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Apresentação  

Dados da IES  

Organização Acadêmica: Faculdade  

Categoria Administrativa: Privada - Particular em Sentido Estrito   

CNPJ: 05.731.858.0001/40   

Mantenedora: Associação Educacional Paschoal Dantas   

Endereço da Sede: Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, nº 495   

CEP: 08270-000 - SAO PAULO - SP   

Telefone: (11)2741 5100 -Fax: (11)2741 5100   

Site: www.faculdadepaschoaldantas.com.br   

Código) Grau:  (111070) Bacharelado em ENFERMAGEM 

Modalidade:  Educação Presencial 

Data de início do 

funcionamento do curso:  
01/08/2009 

Periodicidade 

(Integralização) 
Semestral (10.0) 

Carga horária mínima:  4700 horas Vagas Autorizadas:  

100 

 

Limite Mínimo para integralização de 5 anos 

1. Introdução 

A Associação Educacional Paschoal Dantas, mantenedora da Faculdade 

Paschoal Dantas, é uma entidade jurídica de direito privado de fins educacionais e 

sociais sem fins lucrativos ou de objeto econômico, sob a égide dos artigos 53 a 61 

e seus incisos do Código Civil de 2002, amparado pelo artigo 5°, incisos XVII e 

XVIII da Constituição Federal e resguardado seu direito pelo direito 150, inciso VI, 

alínea “c”, também da respeitável Carta Magna, legalmente constituída e em 

regular funcionamento, com sede e atuação diversificada em nível de Educação 

Infantil, Ensino  Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, inscrita no 

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ/MF sob nº 05.731.858/0001-40, 

e com contrato social devidamente registrado no Cartório de Registro Civil  das 

Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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 2. Contextualização  

  A Faculdade Paschoal Dantas, doravante- FPD, com limite territorial de 

atuação na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento 

isolado e particular de ensino superior mantida pela Associação Educacional 

Paschoal Dantas, entidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de 

natureza educacional, cultural e social, com sede e foro na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo.  

O Projeto Institucional da Associação Educacional Paschoal Dantas 

concretiza-se por meio de uma Política Acadêmica Institucional moderna, que tem 

como dimensão ética a construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da 

sociedade civil. Desta forma, a instituição apresenta o Projeto Político Pedagógico, 

doravante PPC, da Graduação de Enfermagem, integrado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional, doravante PDI, e ao Projeto Pedagógico 

Institucional, doravante PPI, como parte integrante do processo de 

institucionalização que visa ordenar sua existência, seguindo diretrizes que 

orientam o seu desenvolvimento e consolidam sua proposta de uma Faculdade 

diferenciada, que prioriza a qualidade acadêmica em todos os níveis.   

O desenvolvimento da FPD, que deve ser compreendido no PDI, com 

suas categorias, constituirá o norte do movimento político administrativo até que os 

agentes históricos produzam novas condições para novas mudanças.   

Assim, a realização da Instituição de Ensino Superior - IES parte de uma 

realidade objetiva das Faculdades de natureza particular com espírito público 

sustentado em discussões internas, decorrentes da pluralidade de ideias de seus 

agentes, tendo como conteúdo a associação do ensino, pesquisa e extensão, 

contextualizada com foco na realidade profissional. E a sua eficiência deve ser 

balizada na capacidade de dar respostas às necessidades da comunidade a que 

pertence, seja no âmbito conjuntural, seja no estrutural, segundo a ética que a 

orienta.  

Portanto,  como  Planos  de  uma  Instituição 

 Educacional  atual, direcionaremos nossos esforços na consecução de valores 

que caracterizam o cidadão de sua comunidade, tais como o de liberdade, 

igualdade, justiça social, solidariedade, a serem concretizados na vivência da 

herança cultural.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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 Esses valores que norteiam o trabalho da Associação Educacional 

Paschoal Dantas e a formação de cidadãos conscientes de sua transitoriedade, 

bem como das necessidades de educação contínua numa sociedade livre, justa e 

fraterna.     

2.1  A mantenedora   

 A entidade mantenedora, constituída, já tinham os associados e outros 

membros do grupo em mãos, esboço do projeto da FPD, fruto da experiência de 

cada um e de todos, previamente discutido e devidamente maturado.  

Entendemos que, em sua função de mediadora do saber da sociedade, a 

mantenedora empreenderá esforços para articular as demandas das estruturas 

educacionais com as demandas produtivas da sociedade, de forma que exista uma 

pluralidade de conhecimentos produzida dentro de uma perspectiva multicultural. 

Vale lembrar a dimensão política, isto é, a determinação de quais são os 

conhecimentos que interessam produzir, como e em que âmbitos de interesses 

eles circulam com seus efeitos de transformação.  

Nessa perspectiva, para o cumprimento dessas disposições funcionais, os 

projetos da FPD, firmam o seu posicionamento sob a tônica de uma instituição 

voltada para a comunidade, tal como se faz mister em nossos dias, ao contrário 

das anacrônicas instituições de elite do século passado.   

Com base nesta visão do processo educativo, a FPD traça suas linhas 

básicas de ação compreendidas e elaboradas dentro da dimensão cultural, 

política, pedagógica e econômica que buscam em seus projetos uma atuação em 

consonância com os propósitos norteadores da FPD, no sentido de formar um 

conjunto dinâmico, articulado e integrado, que interaja plenamente com o ambiente 

acadêmico e o profissional.  

A FPD entende a sua dimensão cultural como sendo aquela que envolve 

fatores e os aspectos filosóficos, culturais, psíquicos e sociais das pessoas que 

dela participam - seus alunos, gestores, professores, pais, familiares e 

representantes da comunidade.  

O papel da mantenedora será o de coordenar a ação dos diferentes 

participantes de tal forma que seja promovida a plena realização como seres 

humanos e sociais.   

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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A dimensão cultural está diretamente associada à dimensão política da 

Associação Educacional Paschoal Dantas que compreende as estratégias de ação 

concreta de professores, gestores, alunos e representantes da comunidade.   

Essa dimensão envolve a noção de representatividade de cada um, 

colocando a dimensão política da administração em um constante repensar de sua 

estrutura e da questão do poder, em consonância com os movimentos sociais que 

reclamam o desejo de uma ação transformadora.   

A dimensão pedagógica da Associação Educacional Paschoal Dantas 

compreende o conjunto de princípios, cenários e técnicas educacionais 

intrinsecamente comprometidos com a consecução eficaz dos objetivos 

educacionais. A teoria e prática educacional se apoiam na concepção de cenários 

e princípios pedagógicos, os quais refletem as mentalidades, os significados da 

época histórica.  

Assim, a dimensão econômica se identifica com os recursos financeiros e 

materiais, estruturas, normas e mecanismos de coordenação e comunicação 

correlatos. A Mantenedora da FPD a concebe não como um simples fator de 

produção, na função de maximização de benefícios ou situação econômica, mas 

como um instrumento indispensável e substantivamente marcado por valores 

humanos e sócios - políticos. Essas quatro dimensões se articulam dentro das 

linhas básicas de ação na elaboração dos nossos Projetos.  

