Críticos em Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

JENSEN, S. Semiologia para Enfermagem - 
Conceitos e Prática Clínica. Rio de Janeiro: 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Guanabara Koogan, 2013. 

 

 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO- 68 H/A 

EMENTA:  

O processo natural de envelhecimento e as mudanças biopsicossociais e suas 

implicações relacionadas ao idoso. Aspectos demográficos e epidemiológicos 

do envelhecimento populacional. Assistência de enfermagem gerontológica. 

Pesquisa e conhecimentos epidemiológicos dentro das áreas de Geriatria e 

Gerontologia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

TOMMASO, A. B. G. D.; MORAES, N. S.; CRUZ, 
E. C.; KAIRALLA, M. C. Geriatria - Guia Prático. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FREITAS, E. V.; PY, L. Tratado de Geriatria e 
Gerontologia, 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

NUNES, M. I.; SANTOS, M. S.; FERRETI R. E. L. 
Enfermagem em Geriatria e Gerontologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ALMADA FILHO, C. M. etal.Manual de Geriatria - 
Manual do Residente da Universidade Federal 
de São Paulo – UNIFESP. Rio de Janeiro: Roca, 
2012.   

E-book (Minha Biblioteca) 

CAMPBELL, M. L. Nurse to Nurse: Cuidados 
Paliativos em Enfermagem. Porto Alegre: AMGH, 
2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PAIM, J. S. Saúde Coletiva. MedBook, 2014. 10 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 
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QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA APLICADA À SAÚDE- 68 H/A 

EMENTA:  

A ciência do comportamento e da psique humana de forma contextualizada à 

enfermagem, buscando criar condições de diálogo do enfermeiro com a 

psicologia, para a compreensão de seus conceitos e técnicas, oferecendo 

instrumentais e conhecimentos das ciências humanas para lidar com as 

pessoas, seja individual ou coletivamente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAPTISTA, M. N.; BAPTISTA, R. R. D.; 
BAPTISTA, A. S. D. Psicologia Hospitalar- 
Teoria, Aplicações e Casos Clínicos, 3. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

E-book (Minha Biblioteca) 

Wilze Laura Bruscato (org).A psicologia na 
saúde: da atenção primária à alta 
complexidade - 1ª edição.  Ed Casa do 
Psicólogo,Edição: 1° 2016. 

E-book-Pearson 

Silvares, E. F. M. Psicologia Clínica 
Comportamental. 2. ed.Edicon, 2006. 

13 Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BRAGHIROLLI, E. M. Psicologia Social. 27. ed. 
Vozes, 2007.  

13 Exemplares físicos 

RODRIGUES, A. Psicologia geral. 27. ed. Vozes, 
2012.  

09 Exemplares físicos 

BOCK, A. M. B. Psicologias. Saraiva, 2008. 45 Exemplares físicos 

TELES, M. L. S.  O que é psicologia. Brasiliense, 
2004.  

06 Exemplares físicos 

BOCK, A. M. B. Psicologia e o compromisso 
social. Cortez, 2009. 

12 Exemplares físicos 

 

QUINTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO NO SERVIÇO DE ENFERMAGEM- 

34H/A 

EMENTA:  

Leis do exercício profissional. Código de ética de Enfermagem. Entidades 

representativas de classe. A Bioética e a prática da Enfermagem. Bioética e 

sua relação com os grupos vulneráveis. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JONSEN, A. R.; SIEGLER, M.; WINSLADE, W. J. 
Ética Clínica: Abordagem Prática para 
Decisões Éticas na Medicina Clínica.  Porto 
Alegre: AMGH, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

MARTINS-COSTA, J.; MÖLLER, L. L. Bioética e 
Responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 
2008.   

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem.  3. ed. Rio de janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 

01 Exemplar físico + E-

book (Minha Biblioteca) 

 

SÁ, A. L. Ética Profissional. 9. ed. São Paulo: 
Atlas, 2012. 

35 Exemplares físicos 

SILVA, J. V. etal.Bioética: Visão 
Multidimensional. São Paulo: Saraiva, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CARVALHO, R. Enfermagem em Centro de 
Material, Biossegurança e Bioética. São 
Paulo: Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 5. ed. 
Revista dos Tribunais, 2006. 

05 Exemplares físicos 

 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E HEBIATRIA- 

68H/A 

EMENTA:  

A enfermagem no acompanhamento do processo de desenvolvimento do 

Adolescente. Condições clínicas e patológicas que acometem o adolescente. 

Cuidados intensivos em hebiatria. Processo de educação em saúde para o 

adolescente, família e comunidade. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ALMEIDA, F. A.; SABATÉS, A. L. Enfermagem 
Pediátrica: a Criança, o Adolescente e sua 
Família no Hospital. São Paulo: Manole, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SARMENTO, G. J. V. Princípios e Práticas de 
Ventilação Mecânica em Pediatria e 
Neonatologia. São Paulo: Manole, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

11 Exemplares físicos 

PUCCINI, R. F.; HILÁRIO, M. O. E. Semiologia da 
criança e do adolescente. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

STONE, C. K.; HUMPHRIES, R. L.; DRIGALLA, 
D.; STEPAHN, M. Current: Emergências 
Pediátricas - Diagnóstico e Tratamento. Porto 
Alegre: AMGH, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

10 Exemplares físicos 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 6. ed. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

05 Exemplares físicos 

 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER – 68 H/A 

EMENTA:  

Aspectos sociais, políticos, econômicos e epidemiológicos de saúde da mulher 

em idade fértil e idosa. Consulta de Enfermagem e cuidado à mulher nas 

doenças da mama, vulva, vagina, colo uterino, útero e anexos. Planejamento 

familiar, violência contra a mulher e gênero. Prevenção do câncer cérvico-

uterino e mama. Consulta de Enfermagem e cuidado à mulher no ciclo 
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gravídico puerperal (gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido) na Rede 

Básica de Saúde, Centro Obstétrico e Alojamento Conjunto Obstétrico. Práticas 

Educativas em Enfermagem Ginecológica e Obstétrica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIRÃO, M. J. B. C.; LIMA, G. R.; BARACAT, E. C. 
Ginecologia. São Paulo: Manole, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

DECHERNEY, A. H.; NATHAN, L.; LAUFER, N.; 
ROMAN, A. S.Current: Ginecologia e 
Obstetrícia: diagnóstico e tratamento. Porto 
Alegre: Artmed, 2015.  

E-book (Minha Biblioteca) 

LARA, S. R. G.; CESAR, M. B. N. Enfermagem 
em Obstetrícia e Ginecologia. São Paulo: 
Manole, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

HOFFMAN, B. L.; SCHORGE, J. O.; 
HALVORSON, L. M.; BRADSHAW, K. D.; 
CUNNINGHAM, F. G. Ginecologia de Williams. 
Porto Alegre: Artmed, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FERNANDES, R. A. Q.; NARCHI, N. Z. 
Enfermagem e Saúde da Mulher. 2. ed. São 
Paulo: Manole, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

REIS, R. M.; JUNQUEIRA, F. R. R.; ROSA, A. C. 
J. S. Ginecologia da Infância e Adolescência. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SASS, N. Obstetrícia. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

HIME, L. F. C. C.; PEDROSA, M. A. GPS - Guia 
Prático de Saúde – Obstetrícia. Rio de Janeiro: 
Grupo GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: BIOESTATÍSTICA- 34 H/A 

EMENTA:  

Introdução à estatística descritiva. Cálculo de probabilidades. Variáveis 

aleatórias e distribuições discretas e contínuas. Amostragem. Princípios de 

estimação e intervalos de confiança. Princípios de testes de hipóteses. 

Indicadores de saúde. Aplicação da estatística utilizando a ferramenta da 
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informática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOWNING, D. Estatística aplicada. 2. ed. 
Saraiva,2006. 

14 Exemplares físicos 

CRESPO, A. A. Estatística fácil. 19. ed. Saraiva, 
2009. 

17 Exemplares físicos 

GLANTZ, S. A. Princípios de Bioestatística. 
Porto Alegre: AMGH, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DANCEY, C. P. Estatística Sem Matemática 
para as Ciências da Saúde. Porto Alegre: Penso, 
2017.  

E-book (Minha Biblioteca) 

ARANGO, H. G. Bioestatística. Teórica e 
Computacional. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BADENOCH, D.; HENEGHAN, C.; PERERA, R. 
Ferramentas estatísticas no contexto clínico. 
Porto Alegre: Artmed. 2010. 

02 Exemplares físicos 

LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 
4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

12 Exemplares físicos 

RUMSEY, D. Estatística para leigos. Rio de 
Janeiro: Alta Books, 2009. 

02 Exemplares físicos 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO À SAÚDE DO NEONATO E CRIANÇA – 68 H/A 

EMENTA:  

A enfermagem no acompanhamento do processo de desenvolvimento do 

neonato e criança. Condições clínicas e patológicas que acometem neonato e 

criança. Cuidados intensivos em neonatologia e pediatria. Processo de 

educação em saúde para a criança, família e comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAUJO, L. A; REIS, A. T. Enfermagem na 
Prática Materno-Neonatal. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MORAIS, M. B.; CAMPOS, S. O.; HILÁRIO, M. O. 
E. Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. São 
Paulo: Manole 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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BURNS, D. A. R.; CAMPOS J. D; SILVA, L. R.; 
BORGES, W. Tratado de Pediatria, Vol1. São 
Paulo: Manole 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BURNS, D. A. R.; CAMPOS J. D; SILVA, L. R.; 
BORGES, W. Tratado de Pediatria, Vol2. São 
Paulo: Manole 2017.  

E-book (Minha Biblioteca) 

TAMEZ, R. N. Enfermagem na UTI Neonatal - 
Assistência ao Recém-nascido de Alto Risco. 
6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIORETTO, J. R. UTI Pediátrica. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SARMENTO, G. J. V. Princípios e Práticas de 
Ventilação Mecânica em Pediatria e 
Neonatologia. São Paulo: Manole, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BOWDEN, V. R; GREENBERG, C. S. 
Procedimentos de Enfermagem Pediátrica. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE- 68 H/A 

EMENTA:  

Conceituação e Fundamentos da Educação em Saúde. Política de Saúde e 

Vigilância em Saúde. O Trabalho com Grupos. Aspectos do Aprendizado do 

Adulto e os Métodos de Ensinar. Tendências Pedagógicas e os Processos de 

Aprender e Ensinar. Educação Popular em Saúde. Comunicação nas Relações 

Interpessoais em Saúde. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MONTIJO, K. M. S. Processos de Saúde - 
Fundamentos Éticos e Práticas Profissionais. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - 
Políticas e Práticas Profissionais. São Paulo: 
Saraiva, 2014 

E-book (Minha Biblioteca) 

PELICIONI, M. C. F., MIALHE, F. L. Educação e 
Promoção da Saúde - Teoria e Prática. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KILLINGER, C. L.; SANTOS, D. N. Aprender 
fazendo: A interdisciplinaridade na formação em 
saúde coletiva. Salvador: EDUFBA. 2011. 

02 Exemplares físicos 

FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a Cuidar em 
Saúde Pública. 1. ed.Yendis, 2005. 

03 Exemplares físicos 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 7. 
ed.MedBook, 2013. 

02 Exemplares físicos 

VAISBERG, M.; MELLO, M. T. Exercícios na Saúde 
e na Doença. São Paulo: Manole, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

10 Exemplares físicos 

 

 

SEXTO PERÍODO 

DISCIPLINA: SAÚDE COLETIVA- 68 H/A 

EMENTA:  

A Atenção Básica na rede de atenção à saúde. Determinação social do 

processo saúde/doença. Saúde ambiental. Territorialização. Educação em 

saúde. Visita domiciliar. Vigilância em saúde. Programa nacional de 

imunização. A prática da enfermagem na atenção primária em saúde. Modelos 

de atenção à saúde. Programas nacionais em saúde. Saúde do trabalhador. 

Processo de trabalho em saúde. Humanização, acolhimento e vínculo. Apoio 

matricial. Consulta de enfermagem e clínica ampliada. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N.Saúde coletiva: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

10 Exemplares físicos 

SOUZA, M. C. M. R.; HORTA, N. C. Enfermagem 
em saúde coletiva: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

10 Exemplares físicos 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 5. ed. São Paulo: 
Cortez. 2010. 

05 Exemplares físicos 
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FREIRE, C.; ARAÚJO, D. P. Política Nacional de 
Saúde - Contextualização, Programas e 
Estratégias Públicas Sociais. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

KILLINGER, C. L.; SANTOS, D. N. Aprender 
fazendo. A interdisciplinaridade na formação 
em saúde coletiva. Salvador: EDUFBA. 2011. 

02 Exemplares físicos 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - 
Políticas e Práticas Profissionais. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 7. 
ed.MedBook, 2013. 

02 Exemplares físicos 

 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO AO PACIENTE CRÍTICO- 68 H/A 

EMENTA:  

Assistência de enfermagem sistematizada a pacientes criticamente enfermos 

em situação de urgência e emergência. Assistência Enfermagem na Unidade 

de Terapia Intensiva. Assistência de enfermagem intensiva em: Insuficiência 

respiratória; Cardiopatias; Desequilíbrios metabólicos incluindo os 

desequilíbrios ácidos-básicos; Insuficiência Renal, diálise e Hemodiálise; 

Distúrbios neurológicos; Acidente Vascular Encefálico, Traumas; Queimaduras. 

Aspectos éticos e legais e de segurança no atendimento de enfermagem ao 

paciente crítico. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHULAY, M.; BURNS, S. M. Fundamentos de 
Enfermagem em Cuidados Críticos da AACN. 2. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MORTON, P. G.; FONTAINE, D. K. Cuidados 
Críticos de Enfermagem - Uma Abordagem 
Holística. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

FARCY, D. A.; CHIU, W. C.; FLAXMAN, A.; 
MARSHALL, J. P. Cuidados Intensivos na 
Medicina de Emergência. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CHULAY, M.; BURNS, S. M. Manual de 
Elementos Essenciais de Enfermagem em 
Cuidados Críticos da AACN. 2. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ASSUNÇÃO, M. S. C.; MONTE, J. C. M.; 
SANTOS, O. F. P. Terapia intensiva. Uma 
abordagem baseada em casos clínicos. Barueri: 
Manole. 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MORTON, Patrícia Gomes;FONTAINE, DORRIE 
K. Cuidados Críticos de Enfermagem: Uma 
Abordagem Holística. 9º Ed; Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan 20017 

E-book (Minha Biblioteca) 

ABIB, S. C. V.; PERFEITO, J. A. J. Guia de 
trauma. Barueri: Manole. 2012.  

E-book (Minha Biblioteca) 

VIANA, R. A. P. P.; WHITAKER, I. Y. 
Enfermagem em terapia intensiva. Práticas e 
vivências. Porto Alegre: Artmed. 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO Á SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA- 68 H/A 

EMENTA:  

Assistência de enfermagem as mudanças comportamentais. Ao atendimento 

em saúde mental no novo modelo da Reforma Psiquiátrica. Assistência de 

Enfermagem e principais transtornos psiquiátricos. Transtorno: Do 

pensamento, afetivo, da ansiedade, orgânico. Uso problemático de álcool e 

outras drogas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VIDEBECK, S. L. Enfermagem em saúde mental 
e psiquiatria. 5. ed. Porto Alegre: Artmed. 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FORLENZA, O. V.; MIGUEL, E. C. Compêndio de E-book (Minha Biblioteca) 
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clínica psiquiátrica. Barueri: Manole. 2012. 

TAVARES, H.; ABREU, C. N.; SEGER, L.; 
MARIANI, M. M. C; Psiquiatria, Saúde Mental e a 
Clínica da Impulsividade. São Paulo: Manole, 
2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MANSUR, C. G. Psiquiatria. Para o médico 

generalista. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ABUD, C. C.; LUCCHESE, A. C.; MARCO, M. A.; 

ZIMMERMANN, V. B. Psicologia médica. 

Abordagem integral do processo saúde-

doença. Porto Alegre: Artmed. 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MYERS, David G. Psicologia social. Porto Alegre: 

Artmed, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

STEFANELLI, M.C., FECUDA, I.M.K e A. 

Enfermagem Psiquiátrica - Em Suas 

Dimensões Assistências.  Barueri: Manole, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SAVOIA, M. G. (organizador). Interface entre a 
Psicologia e a Psiquiatria. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Roca, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: GERÊNCIA EM ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA- 

68H/A 

EMENTA:  

Identificação e análise do processo de produção de trabalho em unidade básica 

de saúde. Práticas gerenciais de enfermagem no novo contexto social do SUS. 

Prioritariamente na Atenção Primária. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

SOUZA, M. C. M. R.; HORTA, N. C. Enfermagem 
em saúde coletiva: teoria e prática. Rio de 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

VECINA NETO, G.; MALIK, A. M. Gestão em 
Saúde, 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N.Saúde coletiva: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CARRARA, D.; STRABELLI, T. M. V.; UIP, D. E. 
Controle de Infecção - A Prática do Terceiro 
Milênio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 5. ed. São Paulo: 
Cortez. 2010. 

07 exemplares físicos 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - 
Políticas e Práticas Profissionais. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ROUQUAYROL, M. Z. Epidemiologia e Saúde. 7. 
ed.MedBook, 2013. 

02 exemplares físicos 

 

 
 
 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATENÇÃO A SAÚDE DO INDÍGENA -34 H/A 

EMENTA: 

Histórico da Saúde Indígena no Brasil. Saúde Indígena tradicional e ocidental. 

A ética no contexto do trabalho intercultural. Atenção primária em saúde 

indígena e os princípios da clínica ampliada. Trabalho educativo em saúde 

indígena, equipes multidisciplinares e ações de acolhimento e promoção da 

saúde indígena. Visita técnica à aldeia (vivência prática de atendimento aos 

indígenas dentro da comunidade), atendimento em campo sob supervisão. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   
 
 

10 exemplares físicos 

MONTIJO, K. M. S. Processos de saúde: 
fundamentos éticos e práticas profissionais. São 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Paulo: Saraiva, 2014. 

CHEEVER, K. H; BRUNNER, L. S.; SUDDARTH, 
D. S. Brunner&Suddarth, Tratado de 
Enfermagem Médico-Cirúrgica. 13. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

VAISBERG, M.; MELLO, M. T. Exercícios na 
Saúde e na Doença. São Paulo: Manole, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CHAVES, L. C; POSSO, M. B. S. Avaliação física 
em enfermagem. São Paulo: Manole, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem.São Paulo, Elsevier, 2010. 

05 exemplares físicos 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.;  
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica do HCPA. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 
 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: TCC I- 68 H/A 

EMENTA:  

Etapas do método científico. Referências em base de dados. Variáveis de 

estudo. Projeto de pesquisa. Fundamentação teórica.  Problema de 

investigação científica, questões norteadoras, pressuposto, hipótese.  

Abordagem metodológica.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SEVERINO, A. J.  Metodologia do trabalho 
científico. 23 ed. Cortez, 2007. 

11 exemplares físicos 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos 
de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: 
Atlas. 2010. 

11 exemplares físicos 

BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias 
Pesquisa em Ciências - Análise Quantitativa e 
Qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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GIL, A. C. Métodos técnicas de pesquisa social. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

02 exemplares físicos 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa 
científica em ciências sociais: um guia prático 
para acompanhamento da disciplina e elaboração 
de trabalhos monográficos. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
 

04 exemplares físicos 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São 
Paulo: Vozes, 2015. 

02 exemplares físicos 

DESLANDES, S. F.; GOMES, R.; MINAYO, M. C. 
S. Pesquisa social. Teoria, método e 
criatividade. 30. ed. Petrópolis: Vozes. 2011. 

02 exemplares físicos 

MARCONI, M. A. Metodologia Científica. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. 