Dessa forma, sua cultura é assumida e elaborada para que possa 

perpetuar no tempo e dar vida própria à instituição e à própria sociedade. Essa 

ênfase na ação conjunta da mantenedora, comunidade acadêmica, alunos, 

professores, gestores e da população, da região na qual está inserida, permitirá 

recriar, de forma permanente, seu pensamento e sua ação, democratizando o 

acesso à cultura e ao conhecimento, e ainda contribuir para maior 

desenvolvimento e bem estar social.  

Essas metas permitiram que a FPD desenvolvesse sua proposta curricular 

mais adequada à realidade e envolvendo a comunidade na solução e 

compreensão de seus problemas, no que se refere à qualidade de vida da região, 

saúde, educação ambiental, demandas culturais, melhoria do ensino e 

consolidação da ação comunitária.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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A FPD foi instituída, tendo como meta o oferecimento de um ensino 

superior diferenciado que propicie a formação de novos profissionais com visão de 

futuro, com foco na comunidade de prática na qual estão inseridos.  

Por fim, essa pequena introdução é necessária para reafirmar que a FPD 

tem como objetivo projetos definidos, que buscam, por meio da integração e 

harmonia entre sua direção, alunos, professores e funcionários, atingir qualidade e 

excelência em seus produtos e serviços, procurando atender às necessidades da 

sociedade inserida no mundo globalizado.    

2.3. Área de atuação  

Diante desse contexto educacional, a FPD oferecerá cursos de graduação 

nas diversas áreas de conhecimento, sendo eles cursos de Administração, 

Enfermagem, Gastronomia, Matemática, Pedagogia, Engenharia Civil, Teologia, 

entre outros previstos no PDI/FPD.  

A FPD tem sua proposta de formação nas diversas modalidades de 

ensino, norteada pelos princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB 9394/96 – e, com os objetivos e prioridades do Plano Nacional de 

Educação, bem como, na busca do atendimento ao seu meio social, harmoniza-se 

com as diretrizes e políticas educacionais dos governos estadual e municipal.  

2.4 Caracterização da Região    

A Região Leste de São Paulo, tem sido uma das áreas urbana de maior 

crescimento econômico no Estado de São Paulo e tem uma economia dinâmica, 

porém apresenta grandes problemas sociais e ambientais, como por exemplo, a 

degradação do cinturão verde, a poluição sonora, visual e do ar, problemas 

relacionados a desigualdade na distribuição de renda, locomoção, moradia e 

contaminação da água.    

A FPD está localizada na região de Itaquera, subprefeitura de Itaquera, ao 

lado do Parque do Carmo e está ligada pelo metrô linha vermelha Leste/Oeste e 

pela Marginal do Tietê.  
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Bairros vizinhos:  

Penha  

Aricanduva  

São Mateus  

Cidade Tiradentes  

Guaianazes  

Itaim Paulista  

São Miguel  

Ermelino Matarazzo  

Fonte: http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/ 

http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx  

  

Dados Demográficos dos Distritos pertencentes as Subprefeituras Total por 

subprefeitura  

   

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://www.encontrapenha.com.br/
http://www.encontrapenha.com.br/
http://www.encontraaricanduva.com.br/
http://www.encontraaricanduva.com.br/
http://www.encontrasaomateus.com.br/
http://www.encontrasaomateus.com.br/
http://www.encontracidadetiradentes.com.br/
http://www.encontracidadetiradentes.com.br/
http://www.encontraguaianazes.com.br/
http://www.encontraguaianazes.com.br/
http://www.encontraitaimpaulista.com.br/
http://www.encontraitaimpaulista.com.br/
http://www.encontrasaomiguel.com.br/
http://www.encontrasaomiguel.com.br/
http://www.encontraermelinomatarazzo.com.br/
http://www.encontraermelinomatarazzo.com.br/
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/
http://www.encontraitaquera.com.br/itaquera/
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
http://www.gwmnet.net/mapa-cobertura-abcd-zona-leste.aspx
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Fonte: IBGE 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/da

dos_demograficos/   

 

2.4.1 História do Parque do Carmo  

Em torno de 68.258 habitantes, segundo mapeamento da Prefeitura de 

São Paulo, essa é a quantidade de pessoas que habitam no Distrito do Parque do 

Carmo onde - além de vários bairros - também fica o Jardim Nossa Senhora do 

Carmo.    

Porém, há controvérsias em relação ao número de habitantes, que pode 

ser maior que o apontado pela Prefeitura, pois o distrito não é ocupado em sua 

maior parte justamente por sediar o Parque do Carmo, a Mata do Carmo e o Sesc 

Itaquera que juntos ocupam milhares de metros quadrados de área.  

A falta de registros e informações fidedignas quanto a abrangência do  

Distrito do Parque do Carmo provoca um desconhecimento não só da população,  

em geral, como das autoridades sobre a complexidade da região e seu entorno, 

como por exemplo: a Casa de Saúde Santa Marcelina, segundo o mapa da cidade, 

fica dentro do Distrito Parque do Carmo, assim como boa parte da Vila Carmosina, 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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da Gleba do Pêssego e três favelas. O Parque do Carmo está entre os distritos de 

Itaquera, José Bonifácio e Cidade Líder, fazendo divisa também com São Mateus, 

por meio da avenida Aricanduva, numa gigantesca área cuja maior parte é 

despovoada.  

No ano de 1870, a São Paulo de Piratininga recebe uma linha férrea  

(Companhia do Norte) que mais tarde foi denominada Estrada de Ferro Central do  

Brasil, por onde circulava a “Maria Fumaça”, surgindo assim a Estação de Itaquera 

(1875). A ferrovia abriu caminho, mas separou as fazendas, mutilando a de 

Caçapava. O que restou dela, bem como o Sítio do Jacu e a Fazenda do Carmo 

ficaram em desuso, sendo que esta última foi adquirida, mais tarde, por Bento 

Pires de Campos, que trazia no sangue a vontade do bandeirante de Mato Grosso, 

Manoel Pires de Campos. No Sítio Jacú, Pereira Barreto já havia criado uma 

pequena cidade. Bento Pires fez o mesmo e, assim, nasceu, em 1919, o distrito de 

Itaquera do Campo.  

Oscar Americano transformou a fazenda loteando uma parte de que deu 

origem ao Jardim Nossa Senhora do Carmo. A outra parte ficou para o Parque do 

Carmo. O núcleo residencial de outrora surgiu com todos os requisitos modernos 

da técnica urbanística da época, com ruas, rasgadas sob traçado rigoroso, foram 

preparadas para um sistema de pavimentação que também era moderno - o 

asfalto. 

Os lotes, divididos de modo a oferecer às construções, amplidão de ar e 

luz, também foram beneficiados com toda a estrutura e saneamento básico. Ainda 

na década de 50, esse fato era raro e talvez único, na história da urbanização do 

Leste da Paulicéia. Graças ao empenho e ao tino do engenheiro Oscar Americano 

que nasceu e estimulou o Jardim Nossa Senhora do Carmo, distante três 

quilômetros da estação ferroviária de Itaquera, ainda hoje considerado o melhor 

bairro para se viver.    

DISTRITO PARQUE DO CARMO EM DADOS 

Subprefeitura: Itaquera - Rua Gregório Ramalho, 103, centro - Fone: 6944 6555   

População: 63.923 (segundo Mapa da Prefeitura)  

Distrito Policial: 53º DP (Av. Osvaldo Pucci- ao lado do Corpo de bombeiros)  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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CPA/M9 -Rua Mãe Menininha, s/nº  

28º Batalhão da PM - Praça José do Patrocínio Freire  

Vias de acesso: Aricanduva, Afonso de Sampaio e Souza, Jacu-Pêssego, São 

Teodoro, Harry Dannemberg e Maria Luiza Americano  

Principais Bairros: Jardim Nossa Senhora do Carmo, Jardim Elian, Vila São 

Vicente, Gleba do Pêssego, Jardim Marabá, Jardim Santa Marcelina, Vila 

Carmosina, Vila Santa Isabel  

Principais atividades: comercial, industrial e agrícola  

Educação: 25 escolas entre municipais, estaduais e particulares  

Saúde: 5 Unidades Básicas + 1 hospital (Santa Marcelina)  

Favelas: 3 (Barracão, Francisco Munhoz, Maria Luiza e Marabá)  

Cemitérios: 1 (Municipal de Itaquera)  

Lazer: Clube Rumi de Ranieri (municipal), Parque do Carmo (municipal),  

Associação Cristã de Moços - ACM - particular; Sesc Itaquera; 2 pesqueiros; 

Chácara Pau D´Alho; Aquário   

  

2.4.2 Finalidades, áreas de atuação e inserção regional   

Hoje, a força de trabalho que mais cresce e que já é a maior em números 

absolutos, é a dos trabalhadores com conhecimento formal e institucionalizado, 

valorizados mais pelo conhecimento especializado do que por qualquer outra 

característica. Essa sociedade do conhecimento gerou então duas necessidades 

básicas: primeiro, a educação formal, necessária para a especialização do 

trabalhador; em segundo, a educação contínua, fundamental para mantê-lo 

atualizado no competitivo mercado de trabalho.”  

A FPD, como instituição educacional, destina-se a promover a educação, 

sob múltiplas formas e graus, a ciência e a cultura geral, e tem por finalidade:  

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento crítico e reflexivo;  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos 

para a inserção no mercado de trabalho e a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, bem como colaborar na sua formação contínua;  

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 

ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos que constituem o patrimônio da humanidade e comunicar o saber por 

meio do ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação;  

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 

profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 

conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 

sistematizadora do conhecimento de cada geração;  

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade 

e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;   

VII – promover a extensão aberta à participação da população, visando 

a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição.  

A Instituição considera importante a graduação, pela sua relevância na 

construção da visão de mundo e da postura política do indivíduo, preparando-o 

com autonomia e liberdade por meio de um processo educacional que garanta a 

conciliação da postura ética com a prática profissional para o exercício da 

cidadania.  

A FPD, orientada por uma visão interdisciplinar, concebe a sua 

organização didático-pedagógica a partir do avanço da visão restrita de mundo e a 

compreensão da complexidade da realidade e reconhece, assim, que todo o 

conhecimento é igualmente importante. Neste sentido, procurará a integração do 

ensino com a pesquisa e estimulará a extensão por meio de incentivo à pesquisa e 

ações voltadas ao seu universo de aplicação.  

Os programas de Pós-graduação, a serem oferecidos, terão o objetivo de 

contribuir com a formação dos professores e com o progresso da região em que a 

Instituição está situada.   
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A Extensão deve ser encarada na perspectiva da produção do 

conhecimento, contribuindo para viabilizar a relação transformadora entre a 

Faculdade Paschoal Dantas e a sociedade. As atividades de extensão, inclusive as 

de natureza desportiva, artística e cultural, visarão valorizar e estimular a criação e 

difusão da arte e da cultura, particularmente aquelas patrocinadas pela 

comunidade, refletindo o potencial da Instituição no contexto social e sendo base 

para o desenvolvimento de programas de ensino e produção do saber, recolhendo 

insumos para a contínua revisão do fazer acadêmico.   

  

3. Direcionamento do Curso  

  

3.1 Dados de Identificação do Curso   

Graduação de Enfermagem – Bacharelado   

3.1.1 vagas  

100 vagas anuais 

3.1.2 dimensionamento das turmas Turmas de 100 alunos.  

3.1.3 regime de matrícula Semestral.  

3.1.4 turnos de funcionamento Vespertino e Noturno.  

3.1.5 duração do curso  

O Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura terá a duração de 

4.700 horas/ relógio , a serem integralizadas em 10 (dez) semestres.  

  

3.2 Bases Legais  

 

• Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;  

• Resolução CNE/CES nº. 3 de 07.11.2001; 

• Resolução CNE/CES nº. 33 de 01.02.2007; 

• Resolução CNE/CES nº. 4 de 06.04.2009;  
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• PNE – Plano Nacional de Educação. 

 

4. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

4.1 A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

Situação Fiscal e Parafiscal 

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas está em dia com todas as suas 

obrigações fiscais e parafiscais, conforme atestam as certidões negativas e os 

certificados de regularidade anexos ao Módulo Documental do Sistema de 

Acompanhamento dos Processos das Instituições de Ensino Superior - SAPIEnS. 

 

Capacidade Patrimonial 

 

A capacidade patrimonial da Associação Educacional Paschoal Dantas, 

destinada à Faculdade Paschoal Dantas, resulta do uso de bens móveis e imóveis por 

comodato de bens pertencentes aos sócios. O quadro a seguir, referente à 

capacidade patrimonial da mantenedora, demonstra os valores referentes aos seus 

bens móveis e imóveis, confirmando sua solidez patrimonial. 

 

Demonstrativo do Valor dos Bens Móveis e Imóveis 

BENS IMÓVEIS 

CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 2.000.000,00 

TERRENOS 1.000.000,00 

TOTAL BENS IMÓVEIS 3.000.000,00 

BENS MÓVEIS 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 125.000,00 
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PROGRAMAS DE COMPUTADOR 110.000,00 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 250.000,00 

MÁQUINAS 210.000,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 350.000,00 

TOTAL BENS MÓVEIS 1.045.000,00 

TOTAL GERAL 4.045.000,00 

 

 

Capacidade Econômico-Financeira 

 

A capacidade econômico-financeira da Associação Educacional Paschoal 

Dantas sustenta-se no planejamento econômico-financeiro 2005-2009 da Faculdade 

Paschoal Dantas, que apresenta a projeção das receitas e das despesas dos cursos 

superiores, tendo as receitas por base as mensalidades e as taxas educacionais a 

serem fixadas de acordo com a legislação educacional em vigor. 

 

Estrutura Organizacional  

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas possui estrutura organizacional 

moderna visando sempre o desenvolvimento sustentável da região e esta possui um 

direção enxuta e de gestão estratégica. 