16 exemplares físicos 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES APLICADOS Á 

ENFERMAGEM – 34 H/A 

EMENTA: 

Sistemas de informação em saúde. Informação e tecnologias saúde. Principais 

doenças de notificação compulsória. Fundamentos que envolvem a práxis 

informacional em saúde, a política de informação nacional, tecnologias 

envolvidas neste processo. As práticas de gestão da informação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SOLHA, R. K. T. Saúde Coletiva para Iniciantes - 
Políticas e Práticas Profissionais. São Paulo: 
Saraiva, 2014 

E-book (Minha Biblioteca) 

MONTIJO, K. M. S. Processos de Saúde - 
Fundamentos Éticos e Práticas Profissionais. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SOUZA, M. C. M. R.; HORTA, N. C. Enfermagem 
em saúde coletiva: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

VAISBERG, M.; MELLO, M. T. Exercícios na 
Saúde e na Doença. São Paulo: Manole, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   

E-book (Minha Biblioteca) 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 6.ed. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

07 exemplares físicos 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 
Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FREIRE, C.; ARAÚJO, D. P. Política Nacional de 
Saúde - Contextualização, Programas e 
Estratégias Públicas Sociais. São Paulo: 
Saraiva, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: NUTRIÇÃO APLICADA A SAÚDE – 34 H/A 

EMENTA:  

Conceitos básicos em alimentação e nutrição. Hábitos e práticas alimentares. 

Necessidades e recomendações nos diferentes ciclos da vida. Macro e 

micronutrientes: função, fontes e recomendações. Segurança alimentar. 

Avaliação nutricional. Alimentação na promoção da saúde e prevenção de 

doenças. Dietas e dietoterapia nas doenças. Nutrição enteral e parenteral. 

Estudo das funções do metabolismo e correlação dos diversos sistemas do 

organismo para obter conhecimento dos processos vitais no indivíduo sadio e 

reconhecer modificações morfológicas nas estruturas orgânicas de modo a 

orientar a prática profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JAPUR, C. C.; VIEIRA, M. N. C. M. Série Nutrição 
e Metabolismo - Dietética Aplicada na 
Produção de Refeições. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

VIEIRA, M. N. C. M.; JAPUR, C. C. Série Nutrição 
e Metabolismo - Gestão de Qualidade na 
Produção de Refeições. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

WARDLAW, G. M.; SMITH, A. M. Nutrição 
Contemporânea. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

DOUGLAS, C. R. Fisiologia Aplicada à Nutrição. 
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RIELLA, M. C.; MARTINS, C. Nutrição e o Rim. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MACHADO, J. D. C.; SILVESTRE, S. C. M.; 
MARCHINI, J. S. Série Nutrição e Metabolismo - 
Manual de Procedimentos em Nutrologia. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MEDEIROS, F. J. Q & R – Nutrição. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

WIDTH, M; REINHARD, T. Manual de 
Sobrevivência para Nutrição Clínica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS -68 H/A 

EMENTA: 

Princípios em infectologia. Epidemiologia da infecção. Vigilância 

epidemiológica. Legislação Brasileira sobre o controle de infecção hospitalar e 

CCIH. Tipos de isolamentos. Doenças de notificação compulsória. Análise das 

doenças endêmicas, epidêmicas, emergentes como condição 

individual/social/cultural/ecológica na complexidade de vida e morte do ser 

humano. Formas de transmissão de doenças, principais vetores e, sobretudo 

as medidas de prevenção e controle dos agravos de importância no âmbito da 

Saúde pública. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARRARA, D.; STRABELLI, T. M. V.; UIP, D. E. 
Controle de Infecção - A Prática do Terceiro 
Milênio. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SALOMÃO, R. Infectologia - Bases Clínicas e 
Tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

COUTO, R. C.; PEDROSA, T. M. G.; CUNHA, A. 
F. A.; AMARAL, D. Infecção Hospitalar. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

OLIVEIRA, A. C.; SILVA, M. V. G. Teoria e 
Prática na Prevenção da Infecção do Sítio 
Cirúrgico. São Paulo: Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SILVA, J. V.; BARBOSA, S. R. M.; DUARTE, S. R. 
M. P. Biossegurança no Contexto da Saúde. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e controle 
de infecções para hospitais. Porto Alegre: 
Artmed, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BAKER, C. J. RedBook - Atlas de Doenças 
Infecciosas em Pediatria. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2018. 

E-book (Minha Biblioteca) 

COURA, J. R. Síntese das Doenças Infecciosas 
e Parasitarias. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE 

MATERIAL – 68H/A 

EMENTA:  

Evolução histórica da enfermagem perioperatória; a unidade de centro cirúrgico 

no contexto hospitalar; aspectos éticos e legais; assistência de enfermagem 

perioperatória; assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica; 

dinâmica da central de material e esterilização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

POSSARI, J. F. Centro Cirúrgico - 
Planejamento, Organização e Gestão. São 
Paulo: Saraiva, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CARVALHO, R.; BIANCHI, E. R. F. Enfermagem 
em Centro Cirúrgico e Recuperação. São Paulo: 
Manole, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CARVALHO, R. Enfermagem em Centro 
Cirúrgico e Recuperação Anestésica. São 
Paulo: Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Doherty, G. M. CURRENT Cirurgia: Diagnóstico E-book (Minha Biblioteca) 
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e Tratamento. Porto Alegre:Grupo A, 2017 

ROSA, M. T. L. Manual de instrumentação 
cirúrgica. 3. ed.Rideel, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CARVALHO, R. Enfermagem em Centro de 
Material, Biossegurança e Bioética. São Paulo: 
Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RIBEIRO Jr., M. A. F. Fundamentos em Cirurgia 
do Trauma. Rio de Janeiro: Roca, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ELLISON, E. C.; ZOLLINGER Jr., R. M. Atlas de 
Cirurgia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 
 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO HOSPITALAR- 68 H/A 

EMENTA:  

Sistematização da Assistência de Enfermagem no atendimento hospitalar. 

Promoção, proteção e recuperação da saúde, com ênfase na assistência ao 

cliente hospitalizado e/ou internação domiciliar. Estudo e aplicação de 

habilidades teórico-práticas no contexto hospitalar, necessárias para o 

desempenho profissional. Prática gerencial em enfermagem e Planejamento 

Estratégico Situacional em Saúde no ambiente Hospitalar. Gerenciamento de 

recursos. Gestão de pessoas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciamento do Corpo Assistencial: Manual 
aos Padrões da Joint Commission. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde coletiva: 
teoria e prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

10 Exemplares Físicos  

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Temas e Estratégias para Liderança em 
Enfermagem: Enfrentando os Desafios 
Hospitalares Atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciando o Fluxo de Pacientes: Estratégias 
e soluções para lidar com a superlotação 
hospitalar. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

FOSTER, C.; MISTRY, N. F.; PEDDI, P. F.; 
HARMA, S. The Washington Manual - Manual de 
Terapêutica Clínica. 33. ed.  Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010. 

11 exemplares Físicos  

 

 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: GERENCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA 

E TERCIÁRIA-68 H/A 

EMENTA:  

O planejamento em saúde como instrumento do processo de trabalho gerencial 

em enfermagem. Gerenciamento de unidades de enfermagem. Prontuário 

eletrônico, formulários e ferramentas para administração da unidade hospitalar. 

Monitoramento e avaliação dos serviços. Formas de organização e divisão do 

trabalho em saúde e de enfermagem. Estrutura e dinâmica organizacional dos 

serviços de saúde (atenção secundária e terciária) e de enfermagem. 

Gerenciamento de recursos financeiros e materiais. Plano de desenvolvimento 

de recursos humanos. Aplicação dos conhecimentos de administração no 

gerenciamento em enfermagem nas instituições de saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciamento do Corpo Assistencial: Manual 
aos Padrões da Joint Commission. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Temas e Estratégias para Liderança em 
Enfermagem: Enfrentando os Desafios 
Hospitalares Atuais. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciando o Fluxo de Pacientes: Estratégias 
e soluções para lidar com a superlotação 
hospitalar. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

ESHERICK, J. S.; CLARK, D. S.; SLATER, E. D. 
CURRENT: Diretrizes Clínicas em Atenção 
Primária à Saúde. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BRAGA, C.; GALLEGUILLOS, T. G. B. Saúde do 
Adulto e do Idoso. São Paulo: Saraiva, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

LEONI, M. G. Autoconhecimento do Enfermeiro 
- Instrumento nas Relações Terapêuticas e na 
Gestão/Gerência em Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 6.ed. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

07 exalares Físicos 

 

 

 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: TCC II - 68 H/A 

EMENTA:  

Análise de dados na pesquisa qualitativa.  Análise de dados na pesquisa 

quantitativa.  Interpretação e discussão dos métodos e resultados. Formatação 

e estilo ABNT e Vancouver. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SEVERINO, A. J.  Metodologia do trabalho 
científico. 23. ed. Cortez, 2007. 

11 exemplares Físicos  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos 
de metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Atlas, 2017. 

11 exemplares Físicos 

MATIAS, P. J. Manual de Metodologia da 

Pesquisa Científica.4 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias 
Pesquisa em Ciências - Análise Quantitativa e 
Qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

GIL, A. C. Métodos técnicas de pesquisa social. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

02 Exemplares Físicos  

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São 
Paulo: Vozes, 2015. 

02 Exemplares Físicos 

RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social - Métodos 
e Técnicas. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

E-book (Minha Biblioteca) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia 
Científica. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

16 exemplares Físicos  

 

 

OITAVO PERÍODO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM GESTÃO EM SAÚDE – 34 H/A 

EMENTA: 

Concepções, organização, funcionamento e financiamento do Sistema de 

Atenção. Regulamentação e instrumentos de gestão nas unidades básicas de 

Saúde. Gestão dos serviços de saúde nos diversos níveis de atenção primaria, 

secundária e terciaria a saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde 
coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2014. 

10 exemplares (físicos) 

FERREIRA, F. et al. GPS - Guia Prático de 
Saúde - Clínica Médica. Rio de Janeiro: Grupo 
GEN, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Temas e Estratégias para Liderança em 
Enfermagem: Enfrentando os Desafios 
Hospitalares Atuais. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciando o Fluxo de Pacientes: 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Estratégias e soluções para lidar com a 
superlotação hospitalar. Porto Alegre: Artmed, 
2008.  

FOSTER, C.; MISTRY, N. F.; PEDDI, P. F.; 
HARMA, S. The Washington Manual - Manual 
de Terapêutica Clínica. 33. ed.  Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: 
Yendis, 2010.   