 

Dirigentes 

 

A experiência dos dirigentes da Associação Educacional Paschoal Dantas é 

identificada pela formação acadêmica e pela experiência de anos de atividades de 

docência e de gestão administrativa do Colégio Paschoal Dantas, o que se traduz num 

potencial bastante satisfatório para a administração e para o exercício das funções de 
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mantenedores e de dirigentes, consoante curriculum vitae anexa ao Sistema de 

Acompanhamento dos Processos das Instituições de Ensino Superior - SAPIEnS. 

 

4.2 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

A Associação Educacional Paschoal Dantas é, por excelência, uma entidade que 

mantém a Faculdade Paschoal Dantas (FPD) onde convivem harmonicamente a pesquisa, o 

ensino e as atividades de extensão, buscando sempre a formação da consciência crítica da 

relação homem/ambiente na orientação de profissionais que contribuirão para o bem-estar 

social. 

Nesta concepção, é seu objetivo buscar, tanto quanto possível, possibilidades e 

formas de atuação no campo educacional que permitam sua expansão, no sentido de 

garantir mudanças de atitudes que influenciarão as condições de saúde da sua área 

de abrangência. A criação da Faculdade Paschoal Dantas vem com intuito de 

desenvolver um trabalho para os próximos cinco anos sempre integrando o ensino, 

pesquisa e extensão. A idéia da implantação da Faculdade Paschoal Dantas pelos 

seus criadores deve-se a fatores associados ao Ensino, como a formação de mão-de-

obra qualificada para a região com características próprias, a pesquisa na área de 

saúde devido ao passado do colégio Paschoal Dantas e as necessidades locais da 

população e em termos de extensão, desenvolver trabalhos junto à comunidade local 

para poder melhorar a qualidade de serviços da região. 

 

Missão Institucional 

 

“Servir à comunidade, orientada por princípios éticos e democráticos, provendo 

conhecimento e gerando recursos importantes para o desenvolvimento sustentável 

(ambiental, econômico, social e cultural) da comunidade da Zona Leste de São Paulo, 

buscando contribuir sempre para o bem-estar da sociedade, de modo a participar no 

esforço pela melhoria da qualidade de vida, defendendo a expressão e o cumprimento 

da verdade.” 
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4.3 PRINCÍPIOS DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PASCHOAL DANTAS: 

 

 

Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os mesmos 

direitos e deveres e serão possuidores, com igualdade, ao final de cada curso, do 

melhor conhecimento, na sua especialidade. 

 

Qualidade: O ensino e a vivência escolar são conduzidos de modo a criar as melhores 

e mais apropriadas oportunidades para que os indivíduos se desenvolvam na sua 

potencialidade, culturalmente, politicamente, socialmente, humanisticamente e 

profissionalmente. 

 

Responsabilidade Social: A responsabilidade pelo cumprimento desta missão está 

dividida entre alunos, professores, funcionários e administradores, que irão participar no 

desenvolvimento da comunidade local em termos sociais, ambientais, culturais e 

econômico. 

 

 

4.4 FINALIDADES, ÁREAS DE ATUAÇÃO E INSERÇÃO REGIONAL 

 

Considerações preliminares 

O Ministério da Educação, mentor do Conselho Nacional de Educação, editou novas 

diretrizes curriculares para os cursos de graduação e apresentou uma nova reforma 

universitária. Dentre os princípios das novas diretrizes curriculares, que primam pela educação 

continuada (o aluno fica o tempo na graduação para receber a formação de alicerce, mas nunca 

mais pode sair do processo), três merecem destaque. Assim, as diretrizes estão voltadas para: 

1) evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação; 2) incentivar 

uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa vir a superar os 

desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produção do conhecimento; 3) 

estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional 

e intelectual do aluno. 
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Enfim, as diretrizes curriculares querem estimular, encorajar o aproveitamento do 

conhecimento, habilidades e competências adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as 

que se referiram à experiência profissional julgada relevante para a área de formação 

considerada.  

 

4.5 INDICADORES DE INSERÇÃO REGIONAL: DEMOGRAFIA E EDUCAÇÃO 

 

O Brasil apresenta as maiores taxas de retorno no investimento em capital 

humano no mundo. De acordo com a literatura científica especializada, cada ano de 

educação no Brasil representa um retorno de 12% a 15% na renda do trabalhador, 

mesmo quando outros fatores sócio-econômicos são levados em consideração (Haller e 

Saraiva, 1992; Neves, 1997).  As altas taxas de retorno são explicadas em parte pela 

própria escassez e má distribuição da educação. Afinal, reza a cartilha econômica que a 

carência de uma determinada mercadoria faz elevar o seu preço no mercado. De 

acordo com estudos feitos pelo Banco Mundial (Pscarapoulos, 1975), em países em 

desenvolvimento, que apresentam níveis educacionais baixos, o retorno do investimento 

feito em educação formal deveria existir apenas para os primeiros anos de educação 

obtidos e deveria ser decrescente à medida que os anos de educação acumulados 

fossem aumentando. Entretanto, o Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento 

no qual o retorno do investimento em educação é alto em qualquer nível educacional. 

Há indicações de que estas taxas de retorno sejam mais altas na região Metropolitana 

(Haller e Saraiva, 1992). Ou seja, investir em educação dá ao trabalhador brasileiro um 

dos maiores retornos salariais do mundo, não importando o nível educacional e este 

retorno é mais elevado na região Metropolitana.  

 

Da mesma forma, a educação tem um enorme efeito sobre a empregabilidade da 

mão-de-obra no Brasil como um todo e no Estado de São Paulo em particular. Cada 

ano adicional de escolaridade eleva em pouco mais de 12% as chances de um membro 

da População Economicamente Ativa do Brasil conseguir um emprego ou posição 

ocupacional formal, ao passo que na região Metropolitana este efeito é de mais de 30% 

(ver Neves, Dourado e Fernandes, 1999). Esta realidade pressiona todos aqueles que 
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ambicionam empregos de melhor qualidade a procurar de obter uma vaga em uma 

Instituição de Ensino Superior.  

 

Nos últimos trinta anos, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no 

mundo. Na década de 1970, o país viveu o chamado milagre econômico, quando se 

crescia a taxas nunca antes vistas e o trabalhador era absorvido com pouca ou 

nenhuma educação.  O país crescia sob Modelo de Produção Fordista.  Pela própria 

característica deste tipo de desenvolvimento, não se fazia indispensável uma grande 

oferta de mão-de-obra altamente qualificada, pois todo o controle era feito de maneira 

não-qualificada e sem uso de alta tecnologia. Hoje, ao contrário, caminha-se 

velozmente para um Modelo Econômico Flexível, no qual muitos passam a ter uma 

participação cada vez maior na concepção do processo de trabalho e exige-se da mão-

de-obra uma grande capacidade de adaptação e de absorção de novas tecnologias. 