11 exemplares físicos 

JOINT COMMISSION RESOURCES (JCR). 
Gerenciamento do Corpo Assistencial: 
Manual aos Padrões da Joint Commission. 
Porto Alegre: Artmed, 2009. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

NONO PERÍODO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I- 415 H/A 

EMENTA:  

Assistência de enfermagem, sistematização nas unidades de clínica médica, 

cirúrgica, saúde da mulher, da criança e saúde coletiva em hospitais, 

ambulatórios, unidades básicas de saúde, creches e instituição de longa 

permanência. Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro brasileira e indígena. Indicadores ambientais e 

socioeconômicos do desempenho sustentável. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA, A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT, M. C. Processo de enfermagem na 
prática clínica do HCPA. Porto Alegre: Artmed, 
2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   

11 exemplares físicos 

FONTAINE, D. K.; MORTON, P. G. Fundamentos 
dos Cuidados Críticos em Enfermagem - Uma 
Abordagem Holística. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico. 
3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

POSSO, M. B. S.  Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo: Elsevier, 2010. 

05 exemplares físicos 

ACOSTA, A. R.; VITALE, M. F. Família. Redes, 
laços e políticas públicas. 6. ed. São Paulo: 
Cortez. 2015. 

07 exemplares físicos 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

GUIMARÃES, R. M.; MESQUITA, S. C. J. GPS - 
Guia Prático de Saúde - Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

DÉCIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: ATIVIDADES COMPLEMENTARES - 208 H/A 

EMENTA:  

Iniciação científica, monitoria, nivelamento, responsabilidade social, seminários, 

visitas técnicas, colóquios, atividades culturais, palestras, cursos de extensão, 

participação em debates entre outros. Educação das relações étnico raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Indicadores 

ambientais e socioeconômicos do desempenho sustentável. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARTINS, G. A. Estudo de Caso: Uma 
Estratégia de Pesquisa. 2. ed. São Paulo: Grupo 
GEN, 2008. 

11 exemplares físicos 

PEREIRA, M. G. Artigos Científicos - Como 
Redigir, Publicar e Avaliar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

DUARTE, J.; BARROS, A. Métodos e técnicas de 
pesquisa em comunicação. 2. ed. São Paulo: 
Grupo GEN, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 12. 
ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

23 exemplares físicos 

KOCH, I. G. V. Ler e compreender os sentidos 10 exemplares físicos 
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do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos 

de metodologia científica. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2017. 

32 Exemplares físicos 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

02 exemplares físicos 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social. 34. ed. São 
Paulo: Vozes, 2015. 

02 exemplares físicos 

 

 

DÉCIMO PERÍODO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II - 415 H/A 

EMENTA:  

Gerenciamento dos cuidados de enfermagem. Sistematização de enfermagem 

nas unidades de paciente crítico. Centro de tratamento intensivo, emergência e 

centro cirúrgico. Unidade de saúde mental e o processo gerencial na unidade 

hospitalar e unidade básica de saúde. Programa Nacional de Saúde. Educação 

das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 

indígena. Indicadores ambientais e socioeconômicos do desempenho 

sustentável. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, M. A.; LUCENA A. F.; FRANZEN, E.; 
LAURENT. M. C. R. Processo de Enfermagem 
na Prática Clínica. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

E-book (Minha 

Biblioteca) 

FIGUEIREDO, N. M. A. Tratado Prático de 
enfermagem. 3. ed. São Caetano do Sul: Yendis, 
2010.   

11 exemplares físicos 

KURCGANT, P. Gerenciamento em 
enfermagem. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016.  

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico - 
Avaliação Diagnóstica de Enfermagem No 
Adulto. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

SLAVISH, S. M. Manual de prevenção e controle 
de infecções para hospitais. Porto Alegre: 

E-book (Minha Biblioteca) 
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Artmed, 2012. 

POSSO, M. B. S. Semiologia e Semiotécnica de 
Enfermagem. São Paulo: Elsevier, 2010. 

05 exemplares físicos  

FONTAINE, D. K.; MORTON, P. G. Fundamentos 
dos Cuidados Críticos em Enfermagem - Uma 
Abordagem Holística. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

LEONI, M. G. Autoconhecimento do Enfermeiro 
- Instrumento nas Relações Terapêuticas e na 
Gestão/Gerência em Enfermagem. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 
 

DISCIPLINA: LIBRAS (OPTATIVA) - 68 H/A 

EMENTA:  

Legislação sobre educação inclusiva – Regulamentação da Libras reconhecida 

como língua no território brasileiro. Fundamentos básicos da Língua de Sinais. 

Comunidade e cultura surda. Política e filosofia educacional na educação dos 

surdos – Bilinguismo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. B. Língua de 

sinais brasileira – estudos linguísticos. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

QUADROS, R. M. Língua de Herança: Língua 

Brasileira de Sinais. Porto Alegre: Penso, 2017 

E-book (Minha Biblioteca) 

QUADROS, Ronice Miller de; CRUZ, Carina 

Ribeiro. Língua de sinais: instrumentos de 

avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

MARTINS, Vanessa Regina de Oliveira (Orgs.), 

SANTOS, Lara Ferreira dos, Lacerda, Cristina 

Broglia Feitosa de.  LIBRAS: aspectos 

fundamentais. Editora Intersaberes 

E-book (Pearson) 
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Edição: 1° 2019. 

 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (org.)Libras: 

Conhecimento Além dos Sinais. Editora Pearson 

Edição: 1° 2013. 

 

E-book (Pearson) 

SEGALA, S. R.Abc em Libras. Panda Books, 
2009. 

04 exemplares físicos 

ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de 
Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre: 
Penso, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

CHOI, D. Libras. Pearson Prentice Hall, 2011. E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA – ADULTO (OPTATIVA) 

34H/A 

EMENTA: 

Introdução à Oncologia. Tipos de tumores no adulto, manifestações clínicas, 

diagnóstico e tratamento. Especificações do atendimento de enfermagem ao 

paciente oncológico adulto. Direitos do adulto com câncer. Principais tumores 

nos idosos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHABNER, B. A.; LONGO, D. L. Manual de 
oncologia de Harrison. 2 ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; MARTIN, L. G. R.; MORAES, 
M. W. (cords). Oncologia Multiprofissional: 
patologias, assistência e gerenciamento. 
Barueri, SP: Manole, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; OLIVEIRA, P. P. (cords). 
Oncologia para enfermagem. Barueri, SP: 
Manole, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

RODRIGUES, A. B.; MARTIN, L. G. R.; MORAES, 
M. W. (cords). Oncologia Multiprofissional: 

E-book (Minha Biblioteca) 
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bases para a assistência. Barueri, SP: Manole, 
2016. 

LONGO, D. L. (org). Hematologia e oncologia de 
Harrison. 2 ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; OLIVEIRA, P. P. Casos 
clínicos em oncologia. São Paulo: Iátria, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

BRITO, C. M. M. B.; et al. Manual de reabilitação 
em oncologia do ICESP. São Paulo: Manole, 
2014. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MACIEL, G. A. R.; SILVA, I. D. C. G. Manual 
diagnóstico em saúde da mulher. São Paulo: 
Manole, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA – PEDIÁTRICA (OPTATIVA)- 

34 H/A 

EMENTA: 

Conhecer e compreender aspectos relacionados aos tumores mais 

identificados na infância, manifestações clínicas, diagnóstico e tratamento. 

Particularidades do atendimento de enfermagem ao paciente oncológico 

pediátrico.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LONGO, D. L. (Org). Hematologia e oncologia 
de Harrison. 2 ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; MARTIN, L. G. R.; MORAES, 
M. W. (cords). Oncologia Multiprofissional: 
patologias, assistência e gerenciamento. 
Barueri, SP: Manole, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

MORAIS, M. B. C.; HILÁRIO, M. O. E. Pediatria: 
diagnóstico e tratamento. São Paulo: Manole, 
2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

Rodrigues, A. B.; Oliveira, P. P. (cords). 
Oncologia para enfermagem. Barueri, SP: 
Manole, 2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

Chabner, B. A.; Longo, D. L. Manual de 
oncologia de Harrison. 2 ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 

E-book (Minha Biblioteca) 
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PUCCINI, R. F.; HILÁRIO, M. O. E. Semiologia da 
criança e do adolescente. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; OLIVEIRA, P. P. Casos 
clínicos em oncologia. São Paulo: Iátria, 2013. 

E-book (Minha Biblioteca) 

RODRIGUES, A. B.; MARTIN, L. G. R.; MORAES, 
M. W. (cords). Oncologia Multiprofissional: 
bases para a assistência. Barueri, SP: Manole, 
2016. 

E-book (Minha Biblioteca) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196 
 

ANEXO 3 – REGULAMENTO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O estágio curricular supervisionado está institucionalizado e contempla 

carga horária adequada, orientação cuja relação orientador/aluno seja 

compatível com as atividades, coordenação e supervisão, existência de 

convênios, estratégias para gestão da integração entre ensino e mundo do 

trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, e 

interlocução institucionalizada da Faculdade ITOP com os ambientes de 

estágio (hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas de 

saúde), gerando insumos para atualização das práticas do estágio. O 

Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do curso de enfermagem 

Faculdade ITOP está claramente detalhado a seguir: 

Nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º da RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 

3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, a seguir transcrito, os 

cursos ficam obrigados a incluir no currículo o estágio supervisionado em 

hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em 

Enfermagem. 

Parágrafo Único. Na elaboração da programação e no processo de 

supervisão do aluno, em estágio curricular supervisionado, pelo professor, será 

assegurada efetiva participação dos enfermeiros do serviço de saúde onde se 

desenvolve o referido estágio. A carga horária mínima do estágio curricular 

supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação. 

Por sua vez, os artigos 106 a 109 do Regimento da IES a seguir 

transcritos tratam os estágios curricular da seguinte maneira: 

Art.106- O Estágio Curricular Supervisionado é realizado de acordo com 

o currículo de cada curso. 

Art.107- Os Estágios Curriculares Supervisionados constam das 
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atividades de práticas pré-profissionais, exercidas em situações reais de 

trabalho, sem vínculo empregatício. 

§1º- Os Estágios Curriculares Supervisionados são orientados por 

docentes do corpo efetivo de professores da Faculdade. 