Alguns importantes estudos recentes (Murnane e Levy, 1996; Pryor e Schaffer, 1999) 

têm demonstrado que, para o caso dos E.U.A, as empresas têm exigido, dos seus 

empregados, habilidades cognitivas e profissionais que vêm, historicamente, sendo 

formadas através do ensino universitário. Em outras palavras, tomando o caso 

americano como parâmetro, pode-se concluir que pelo lado das empresas há cada vez 

uma maior demanda pelos profissionais com formação superior e, também com uma 

pós-graduação de qualidade. 

 

Este cenário representa um grande desafio para o Brasil e, em particular, para a 

região Metropolitana. A baixa escolaridade da força de trabalho e o reduzido número de 

trabalhadores com acesso à educação superior representam uma grande desvantagem 

competitiva para um país ou uma região. Países que competem diretamente com o 

Brasil têm uma proporção bem mais elevada de jovens cursando faculdades e 

universidades. 

 

4.6 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE SOCIAL A DEMANDA POR CURSOS 

DE TERCEIRO GRAU 
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Estudos geográficos e sociológicos realizados pela Prefeitura de São Paulo 

fazem uma leitura da Zona Leste de São Paulo em suas mudanças históricas/ sociais/ 

geográficas e propõem uma reflexão cuidadosa sobre a realidade atual para possibilitar 

uma construção melhorada para os próximos anos. 

A análise das mudanças ocorridas na organização do espaço da região, permite 

algumas previsões possíveis para a sua configuração futura. O estudo considera quatro 

dimensões para o desenvolvimento tendo como meta o ano 2020: 

- o desenvolvimento econômico; 

- a equidade social; 

- a preservação e melhoria da qualidade de vida e 

- preservação da disponibilidade de recursos naturais. 

A possibilidade desse desenvolvimento deve ser buscada em dois níveis: - o dos 

recursos naturais, preservando, conservando e recuperando o ambiente da Região 

através de ações educativas da população e o dos recursos humanos, garantindo a 

capacitação físico-mental e a habilitação das pessoas para o desfrute das 

oportunidades. 

Essas previsões podem nortear nossas ações presentes e, para tanto, foi 

necessário representar os cenários presentes com base em conjunto coerente de 

informações sócio - econômicas em relação às variáveis do desenvolvimento 

metropolitano. 

O esforço do conhecimento e avaliação de fenômeno da crescente conturbação 

da Zona Leste de São Paulo, exige múltiplos estudos, que abrangeriam desde a 

constituição de blocos hegemônicos mundiais, os relançamentos internacionais e a 

transnacionalização da economia, até a dinâmica sócio-econômica regional, seus 

sistemas institucional e participativo, sua organização territorial e seus sistemas de 

infra-estrutura urbana e de serviços. 

O Distrito Parque do Carmo da região da Subprefeitura de Itaquera apresenta 

uma população que gira em torno de 63 mil habitantes, contingentes que tem exigido 

um vigoroso investimento em termos de educação. 

 

4.7 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 
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Referenciais Sociais 

É certo que a educação por si só não gera emprego, mas constitui-se num 

instrumento imprescindível para manter o trabalhador empregado, além de favorecer 

sua inserção social no mundo da produção. Segundo a Prof.ª Maria Helena Guimarães 

de Castro, Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, “no atual contexto de 

globalização das relações econômicas, políticas e culturais e de acelerada mudança da 

base tecnológica e do processo produtivo, a educação tornou-se um vetor estratégico 

para o desenvolvimento sustentável e eqüitativo. De fato, já é amplamente aceita hoje a 

idéia de que a educação se transformou na maior vantagem comparativa dos países e 

das empresas para enfrentar a competitividade internacional. Além disso, o grau de 

escolaridade constitui-se um dos principais fatores que determinam o nível de 

empregabilidade dos indivíduos.” É preciso pois, segundo Maria Helena  “promover a 

expansão e melhoria da qualidade do ensino ofertado, sem o que deve ser impossível 

atender à demanda de recursos humanos cada vez mais qualificados para acompanhar 

as mudanças em curso.” 

 

Referenciais Ético-Políticos 

 

A identidade ético–política que a Associação Educacional Paschoal Dantas e a 

instituição por ela mantida propõem, particularmente na formação profissional de seus alunos, 

deve refletir-se nos valores e nas atitudes que posicionam a comunidade acadêmica no 

contexto da sociedade. A Associação Educacional Paschoal Dantas e a instituição por ela 

mantida têm o compromisso de desenvolver um processo de produção de conhecimento que 

possibilite ao sujeito atuar na sociedade, compreendendo e levando a efeito o seu papel social. 

Essa identidade se manifesta, no caso do ensino, na forma como este é proposto (sempre 

relacionado com as outras dimensões que envolve), nos modelos de relação entre as pessoas e 

destas com o conhecimento, ou seja, no modo como são assimilados os valores democráticos e 

os conceitos de cidadania, de avaliação e de liberdade na formação de um indivíduo crítico, 

capaz de compreender o contexto histórico-cultural, de dar respostas às demandas sociais e de 

ser um agente de transformação na sociedade. O que se valoriza nas pessoas são as ações, 
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sendo o conteúdo de valorização, não de ordem teórica, mas de ordem prática. Logo, o ético 

reside no âmbito das práticas humanas. 

Os referenciais ético-políticos devem embasar, pois, o planejamento e a ação 

institucionais. Assim, na Faculdade Paschoal Dantas, esses referenciais são: 

. Respeito à pessoa enquanto indivíduo, cidadão e membro da Instituição, e enquanto parte 

integrante das comunidades interna e externa; 

. O respeito à diversidade do pensamento assegurando a convivência na diversidade; 

. O compromisso com a missão e os objetivos da Faculdade Paschoal Dantas, privilegiando-os 

em detrimento de interesses particulares individuais ou de grupos; 

. A convivência na diversidade, de tal modo que sejam respeitadas as diferenças, tendo 

presentes as divergências; 

. A busca da inovação científico-tecnológica e cultural, de forma criativa, competente e 

crítica, nos contextos regional e internacional; 

. A construção de novos conhecimentos científicos, que respondam às demandas sociais, 

reafirmando o compromisso com a comunidade e, ao mesmo tempo, garantindo a necessária 

autonomia no exercício de sua função; 

. A busca constante da qualificação institucional, que permita inovar sempre, por meio 

dos recursos humanos, dos programas, das ações e da estrutura organizacional, não 

perdendo de vista sua identidade e seu caráter regional e comunitário. 

 

Observados esses referenciais, a credibilidade e a confiabilidade emergem como marcas da 

Instituição enquanto presença indispensável no processo de desenvolvimento sustentado no 

conhecimento. 

Referenciais epistemológicos, educacionais e técnicos. 

Uma IES que leva em conta o cenário político, sócio-cultural, econômico, científico e 

educacional que se projeta para os próximos tempos – cenário este que tem servido de ponto 

de referência ao Planejamento do Desenvolvimento Institucional da Faculdade Paschoal 

Dantas, tem de estar atenta aos paradigmas da ciência contemporânea e neles procurar 

sustentar seu projeto pedagógico. Nesse sentido, a ação educacional da Faculdade Paschoal 

Dantas tem de ter presente o fato de que, embora o objetivo da ciência continue sendo o de 
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tornar inteligível o mundo, construindo um conhecimento sistemático (metódico) da realidade, 

hoje, a ciência se constrói sobre a procura crítica da verdade, sobre o contínuo questionamento 

das teorias e dos processos de investigação.  