§2º- É obrigatória a integralização da carga horária total do Estágio 

Curricular Supervisionado, prevista no currículo do curso, nela podendo incluir 

as horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das 

atividades. 

§3º- O Estágio Curricular Supervisionado como atividade regular do 

ensino exige do aluno a comprovação do aproveitamento, segundo as normas 

regulamentares dessa atividade na Faculdade. 

Art.108- Além dos Estágios Curriculares Supervisionados, de que trata 

este Capitulo, a Faculdade pode oferecer estágios extracurriculares, 

conveniados ou não, que sejam necessários para fins de inscrição em órgãos 

de Classe, que os exijam para o exercício profissional ou para atender a 

compromissos sociais, desde que aprovados pelo Coordenador de Curso com 

anuência da Diretoria Acadêmica. 

Art.109- Os Estágios Curriculares Supervisionados contemplados na 

Matriz Curricular dos Cursos de Graduação da Faculdade ITOP terão 

regulamento próprio em consonância com as Diretrizes Curriculares especificas 

de cada curso. 

O regulamento dos estágios curriculares supervisionados é assim 

descrito: 

I. Os estágios serão realizados no 9º e 10º semestres do curso, com 

carga horária de 415 horas para cada semestre, perfazendo um total de 2 

horas, necessárias para a integralização da disciplina á carga horária total do 

curso.  

II. A apresentação do desenvolvimento e do resultado final do estágio 

fica materializado no Relatório de Estágio (elaborado pelo aluno) e nos 

documentos que comprovam o vínculo do aluno a essa disciplina. 

III. As atribuições do professor do Estágio Curricular são as seguintes: 

(a) dar ciência aos alunos sobre as normas que regem o estágio; (b) orientar os 
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discentes sobre as etapas e procedimentos da realização do estágio; (c) 

orientar a elaboração do relatório de estágio; (d) reunir-se periodicamente com 

os discentes para acompanhamento do processo de estágio; (e) manter 

contato com o orientador de campo; (f) receber e avaliar os documentos 

gerados durante o processo (ex. relatórios parciais).  

IV. Os orientadores de campo (ou de área) têm como atribuições: (a) 

treinar e coordenar o estagiário nas atividades propostas; (b) opinar e colaborar 

na estruturação do relatório de estágio; (c) orientar a sua execução; (d) 

controlar a frequência do estagiário ao campo de estágio; (e) comunicar aos 

orientadores (docentes) da Instituição quando da ocorrência de qualquer 

atitude inoportuna/inadequada por parte do discente estagiário. 

V. A supervisão do estágio é feita por meio do acompanhamento 

contínuo das atividades desenvolvidas durante todo o processo, pelas 

orientações entre o estagiário e o professor, e pelas visitas realizadas no local 

do estágio.  

VI. A coordenação das atividades é realizada pelo professor da disciplina 

em conjunto com o coordenador do curso. 

VII. No tocante a forma de mensurar a produtividade e a eficiência das 

atividades acadêmicas desempenhadas pelos estagiários, o professor da 

disciplina, realizará avaliações periódicas e orientação constante com os 

alunos. No final atribuirá uma nota ao aluno considerando assiduidade, 

habilidades e competências específicas do estágio, cumprimento de prazos, 

responsabilidade, freqüência, participação e o próprio conteúdo do relatório de 

estágio. 
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ANEXO 4 – MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE ENFERMAGEM 

 

INTRODUÇÃO 

Este Manual foi elaborado com o objetivo de fornecer informações para 

o desempenho das atividades em campo de estágio supervisionado, de modo 

que seja adotada uma atitude favorável ao alcance dos objetivos educacionais, 

bem como proporcionarão ao estagiário, professor supervisor e a quem possa 

interessar, as diretrizes para o desenvolvimento dos estágios do Curso de 

Enfermagem da Faculdade ITOP em Palmas Tocantins. 

Tem por finalidade apresentar o conceito, orientações, normas e 

ferramentas. Portanto, recomenda-se sua leitura, pois contém informações 

essenciais para acadêmicos e supervisores. 

O Estágio curricular supervisionado objetiva propiciar ao aluno de 

enfermagem uma adaptação à futura profissão, facilitando sua inserção no 

mercado de trabalho. 

De modo que, o estágio é uma etapa importante no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque promove oportunidades de 

vivenciar na prática conteúdos acadêmicos, propiciando desta forma, a 

aquisição de conhecimentos e atitudes relacionadas com a profissão escolhida 

pelo estagiário. 

 

OBJETIVO 

Subsidiar alunos e supervisores com orientações necessárias para um 

bom estágio supervisionado promovendo a prática do conhecimento 

profissional de enfermagem, a partir da teoria adquirida na Faculdade ITOP, 

por meio de atividades desenvolvidas, no estágio supervisionado, nos serviços 

de saúde em todos os níveis de atenção, tendo como foco central o usuário 

mediante a adoção de estratégias pedagógicas que articulem o saber com o 

saber fazer. 

COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ALUNO: 

 Manter um relacionamento pautado na ética e no respeito com o 
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professor, demais acadêmicos, equipes das Instituições cedentes do 

campo de estágio, pacientes e familiares; 

 Identificar corretamente suas anotações nos formulários da instituição na 

qual está estagiando, identificando-se como acadêmico de enfermagem 

e assinando ao realizar todas as anotações, inclusive ao checar 

medicamentos. 

 Observar e cumprir as normas da instituição onde estiver em prática 

supervisionada. 

 Respeitar e cumprir as normas de biossegurança estabelecidas pela 

instituição onde você está estagiando e/ou fazendo sua prática 

supervisionada. 

 

NORMAS DE BIOSSEGURANÇA PARA ACADÊMICOS E DOCENTES 

 É obrigatório para entrada no campo de estágio que os acadêmicos 

estejam com esquema vacinal completo e atualizado, de acordo com as 

vacinas descritas a seguir: 

 Vacina contra o tétano: 03 doses e ou reforço; 

 Vacina contra a hepatite B: 03 doses; 

 Vacina contra febre amarela; 

 Vacina contra o sarampo, a caxumba e a rubéola (Tríplice Viral ou 

Dupla Viral + Rubéola). 

OBS.: Devido às mudanças de esquema freqüentes realizadas pelo Ministério 

da Saúde estarão sendo exigidas doses de acordo com a orientação técnica 

atualizada do Programa Nacional de Imunizações. 

 É obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

que se fizerem necessários durante a realização das atividades de 

estágio. Os tipos de equipamentos individuais a serem exigidos 

dependerão do risco ao qual o acadêmico e ou professor estiverem 

expostos, e estando em consonância com as orientações das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar/Ambulatorial e das 

Normas para Segurança do Trabalho. 

OBS.: Para identificar a conduta frente à exposição do aluno e/ou professor à 
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material biológico em campo de estágio, observar as orientações e fluxo 

elaborado para esta finalidade, seguindo as normas da instituição que o aluno 

estará estagiando, sendo relevante que todo acidente com material biológico 

deverá ser comunicado ao professor supervisor de Estágios. 

 

UNIFORME E MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 Manter identificação pessoal visível, visto que, o uso do crachá é 

obrigatório; 

 Utilizar carimbo contendo, identificação pessoal, acadêmica e da 

instituição;ex.: Nome completo; Acadêmico de Enfermagem ITOP. 

 Usar jaleco de manga longa (até os punhos), identificado com slogan da 

instituição formadora, calçado impermeável branco e fechado, cabelos 

presos, unhas curtas, não utilize adornos extravagantes e dispensáveis, 

nem roupas com comprimento inadequado, decotes e transparências. 

 Em estágios intra-hospitalares (hospitais, maternidades e UPAS), use 

blusa e calça branca ou saia de comprimento adequado à atividade; 

estágios de Saúde Pública, realizados em instituições como: unidades 

básicas de saúde, ambulatórios, policlínicas, unidades de saúde da 

família e creches, use calça jeans azul ou saia de comprimento 

adequado à atividade, em substituição à calça branca, permanecendo 

obrigatório o uso dos demais itens do vestuário. Nos estágios em 

instituições psiquiátricas, como o CAPS, o uniforme deverá ser utilizado 

conforme orientação do professor e as necessidades do campo de 

estágio. 

 Obrigatório uso de crachá de identificação e o jaleco nas visitas 

realizadas em outros locais que não sejam o campo de estágio. 

 

MATERIAL DE BOLSO DO ALUNO 

Levar para o campo de estágio todos os materiais de bolso. Sendo que 

os materiais necessários podem ser diferentes a cada estágio, ficando a critério 

do professor que deverá informar quais são estes materiais antes do início do 

estágio. Materiais como caneta, bloco de anotações e relógio são importantes 
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para todos os campos de estágio. 

 

AVALIAÇÃO DA PRÁTICA SUPERVISIONADA DE ESTÁGIO 

A avaliação é desenvolvida de forma a verificar o conhecimento, as 

habilidades, capacidade de resolução de problemas e as atitudes dos 

acadêmicos durante a realização dos estágios. A mesma ocorre de forma 

contínua e processual e contempla a auto avaliação. Seguem os instrumentos 

de avaliação utilizados no Curso de Enfermagem para todas as práticas 

supervisionadas.  

 

ORIENTAÇÕES E INSTRUMENTOS PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação da prática supervisionada, APS ou estágio do 

Curso de Graduação em Enfermagem será padrão desde os primeiros estágios 

até o último, devendo o professor, no momento da avaliação, utilizar os itens 

descritos a seguir: 

1. Presença/freqüência do aluno 

2. Relatório e avaliação diária 

3. Avaliação do estágio e Portfólio  

Avaliação Padrão Diária: 

 Presença/freqüência do aluno: 

A freqüência é o instrumento de controle da pontualidade e assiduidade do 

aluno no estágio supervisionado. 