Não é mais o critério da verdade que confere ao conhecimento o estatuto de científico, cabendo 

à ciência auferir confiabilidade no controle e na avaliação crítica do método de investigação.  

Na concepção contemporânea da ciência, portanto, é preciso evitar, em nome de uma 

única teoria da realidade, deixar de analisar e confrontar outros enfoques teóricos e de observar 

a própria realidade. O referencial teórico-técnico tem de estar em constante revisão e recriação, 

procurando definir criticamente, para cada ramo da ciência, que métodos são mais confiáveis e 

pertinentes ao seu objeto de estudo, quais proporcionam melhores condições de crítica 

sistemática e objetiva desenvolvida pela comunidade científica. 

Se, epistemologicamente, a opção da Associação Educacional Paschoal Dantas e da 

instituição por ela mantida recai sobre esse novo paradigma científico, as atividades de ensino – 

inseridas nos projetos pedagógicos de seus cursos – têm de estar em consonância com ele. Isto 

equivale a dizer que traçar objetivos de ensino não pode mais equivaler a objetivar conteúdos 

(característica própria da pedagogia tradicional e da ciência dogmática); consiste antes em 

identificar situações-problema com as quais o aluno deverá lidar, para o que deverá acessar, 

sistematizar (selecionando, descrevendo, analisando, sintetizando, etc.) e utilizar os 

conhecimentos disponíveis e necessários. 

Dentro dessa ótica, o foco de ensinar de desloca-se para as relações do aprendiz com a 

situação-problema, ou seja, para as competências de descrevê-la, analisá-la e interpretá-la à luz 

dos conhecimentos necessários e disponíveis, sistematizando-os, ou ainda, quando for o caso, 

questionando-os, tornando-os eles próprios uma situação-problema.  

Fundem-se assim, no ensino, o processo científico e o pedagógico: uma pedagogia que, 

fundamentada no processo científico, traduz-se essencialmente pelo ato de facilitar, de 

criar condições para que o aluno aprenda a produzir conhecimento científico. 

            Alem disso, a Associação Educacional Paschoal Dantas identifica-se por um 

caráter regional comprometido com o desenvolvimento científico, econômico, 

profissional, social e cultural da Zona Leste de São Paulo, compromisso ratificado em 

todas iniciativas de ensino, pesquisa e extensão. 

            Possui como missão o servir à comunidade provendo conhecimento e gerando 

recursos importantes para o desenvolvimento científico, econômico, profissional, social 
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e cultural da Zona Leste de São Paulo, buscando contribuir sempre para o bem-estar da 

sociedade, de modo a participar no esforço pela melhoria da qualidade de vida, 

defendendo a expressão e o cumprimento da verdade. 

 

5. OBJETIVOS GERAIS DA INSTITUIÇÃO 

 

A Faculdade Paschoal Dantas, como instituição educacional, de formação e 

aperfeiçoamento de recursos humanos pela promoção do Ensino, da Pesquisa e da 

Extensão, dispõe-se a produzir, acumular, sistematizar e disseminar conhecimentos e 

cultura, em todas as áreas, formas e níveis. Em função dessa concepção, concentra 

esforços para contribuir na formação integral do indivíduo, despertando-lhe o senso 

crítico, o critério ético e a capacidade de julgar e agir corretamente; formando cidadãos 

conscientes, capacitados para a vida profissional e cívica, conforme as exigências da 

sociedade moderna. 

 

Descrição dos objetivos gerais da instituição 

 

A proposta de Regimento da Faculdade Paschoal Dantas explicita com clareza o 

objetivo de ministrar o Ensino Superior, estimular a pesquisa em todos os campos da 

ciência e, através da extensão cultural, prestar serviços à comunidade. Como dispõe 

sua proposta de Regimento, a Faculdade Paschoal Dantas  tem como objetivos: 

 

I – Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas de 

conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira; 

 

II - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; 
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III - proporcionar ao estudante condições e meios para uma educação integral, o que inclui os 

valores humanos, cristãos, científicos e tecnológicos, conquistas da tradição e da modernidade, 

pelos quais devem se pautar os atos de seus dirigentes e professores, sobretudo na aplicação 

correta e rigorosa dos preceitos legais e regimentais; 

 

IV - incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio; 

 

V - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que constituem 

patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras 

formas de comunicação; 

 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade; 

 

VII - estabelecer com ela uma relação de reciprocidade; 

 

VIII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica 

geradas na instituição; 

 

IX - manter relações com estabelecimentos congêneres e instituições de pesquisa, tanto 

públicas como particulares, nacionais e internacionais, para intercâmbio de idéias; 

 

X - desenvolver, estimular e difundir as ciências, as artes e a tecnologia através da 

educação a distância.  
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Metas previstas 

 

Considerando a visão institucionalmente estabelecida, buscando assegurar o 

cumprimento de nossos princípios fundamentais e ocupar adequada e racionalmente 

nossas estruturas de funcionamento, para consolidação da Instituição como centro de 

ciência e da cultura, foram estabelecidas as seguintes metas prioritárias: 

 

* Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social, 

incrementando a sua inserção social e articulando-se no espaço local e global.  

 

* Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal e 

social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações político-acadêmicas 

e administrativas pertinentes à sua missão.  

 

* Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, atualizar a sociedade e 

modificar a própria faculdade, integrando, de forma pertinente, as ações de ensino, 

pesquisa e extensão.  

 

* Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das ações que 

configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o 

cumprimento de sua missão.  

 

* Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os 

processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, 

físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de sua missão acadêmica, técnica e 

administrativa. 

 

Para atingir os objetivos e as metas definidos foram estabelecidas as 

estratégias e ações a seguir: 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 
 

27 
 

Estratégias Ações 

Implantar programa de qualificação do 

corpo docente e da equipe técnico-

administrativa. 

Incentivar a formação acadêmica. 

Incentivar a formação administrativa 

capacitando os profissionais para a 

realização das atividades diárias. 

Desenvolver trabalhos interdisciplinares 

de extensão junto à comunidade. 

Implantar e implementar a política de 

extensão. 

Estabelecer os programas de parcerias e 

convênios. 

Ampliar e desenvolver contatos nacionais e 

internacionais. 

Desenvolver programa de captação de 

recursos para garantir os padrões de 

qualidade. 

Definir política de captação de recursos. 

Manter contato com instituições 

potencialmente parceiras.  

Aumentar a infra-estrutura disponível. Ampliar os recursos infra-estruturais 

disponíveis para qualificar os espaços 

destinados ao ensino superior. 

Definir e desenhar os processos 

operacionais, tanto acadêmicos como 

administrativos. 

Discussão, análise e levantamento dos 

processos acadêmicos e administrativos 

ideais para a Instituição.  

Desenvolver solução integrada para os 

sistemas de informação. 

Implantar sistema integrado de 

administração. 

Desenvolvimento do sistema de 

gerenciamento acadêmico. 

Compra e implantação do sistema de 

logística.  

Manter atualizado o acervo da biblioteca.  Aquisição dos recursos bibliográficos 

necessários para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 

 

 

Ações propostas 
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1. estruturar Cursos de graduação, visando a atuação integrada, a interdisciplinaridade 

e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 

 

2. intensificar os programas de qualificação do pessoal docente através de cursos de 

aperfeiçoamento e especialização, do mestrado e doutorado, como forma de garantir a 

qualidade e a renovação do ensino e da pesquisa; 

 

3. consolidação do Plano de Carreira, objetivando o incentivo do desenvolvimento 

profissional como forma de ascensão aos diferentes níveis de categoria docente; 

 

4. implementação de Plano de Cargos e Salários, objetivando o incentivo do 

desenvolvimento profissional como forma de ascensão aos diferentes níveis do corpo 

técnico-administrativo; 

 

5. adequar a Biblioteca às necessidades do ensino, pesquisa e extensão; 

 

6. adequar os laboratórios às necessidades do ensino, pesquisa e extensão; 

 

7. equipar adequadamente os órgãos de Coordenação nas  áreas de graduação, pós-

graduação, pesquisa e extensão; 

 

8. implementar núcleos de acompanhamento de egressos; 

 

9. consolidar o Programa de Iniciação Científica; 

 

10. incrementar os programas de prestação de serviços à comunidade, e de extensão, 

através da divulgação dos resultados do ensino e das pesquisas desenvolvidos, e da 

promoção de cursos de reciclagem dos diferentes segmentos profissionais; 

 

11. incentivar a participação do Pessoal Discente,  Docente e Técnico-Administrativo no 

desenvolvimento da Faculdade Paschoal Dantas . 
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12. Implementar  o Programa de Avaliação Institucional; 

 

13. incrementar os programas de prestação de serviços à comunidade, e de extensão, através 

da divulgação dos resultados do ensino e das pesquisas desenvolvidos, e da promoção de 

cursos de reciclagem dos diferentes segmentos profissionais. 

 

6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

1-Ato Legal de Autorização:  

DIRETRIZES CURRICULARES Parecer CNE/CES 1.133/2001 Homologada em 

07/08/2001, Resolução Nº 3 de 07/11/20014. 

 

Número de vagas:  100 

 

Carga Horária Total:  4.700 horas / relógio 

 

Regime de matrícula: Semestral 

 

Regime de Curso:  Seriado 

 

Oferecimento das Disciplinas: Semestral 

 

Turnos de Funcionamento: Noturno 

      

Prazo de Integração:   Mínimo: 5 anos 

    

7. PRESSUPOSTOS BÁSICOS E CONCEITUAIS 

 

7.1 – A LEI Nº 9394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996 que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, conferiu parâmetros importantes para o ensino superior. 
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A reflexão sobre o ensino superior na nova lei deve se orientar para as 

possibilidades que ela abre para a transformação do sistema e deve se dirigir no 

sentido de apresentar propostas concretas para elaboração das medidas que poderão 

ser adotadas. 

Essa tarefa, que é de importância crucial, implica numa análise dos 

problemas que o ensino superior está enfrentando e precisa incluir concepções 

definidas e claras sobre o rumo que se deve tomar. Parte-se, portanto, de algumas 

considerações gerais. 

As funções mais importantes e melhor remuneradas do mercado de trabalho, 

assim como os acessos às melhores posições sociais, dependem, cada vez mais, do 

domínio de conhecimentos que são fornecidos pelas instituições de ensino superior 

(IES). Essas instituições deixaram de ser destinadas à formação de pequenas elites 

para se transformarem em instrumentos de ascensão ou conservação de posição 

social para segmentos cada vez mais amplos da população. 

Por isso, deve-se orientar de forma a prever e permitir o atendimento dessa 

demanda crescente, produzindo profissionais habilitados e competentes para atuar no 

mercado de trabalho. 

A complexidade de proporcionar um ensino de qualidade, através de novos 

projetos pedagógicos, não permite uma solução simplista, em curto prazo. É preciso 

promover um criterioso processo de incentivos e controles, que permita a 

sobrevivência digna da instituição de ensino que oferece uma formação adequada e 

uma opção pedagógica válida. 

Além disso, com o progresso do conhecimento científico, alterou-se a própria 

concepção de educação superior. Não se trata mais de transmitir um saber já 

constituído, que poderá ser rapidamente ultrapassado, mas de fornecer o domínio dos 

instrumentos fundamentais para produzir novos conhecimentos. 

Isso se torna necessário porque o exercício de toda a ocupação intelectual e 

científica passa a exigir constante atualização e aperfeiçoamento. Dessa forma, a IES 

deve permear o ensino de graduação e programas de pós-graduação em nível de “lato 

sensu e stricto sensu”, pesquisa e extensão, que necessitam serem desenvolvidos. 

 

7.2. ENSINO SUPERIOR – EDUCAÇÃO PARA O SÉCULO XXI 
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“ENSINAR, UMA ARTE E UMA CIÊNCIA”. 

(Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI) 

O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do desenvolvimento 

sustentável ampliado e ao mesmo tempo um dos pólos da educação ao longo de toda a vida. 

É, simultaneamente, depositário, criador de conhecimentos e o instrumento principal de 

transmissão da experiência cultural e científica, acumulada pela humanidade. 

No mundo atual, os recursos cognitivos tornam-se cada vez mais importantes 

do que os recursos materiais, assim a importância do ensino superior e das suas 

instituições serão cada vez maior. Devido à inovação e ao desenvolvimento da 

tecnologia da informação, as economias exigirão cada vez mais profissionais 

competentes e habilitados com estudos de nível superior. 

Por toda a parte, os estabelecimentos de ensino superior são pressionados a 

abrir suas portas a um maior número de candidatos. Em escala mundial, as inscrições 

mais que duplicaram em vinte anos, passando de vinte e oito milhões de estudantes 

em 1970, para mais de sessenta milhões atualmente. E, contudo, continuam a 

subsistir desigualdades consideráveis tanto no acesso quanto na qualidade do ensino, 

da pesquisa e da extensão. 

Numa grande parte do mundo em desenvolvimento o ensino superior está em 

crise há cerca de dez anos. As políticas de ajustamento estrutural e a instabilidade 

política oneraram o orçamento dos estabelecimentos de ensino. O desemprego dos 

diplomados arruinou a confiança depositada no ensino superior. 

Numa época em que o volume de conhecimentos e de informações passa por 

um crescimento exponencial, e espera-se que as instituições de ensino superior 

satisfaçam as necessidades educativas de um público mais numeroso e variado, 

adquire cada vez mais importância, a qualidade de formação dada aos professores e 

de ensino prestadas pelas Instituições de Ensino Superior (IES). 