 Relatório e avaliação diária 

1. O instrumento de avaliação diária deve ser preenchido pelo aluno e tem 

como objetivo: 

2. Descrever as atividades diárias desenvolvidas pelos alunos; 

3. Dar ao professor um feedback do aluno quanto à sua adaptação ao 

campo de estágio; 

4. Promover auto avaliação diária por parte dos alunos; 

5. Evidenciar as principais dificuldades encontradas pelos alunos; 

6. Propiciar a percepção do aluno quanto ao processo contínuo de 

avaliação. 
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Avaliação Final do Estágio: 

O instrumento de avaliação deverá ser preenchido, pelo supervisor, ao 

término de cada estágio (fora do campo de estágio).  O instrumento 

contemplará itens que estarão agrupados e descritos da seguinte forma: 

 Avaliação de estágio: 

 Relacionamento /comportamento; 

 Conhecimento técnico-científico; 

 Portfólio. 

 A primeira parte do instrumento tem o valor dos pontos de 3,0 

distribuídas em 12 variáveis, com avaliação diária a ser preenchida pelo 

docente (esta avaliação diária e optativa), porem a nota final deverá ser 

numérica e obrigatória. 

A segunda parte do instrumento tem o valor dos pontos de 7,0 

distribuídas em 04 variáveis, incluindo a variável portfólio, com avaliação diária 

a ser preenchida pelo docente (esta avaliação diária e optativa), porem a nota 

final deverá ser numérica e obrigatória. 

Portfólio é um instrumento onde o aluno deve registrar sua vivência e 

experiência vivida diariamente durante o estágio supervisionado, ou seja, seu 

pensamento, sentimento, conhecimento, dúvidas e outros, de forma ilustrativa 

ou não. 

No campo de observação será descrito qualquer situação que o 

supervisor compreender que foge do instrumento ou que achar que deverá ser 

registrado, sendo ela positivo ou negativo do aluno avaliado. 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Termo de Compromisso de Estágio é um acordo firmado entre o 

educando e instituição de ensino, onde após e leitura deste MANUAL DE 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

ENFERMAGEM, as partes se comprometem a cumprirem com as condições de 

adequação do estágio à proposta pedagógica, modalidade, horário, calendário 

e demais normativas e orientações contidas no manual. 
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FORMULÁRIO - FICHA DE FREQUÊNCIA 

Ficha de frequência: ____ Período:__________  

Local: ____________________ 

Aluno:______________________________________ Matricula:____________ 

Estágio:_________________________________________________________ 

Grupo:__________________ Período:________________________________ 

Professor:_______________________________________________________ 

Data: Data: Data: Data: 

Entrada: Entrada: Entrada: Entrada: 

Saída: Saída: Saída: Saída: 

Total (h) cumprido: 
Total (h) 

cumprido: 

Total (h) 

cumprido: 
Total (h) cumprido: 

Ass.: Ass.: Ass.: Ass.: 

 

Data: Data: Data: Data: 

Entrada: Entrada: Entrada: Entrada: 

Saída: Saída: Saída: Saída: 

Total (h) cumprido: 
Total (h) 

cumprido: 

Total (h) 

cumprido: 

Total (h) 

cumprido: 

Ass.: Ass.: Ass.: Ass.: 

 

Data: Data: Data: Data: 

Entrada: Entrada: Entrada: Entrada: 

Saída: Saída: Saída: Saída: 

Total (h) cumprido: 
Total (h) 

cumprido: 

Total (h) 

cumprido: 

Total (h) 

cumprido: 

Ass.: Ass.: Ass.: Ass.: 
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FORMULÁRIO - RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES DO ALUNO 

Aluno: 

Local de Estágio: 

Enfermeiro Supervisor: 

Professor Supervisor: 

Data Descrição Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor 
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FORMULÁRIO - FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Campo de estágio: _________________________ 

Período:__/___/____ à __/___/___ 

Acadêmico(a):____________________________________________________ 

Supervisor responsável:____________________________________________ 

Relacionamento /Comportamento (3,0) Notas 

Aceitação positiva a críticas (0,2)  

Apresentação diária de material de bolso (0,2)  

Apresentação Pessoal (0,2)  

Execução das atividades (0,3)  

Iniciativa (0,3)  

Interação com paciente/ família / equipe (0,3)  

Interesse/Comprometimento (0,3)  

Liderança (0,2)  

Pontualidade(0,3)  

Postura Profissional (0,3)  

Relacionamento interpessoal (0,2)  

Responsabilidade/Organização (0,2)  

Conhecimento técnico-científico (7,0)    Notas 

Avaliação de enfermagem (1,0)  

Conhecimento teórico/pratico (0,5)  

Domínio de termo Técnico (0,5)  

Habilidades técnicas de enfermagem (2,0)  

Relação teórica - prática (2,0)  

Portfólio(1,0)  

           

 

Observações do Supervisor: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Assinatura do Aluno: ___________________Data da avaliação: ___/____/___ 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo do Supervisor 
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FORMULÁRIO - FICHA DE FREQUÊNCIA DO SUPERVISOR 

Enfermeiro Supervisor: 

Local e Estágio: 

Período: 

Professor Supervisor: 

 

Data Horário de 
entrada 

Horário de 
Saída 

Assinatura supervisor 
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ANEXO 5 – REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares estão institucionalizadas e consideram a 

carga horária, a diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a 

aderência à formação geral e específica do discente, e a existência de 

mecanismos comprovadamente exitosos e inovadores para o curso de 

graduação em enfermagem. Sendo detalhadas neste Regulamento. 

A RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 3, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2001, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem, estabelece no seu Art. 8º, o seguinte: 

Art. 8º O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem 

deverá contemplar atividades complementares e as Instituições de Ensino 

Superior deverão criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 

adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes, 

presenciais e/ou à distância, a saber: monitorias e estágios; programas de 

iniciação científica; programas de extensão; estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins. 

No caso específico da Faculdade ITOP, as atividades complementares 

se desenvolvem nos termos do seu regulamento, que compreende as 

instruções de procedimentos a seguir apresentadas: 

I. Os objetivos gerais das Atividades Complementares são os de flexibilizar 

e enriquecer o perfil dos alunos, ampliando seus horizontes e 

contribuindo para fortalecer suas futuras competências como gestores, 

além de permitir-lhes a possibilidade de aprofundamento temático e 

interdisciplinar. 

II. O Coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade ITOP será 

responsável pela Coordenação de atividades complementares, zelando 

para que sejam atendidas as condições de realização e efetiva inclusão 

das atividades na integralização curricular dos alunos, conforme o 

disposto neste Regulamento, podendo, quando se fizer necessário, 

designar um professor como responsável pela coordenação de 

atividades complementares. 
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III. As Atividades complementares deverão ser desenvolvidas desde o início 

do curso até a sua conclusão, sem vínculo a qualquer período 

específico. 

IV. As atividades complementares não deverão confundir-se, em nenhuma 

hipótese, com o estágio acadêmico supervisionado, e embora sua 

escolha seja de responsabilidade exclusiva do aluno, sua aceitação e 

validação dependerão do disposto neste Regulamento, cabendo à 

coordenação de atividades complementares do curso, decidir sobre 

lacunas e omissões nele existentes. 

V. As atividades promovidas por outras instituições ou por outros cursos da 

Faculdade ITOP necessitam ser validadas pela Coordenação do curso 

de Enfermagem mediante requerimento justificado e documentado pelo 

aluno.  

VI. Compete à coordenação de atividades complementares, após análise e 

deferimento, encaminhar à secretaria da Faculdade ITOP, o formulário, 

relatório de atividades complementares e os documentos 

comprobatórios anexados, de que se trata neste artigo, para fins de 

registro no histórico escolar do aluno, ao final de cada semestre 

concluído. 

VII. Os alunos que ingressaram por transferência no curso de Enfermagem 

da Faculdade ITOP ficam sujeitos ao cumprimento da carga horária 

estabelecida neste Regulamento, podendo solicitar à Coordenação de 

Atividades Complementares o cômputo de parte da carga horária 

atribuída pela instituição de origem. 

VIII. O Acadêmico somente colará grau, se comprovar o cumprimento integral 

da carga horária estabelecida no projeto pedagógico do curso 

bacharelado em Enfermagem da Faculdade ITOP. 

IX. O prazo final para a entrega da documentação comprobatória do 

atendimento da carga horária prevista, é a da última prova do semestre 

letivo de conclusão do curso. 

X. Não haverá, em qualquer hipótese, prorrogação do prazo de entrega da 

documentação, ficando reservada ao Diretor Acadêmico conjuntamente 
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com o Diretor-Geral a possibilidade de deliberação sobre casos 

excepcionais. 

XI. Os documentos (certificados, relatórios e históricos) de comprovação de 

participação de eventos deverão ser expedidos em papel timbrado da 

Instituição ou órgão promotor, com assinatura do responsável e, 

respectiva carga horária do evento. A ausência de um dos requisitos 

acima descritos, implicará na não aceitação do documento para fins de 

cômputo das horas complementares. 

XII. Para fins de integralização nos Currículos Plenos dos Cursos de 

graduação serão considerados os seguintes limites de carga horária dos 

diferentes tipos de Atividades Complementares: Seminários especiais, 

visitas técnicas (extracurriculares), ações pedagógicas (extra-sala de 

aula) envolvendo temas de relevância na área do curso: até 30 

horas/aula, sendo 15 horas/aula por disciplina independente de sua 

carga horária. 

XIII. Disciplinas extracurriculares, inclusive de idiomas estrangeiros, 

realizadas em outros cursos de áreas afins, e com comprovação oficial 

da respectiva instituição, que tenham sido cursadas desde o início do 

curso até a sua conclusão com média final acima de 7,0 (sete): até 30 

horas/aula, sendo 15 horas/aula por disciplina independente de sua 

carga horária. 

XIV. Disciplinas complementares, não previstas no currículo e cursadas em 

outra IES, em período anterior ao do ingresso no curso, desde que não 

ultrapasse o período de cinco (5) anos da sua realização até a data do 

protocolo de entrega do documento comprobatório, na coordenação de 

atividades complementares: até 30 horas/aula, sendo 15 horas/aula por 

disciplina, com carga horária mínima de 40 horas/aula e média final igual 

ou superior a 7,0 (sete). 

XV. Projetos e programas de extensão coordenados por docente da 

Instituição e aprovados pelo respectivo colegiado do curso – 

organização de eventos, minicursos, oficinas e qualquer outro evento 

acadêmico (20 horas/aula por projeto de no mínimo 60 horas): até 40 
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horas/aula. 

XVI. Eventos diversos nas áreas do curso de Enfermagem da Faculdade 

ITOP, como simpósios, congressos, encontros, conferências, palestras, 

cursos, etc., desde que a participação esteja expressamente 

reconhecida por atestado, certificado ou outro documento (5 horas/aula 

por atividade, com atribuição proporcional à da carga horária do evento: 

1 horas/aula para evento com até 5 horas/aula; 3 horas/aula para 

eventos com até 10 h/a; 5 h/a para eventos com mais de horas/aula: até 

60 horas/aula, sendo permitido o limite máximo de 10 horas/aula por 

semestre; 

XVII. Publicações de trabalhos científicos (20 horas/aula em periódicos 

nacionais indexados, 40 horas/aula em periódicos internacionais 

indexados, 10 horas/aula em anais de congressos nacionais (com 

Qualis), 20 h/aula em anais de congressos internacionais (com Qualis), 

5 horas/aula (sem Qualis) e 15 horas/aula em livro/capítulo): até 40 

horas/aula. 

XVIII. Projeto de Iniciação Científica elaborado sob orientação e aprovado pelo 

orientador (20 horas/aula por projeto): até 40 horas/aula. 

XIX. Monitorias (20 horas/aula por semestre, perfazendo um mínimo de 40 

h/a de atividade na disciplina monitorada): até 40 horas/aula. 

XX. Atividades profissionais nas áreas dos respectivos cursos (20 h/a por 

semestre), desde que devidamente comprovada através de registro em 

carteira ou contrato de prestação de serviço: até 40 horas/aula. 

XXI. Experiência profissional internacional, nas áreas específicas dos cursos, 

incluindo o intercâmbio com instituição estrangeira (20 h/a por 

semestre): até 80 horas. 

XXII. Cursos de Capacitação na área específica do curso com carga horária 

superior a 100 (cem) horas/aula: até 20 horas. 
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ANEXO 6 – REGULAMENTO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(TCC) 

 

CAPÍTULO I 
 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1o Este regulamento tem o objetivo estabelecer as normas gerais para o 
processo de desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
disciplina que integra a Matriz Curricular, conforme o disposto no Projeto 
Pedagógico do Curso Bacharelado em Enfermagem. 
Art. 2o O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), requisito indispensável para 
a conclusão do Curso Bacharelado em Enfermagem, é uma disciplina que 
concentra carga horária de 136 horas e é composta de duas partes: 
 

I. Projeto de pesquisa, que sintetizará o objeto de estudo a ser 
desenvolvido na disciplina TCC I;  

II. Artigo Científico, que deverá exprimir de forma clara a capacidade 
de análise e de utilização de métodos e conceitos científicos por 
parte do aluno, bem como consolidará os principais resultados 
obtidos em toda a pesquisa desenvolvida no TCC II.  

 
 

CAPÍTULO II  
 

DOS OBJETIVOS GERAIS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Art. 3º São objetivos do Trabalho de Conclusão de Curso no curso Bacharelado 
em Enfermagem: 
 

a) oportunizar o desenvolvimento de capacidades intelectuais, 
habilidades e atitudes imprescindíveis ao desenvolvimento profissional 
do aluno; 
 
b) fornecer condições favoráveis à aplicação e à integração de 
conhecimentos adquiridos em outras disciplinas do curso; e 
 
c) favorecer o desenvolvimento de atitude crítica mediante processo de 
iniciação científica. 
 

CAPÍTULO III  
 

DA OPERACIONALIZAÇÃO  
 

Art 4° As etapas de ação do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC no 
formato de ARTIGO podem ser assim esquematizadas:  
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Etapa 01 – Disponibilização aos alunos do Regulamento para a 
elaboração do TCC I e II. 
Etapa 02 – Definição, por parte dos alunos, da área de atuação e do 
professor orientador  
Etapa 03 – Disponibilização aos alunos do cronograma de atividades da 
disciplina de TCC I e II. 
Etapa 04 – Elaboração do Projeto de Pesquisa do TCC I 
Etapa 05 – Avaliação do Projeto de Pesquisa 
Etapa 06 – Execução da pesquisa 
Etapa 07 - Elaboração do Artigo do TCC II com os resultados da 
pesquisa 
Etapa 08 – Avaliação do artigo do TCC II 
 

Art 5º O aluno poderá matricular-se na disciplina de TCC desde que tenha 
cumprido no mínimo 90% da carga horária total do curso e o pré-requisito 
exigido. 
 
Art. 6º A elaboração do TCC, de caráter obrigatório, deve ser realizada 

individualmente ou também desenvolvido em dupla. Esta segunda opção foi 
instituída pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
 

I – As estruturas e apresentação física (formatação) do projeto de 
pesquisa e do artigo científico deverão seguir o padrão estabelecido no 
Manual de Normas Técnicas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, 
que deverá ser posto à disposição do aluno pelo Professor de TCC I e II, 
e pela Coordenação do Curso. 
II – O mesmo manual deverá ser utilizado como referência para orientar 
a elaboração de trabalhos acadêmicos em todas as disciplinas do Curso 
Bacharelado em Enfermagem. 

 
Art. 7º O aluno terá orientação do professor-orientador e o acompanhamento 
do professor da disciplina. 
 

§ 1° O aluno será orientado por (1) um professor pertencente ao quadro 
docente da instituição, a convite do próprio acadêmico ou designado 
pelo professor da disciplina. 
 
§ 2° Todo professor da instituição é elegível como orientador. 

 
Art. 8º O acadêmico que não cumprir esse Regulamento, bem como o 
cronograma proposto e aceito pelo professor da disciplina, estará reprovado 
devendo cursar novamente a disciplina de TCC. 
 
Art.9º O trabalho científico deverá ser desenvolvido nas áreas de conhecimento 
do curso indicadas pela coordenação do curso, professor da disciplina ou pelo 
professor-orientador. 
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Parágrafo único. O tema a ser pesquisado deve conter relevância teórica 
(técnico-científica) e social. A relevância teórica ocorre quando o tema 
pode fazer progredir áreas do conhecimento científico, e a relevância 
social do tema acontece quando o conhecimento científico, produzido 
por meio dele, possa ser utilizado pela sociedade. 

 
CAPÍTULO IV  

 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 
Art.10. A estrutura organizacional da Disciplina TCC I e II envolve:  
 

a) Professor (a); 
b) Orientador (a); 

 
Art. 11. O professor (a) será definido na elaboração do Cronograma das Aulas 
semestralmente.  
 
Art. 12. O professor (a) trabalhará juntamente com os professores orientadores 
de conteúdo, que formarão a equipe responsável pelos trabalhos 
desenvolvidos. 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS 
 

Art. 13. Compete ao professor das disciplinas TCC I e II:  
 

a) administrar e supervisionar de forma global do trabalho de acordo 
com este Regulamento; 
b) fornecer esclarecimentos aos alunos sobre a natureza e os trabalhos 
a serem realizados na disciplina; 
c) divulgar a relação dos orientadores de conteúdo; 
d) baixar instruções aos orientadores de conteúdo e alunos; 
e) avaliar e analisar as disponibilidades de horários dos professores-
orientadores; 
f) auxiliar os alunos quanto à escolha do tema e do professor na área de 
atuação; 
g) orientar os alunos para que seus desempenhos observem os valores 
éticos e morais quando da elaboração do trabalho científico; 
h) estabelecer o cronograma de atividades da disciplina; 
j) analisar os requerimentos protocolados; 
l) encaminhar os trabalhos aprovados para composição do acervo digital 
da Biblioteca da ITOP; 
m) expedir os certificados de participação dos professores orientadores; 

 
Art. 14. Ao orientador compete: 
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a) analisar, em conjunto com os alunos, a escolha do tema de pesquisa; 
b) prestar ao aluno assistência, acompanhamento, orientação e 
esclarecimentos necessários até a conclusão da disciplina; 
c) acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e encaminhar relatórios 
ao professor da disciplina; 
d) orientar a pesquisa bibliográfica para a fundamentação do tema, 
acompanhando os resultados obtidos; 
e) participar das reuniões que forem convocadas pelo professor da 
disciplina;  
f) cobrar do acadêmico a execução do cronograma apresentado pelo 
professor(a) da disciplina. 

 
Art. 15. Ao aluno compete: 
 

a) definir (em conjunto com orientador e/ou a professora da disciplina de 
TCC) a área do conhecimento a ser abordada durante o 
desenvolvimento do trabalho; 
b) ser assíduo e pontual nas atividades programadas pelo professor da 
disciplina e pelo seu orientador; 
c) recorrer ao professor (a) da disciplina e/ou ao orientador quando 
necessitar de esclarecimentos quanto às normas e aos procedimentos; 
d) executar o cronograma, respeitando os prazos estipulados pelo 
professor da disciplina e pelo seu orientador; 
e) realizar análises bibliográficas, levantamento de dados, visitas e 
demais atividades necessárias para a elaboração do trabalho; 
f) submeter às atividades desenvolvidas à análise do professor-
orientador, introduzindo os ajustes por ele recomendados; 
g) elaborar o trabalho científico com emprego da metodologia científica 
de pesquisa e a observância das normas preconizadas pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
h) obter autorização, por escrito, da entidade pesquisada quando forem 
utilizados e mencionados dados internos não disponibilizados ao público; 
i) entregar o projeto e o artigo de acordo com os prazos estabelecidos 
pelo professor da disciplina; 
j) formatar o projeto e o artigo de acordo com o prescrito nesse 
regulamento. 

 
Art. 16. Aos Coordenadores de Curso compete: 

I. Auxiliar na orientação dos alunos e orientadores sobre a 

operacionalização da disciplina  

II. Divulgar na plataforma do curso o regulamento do Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

 

 
CAPÍTULO VI  

 
DA AVALIAÇÃO  
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Art. 17. A avaliação será contínua, processando-se a partir do início das 
atividades até o seu término. 
 
Art 18. A avaliação do TCC pelos membros acadêmicos será assim realizada: 
 

I. Para o projeto de pesquisa a pontuação será assim realizada: 
a) o professor da disciplina TCC I poderá atribuir até 0,5 pontos de 

acordo com os critérios fixados na ficha de avaliação do projeto de 
pesquisa; 

b) o professor orientador poderá atribuir até 1,5 pontos  de acordo com 
os critérios fixados na ficha de avaliação do projeto de pesquisa. 

 
II. Para o artigo científico do TCC II a pontuação será assim realizada: 

a) O (a) professor (a) da disciplina de TCC II poderá atribuir até no 
máximo 1 ponto levando em consideração os critérios fixados na 
ficha de avaliação do artigo científico.    

b) O (a) professor (a) orientador poderá atribuir até no máximo 7 pontos 
levando em consideração os critérios fixados na ficha de avaliação 
do artigo científico. 
 

Art.19 O projeto de pesquisa será avaliado pelo professor Orientador e 
professor da disciplina.  
 

I. O projeto de pesquisa após finalizado deve ser postado no ambiente 
virtual de aprendizagem obedecendo os prazos estabelecidos no 
cronograma da disciplina.  

II. Após a postagem do projeto de pesquisa o professor da disciplina de 
atribuirá sua pontuação considerando os critérios fixados na ficha de 
avaliação do projeto  

III. Após a postagem do projeto de pesquisa o professor orientador 
atribuirá sua pontuação considerando os critérios fixados na ficha de 
avaliação do projeto e está ficha deverá ser entregue para o professor 
da disciplina  

IV. A nota final do projeto de pesquisa será o somatório das notas 
atribuídas pelo professor da disciplina e o professor orientador. 

 

Art. 20 O artigo será avaliado pelo professor Orientador e professor da 

disciplina. 

 

I. O Artigo de pesquisa após finalizado deve ser postado no ambiente 
virtual de aprendizagem obedecendo os prazos estabelecidos no 
cronograma da disciplina.  
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II. Após a postagem do Artigo de pesquisa o professor da disciplina de 
atribuirá sua pontuação considerando os critérios fixados na ficha 
de avaliação do artigo  

III. Após a postagem do Artigo de pesquisa o professor orientador 
atribuirá sua pontuação considerando os critérios fixados na ficha 
de avaliação do artigo e está ficha deverá ser entregue para o 
professor da disciplina 

IV. A nota final do Artigo de pesquisa será o somatório das notas 
atribuídas pelo professor da disciplina e o professor orientador em 
conjunto com a media final que o aluno obteve no projeto de 
pesquisa. 

a) Se a nota final do artigo for igual ou maior que 7,0  aluno está 
aprovado diretamente; 

b) Se a nota final do artigo for igual a 4,0 e inferior a 7,0 caberá 
ao professor orientador solicitar a “reformulação no prazo de 
10 dias úteis” ou a “recusa onde o aluno estará reprovado na 
disciplina”; 

c) Se a nota final do artigo for inferior a 4,0 o aluno estará 
automaticamente reprovado na disciplina, devendo cursá-la 
novamente em outro semestre. 

V.  A insuficiência de desempenho que resulte em reprovação deverá 
ser, obrigatoriamente, justificada pelos professores da disciplina de 
e o respectivo orientador e poderá acontecer nas seguintes 
hipóteses: 

 
a) insuficiência de desempenho, não tendo o aluno conseguido 
desenvolver o artigo de forma satisfatória; e 
 
b) o texto do artigo, no todo ou em parte, que for caracterizado 
como cópia, transcrição ou elaborado, parcial ou totalmente, por 
terceiros, será considerado “plágio”, sendo o aluno 
irreversivelmente reprovado, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas e penais. 
 

 
Art. 21 Caso reprovado, na disciplina, o aluno terá que efetuar matrícula para o 
próximo semestre letivo e cursar novamente a disciplina, conforme a estrutura 
curricular. Este procedimento somente será permitido caso o aluno ainda esteja 
dentro do prazo estabelecido pela instituição para a conclusão do curso. Se o 
mesmo tiver ultrapassado o respectivo prazo, ou jubilado, deverá prestar 
novamente o processo seletivo para novo ingresso na Faculdade ITOP. 
 
Art. 22. A avaliação será finalizada com o registro da nota no Diário da 
Disciplina. 
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CAPÍTULO VII  
 

DA ENTREGA DO TCC 

 

Art. 23. O trabalho final deverá ser postado no ambiente de aprendizagem 

virtual da instituição no prazo fixado no cronograma estabelecido pelo professor 

da disciplina. 

 

Art. 24 A entrega da versão final do Artigo Científico deverá ser feita em data 

estabelecida pelo Professor da disciplina, conforme descrito abaixo: 

I. uma cópia do arquivo do artigo completo gravado, em PDF, em um  

CD-ROM que deverá ser entregue no protocolo da secretaria 

acadêmica da instituição;  

II. uma via do arquivo gravado em PDF postado no ambiente de 

aprendizagem virtual da Faculdade ITOP ; 

III. Termo de Autorização (modelo padrão), devidamente assinado, 

permitindo o arquivamento e a disponibilização do trabalho no acervo 

cultural da Biblioteca da ITOP. 

IV. Termo de envio para a publicação em revistas científicas. 

 
Art. 25 Serão aceitos artigos produzidos pelo aluno como produto das 

disciplinas TCC1 e TCC2 conforme critérios abaixo: 

 

I. O artigo será avaliado por dois professores do colegiado do curso de 

enfermagem, considerando a normas para elaboração do artigo 

descritas neste PPC e a relevância do tema para enfermagem. 

II. O artigo deverá ter sido confeccionado no período máximo de até 

dois anos anteriores a apresentação para disciplina. 

III. Mesmo apresentando o artigo como produto o aluno deverá cursar 

as disciplinas TCC1 e TCC2. 

IV. Após a aprovação do artigo o aluno deverá submeter para 

publicação. 
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V. A entrega da versão final do Artigo Científico deverá ser feita 

conforme descrição no Art.24. 

 

 
TÍTULO II 

 
CAPÍTULO I 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
 
Art 26. Os casos omissos, recursos e situações de conflitos serão resolvidos, 
em primeira instância, pelo professor da disciplina de TCC, em segunda, pelo 
Coordenador do curso e, em terceira, pelo Colegiado do Curso de 
Enfermagem. 
 

I. Art. 27 O presente regulamento entra em vigor após 

aprovação pelo NDE. 
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ANEXO 7 – RERESENTAÇÃO GRAFICA - PERFIL DE FORMAÇÃO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

1º  SEM 
A 

2º SEM 
B 

3ºSEM 
C 

4ºSEM 
D 

5ºSEM 
E 

6ºSEM 
F 

7ºSEM 
G 

8ºSEM 
H 

9ºSEM 
I 

10ºSEM 
J 

História da 
Enfermagem 

34h/a 

Políticas de 
Saúde 
34h/a 

 

Microbiologia 
68h/a 

 

Enfermagem em 
urgência e 
emergência 

34h/a 

Epidemiologia 
68h/a 

 

Atenção à Saúde 
da Mulher 

68h/a 

Atenção ao 
Paciente Crítico 

68h/a 
 

Enfermagem em 
doenças 

transmissíveis 
68h/a 

Estágio 
Supervisionado I 

415h/a 

Atividades 
Complementares 

208h/a 

Antropologia e 
Sociologia 
Aplicada a 

Enfermagem 
34 h/a 

Anatomia II 
102h/a 

Sistematização da 
Assistência de 
Enfermagem 

34h/a 

Enfermagem nas 
Unidades de 

pronto 
atendimento 

(UPAS) 
34h/a  

Atenção à Saúde 
do Idoso 

68h/a 

Atenção à saúde 
do neonato e 

criança  
68h/a 

 

Gerência de 
Enfermagem na 
Atenção Primária 

68h/a 
 

Gerência de 
Enfermagem na 

Atenção 
Secundária e 

Terciária 
68h/a 

 Estágio 
Supervisionado II 

415h/a 

Biossegurança 
Aplicada à Saúde 

34h/a 

Fisiologia 
68h/a 

Exame físico 
aplicado a 

enfermagem 
34h/a 

Gerenciamento 
de Enfermagem e 

Exercício 
Profissional de 
Enfermagem 

68h/a 

Atenção à Saúde 
do Adulto 

68h/a 

Atenção à Saúde 
do Adolescente e 

hebiatria 
68h/a 

Atenção à Saúde 
Mental e 

Psiquiatria 
68h/a 

Enfermagem em 
centro cirúrgico e 
centro de material 

68h/a 

 LIBRAS - 
68h/a 

Optativas não  
Obrigatória  

Anatomia I 
102h/a 

 

Bioquímica 
68 h/a 

 

Farmacologia 
68h/a 

Processos 
Patológicos 

68h/a 

Psicologia 
Aplicada a Saúde 

68h/a 

Educação em 
Saúde 
68h/a 

TCC I 
68h/a 

 

TCC II 
68h/a 

 Enfermagem em 
Oncologia Adulto  

68h/a 
Optativas não  

Obrigatória 

Histologia e 
Embriologia 

68h/a 

Parasitologia 
34h/a 

 

Semiologia I 
68h/a 

 

Semiologia II 
68h/a 

 

Semiologia III 
34h/a 

 

Saúde Coletiva 
68h/a 

Atenção à saúde 
do Indígena  

34h/a 

Enfermagem em 
Atendimento 

Hospitalar 
68h/a 

 Enfermagem em 
Oncologia 
pediátrica   

68h/a 
Optativas não  

Obrigatória 

Metodologia 
cientifica 

34h/a 

Imunologia 
34h/a 

Semiotécnica I 
68h/a 

Semiotécnica II 
68h/a 

Semiotécnica III 
34h/a 

 
 

 Nutrição aplicada 
a saúde 
34h/a 

   

Biologia Celular e 
Genética 

34h/a 
 
 

Comunicação e 
Expressão 

(EAD) 
68 h/a 

Saúde Ambiental 
(Ecologia) 

EAD 
34 h/a 

Biofísica 
(EAD) 
34 h/a 

Ética e Legislação 
no serviço de 
enfermagem 

(EAD) 
34h/a 

Bioestatística 
(EAD) 
34 h/a 

Sistemas de 
informações 
aplicada á 

enfermagem 
 

(EAD) 
34 h/a 

Enfermagem em 
Gestão em saúde 

(EAD) 
34 h/a   

340h 408h 374h 374h 374h 374h 374h 374h 415h 691h 
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