O elenco das disciplinas e a matriz curricular podem não corresponder às 

necessidades do mercado de trabalho e as instituições que obtém melhores 

resultados são as que souberem incrementar, com flexibilidade e coordenação, 

aprendizagens, metodologias e avaliações que transcendem os limites das disciplinas, 

que é o Projeto Pedagógico. 
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A preocupação com a flexibilidade obriga a preservar, sempre que possível, o 

caráter pluridimensional do ensino superior a fim de assegurar aos diplomados uma 

preparação adequada à entrada no mercado de trabalho. 

 

Questiona-se: 

 

O que seria um bom curso de graduação? 

O que fazer para ser uma boa escola e formar bons profissionais? 

 

A MELHOR ESCOLA É AQUELA QUE VAI FORMAR O FUTURO PRESENTE 

 

É aquela que direciona o estudante, desde o início de sua vida acadêmica, a resolver 

problemas simulando a realidade, e para a fundamentação, são encaixadas as disciplinas 

básicas e humanísticas. A informação científica e técnica são apresentadas dentro de um 

contexto, nada a ver com decorar, esquecido no dia seguinte ao da prova, pois todo o dia é 

dia de se prestar contas do saber. 

A boa escola é aquela em que os professores, transformados em tutores 

administram a aquisição do conhecimento e são habilitados a separar o efêmero do essencial. 

É também oferecer ao aluno experiências práticas, inundando-o de realidade, convidando-o 

cedo a lidar com os problemas profissionais do dia a dia (que ele, professor, vivencia ou 

deveria vivenciar, na sua prática profissional). 

8. CONCEPÇÃO DO CURSO 

O Curso preocupa-se na formação de um cidadão criativo, inovador, líder, ético, capaz 

de reunir e transferir recursos, conceitos fundamentados e de procedimentos, e para tomar 

decisões que lhe permitam criar suas próprias saídas aos desafios enfrentados. Só assim o 

profissional estará sendo formado para a atuação nas Instituições de Ensino, como gestor de 

sua prática profissional. 
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Tanto os professores como alunos serão estimulados a utilizarem como recursos para 

o projeto pedagógico o ensino a partir de artigos científicos, seguindo desde o primeiro 

semestre, regras metodológicas, fornecendo assim, conteúdo atualizado e de qualidade, 

estimulando o aluno à produção científica, bem como a publicação dos artigos produzidos. 

Os professores deverão também organizar sua disciplina seguindo princípios da 

interdisciplinaridade, métodos de ensino a partir do discurso dialógico, contextualizado, com 

processos incidentes, realizando as aulas a partir da integração dos alunos, evitando ao 

máximo aulas monótonas, onde o aluno torna-se passivo.  

A realização de um trabalho de conclusão de disciplina, seguindo os modelos de 

avaliação dos programas de pós-graduação estimulará o aluno a produzir conhecimento ao 

longo do tempo, bem como desenvolver um raciocínio lógico em relação ao conteúdo da 

disciplina e observar, questionar e verificar sua aplicabilidade. 

 

Os artigos poderão ser usados para diversos fins: 

 

1- relação do conteúdo teórico com sua aplicabilidade; 

2- material para realização de avaliações dos conteúdos das disciplinas; 

3- trabalhos de conclusão de disciplina; 

4- trabalhos em grupo e 

5- fóruns de discussão em sala de aula. 

 

Os sistemas de avaliação devem contemplar as diretrizes curriculares da graduação 

em Enfermagem segundo o parecer e legislação vigente no país direcionado para os cursos 

de Graduação de Enfermagem. Fica a escolha do professor responsável pela disciplina 

estruturar a forma de avaliação. 

Em todas as disciplinas os professores serão orientados a formar os discentes no que 

diz respeito à bioética, tornando-se um ensino transversal e não mais único dependente da 

disciplina de ética e deontologia, estimulando o aluno a desenvolver atitude e postura 

profissional. 
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O projeto pedagógico de cada disciplina deverá ser revisto ao final de cada semestre, 

assim após reuniões de professores o mesmo deverá ser atualizado e considerar os devidos 

apontamentos (positivos e negativos) do semestre que se encerrou. 

O processo de formação indica um processo de transformação de saberes, vivências e 

experiências e não a oferta de instrumental técnico a ser utilizado. A aprendizagem as 

dimensões do educador e do educando como pessoa com histórico de vida que integram e 

definem sua experiência e identidade profissional, um profissional entusiasmado com a 

construção do saber baseada nos conteúdos científicos, ética e vivência. 

A formação não pode ser produto terminal, o professor não é o detentor do saber, 

assim a dualidade docente – discente constituem a complexa construção de conhecimentos 

baseada na diversidade inscrita em um tempo mais longo do que a vivência universitária. 

O curso forma profissionais de Enfermagem generalista, humanísta, crítica e 

reflexiva. Estes profissionais detentores de conhecimentos aprofundados sobre a 

saúde coletiva e individual; capazes de reconhecer e interpretar a morfologia, fisiologia 

e patologias. Para este fim o aluno conhece, discute e estuda as estruturas corporais 

nos níveis celular, tecidual e anatômico, bem como os processos bioquímicos e 

funcionais dos órgãos e sistemas corporais, como também a fisiologia e genética 

humana. O aluno também terá conhecimentos pedagógicos que lhe irão formar a base 

para lecionar disciplinas da Enfermagem nas Instituições de Ensino. 

O diferencial do curso está postado na formação do profissional de 

Enfermagem para trabalhar com pacientes da Melhor Idade e Especiais em Hospitais, 

Casas de Saúde, Clínicas, Instituições de Saúde em Geral e em residências. 

Além dos aspectos relativos à qualidade de vida e promoção da Saúde, o curso 

estimula a construção de uma visão assistencial dirigida para o conhecimento, análise e 

orientação sobre as formas de planejamento de ações preventivas em Enfermagem, 

considerando os conteúdos próprios da Enfermagem e as perspectivas de ampliação da 

atuação do Profissional de Enfermagem. 

O projeto pedagógico prevê, ainda, a formação de profissionais detentores de visão 

crítica e que devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da 

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

a integridade das ações do cuidar em enfermagem. Os conteúdos devem contemplar as 

Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Enfermagem 
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(Fundamentos de Enfermagem e Assistência de Enfermagem), Administração de Enfermagem 

e Ensino de Enfermagem.  

Vale ressaltar, especialmente quanto à questão da formação cientifica, a inclusão de 

conteúdos relativos ao processo de produção do conhecimento, sua natureza e os elementos 

básicos do método cientifico, tipos de pesquisa e sua aplicação á resolução de questões da 

área de Saúde. Assim, pretende-se fornecer aos estudantes os subsídios e os horizontes que 

favoreçam a construção de um estado de espírito voltado para a busca da verdade cientifica, 

sem comprometimento da ética. 

Este espírito de construção do conhecimento também estará presente na realização 

pedagógica das disciplinas do currículo pleno, tendo em vista que o corpo docente indicado 

para atuar no curso deverá ser estruturado por elevada proporção de doutores e mestres 

estando todos, sem exceção, envolvidos em pesquisa relacionada com a área de Saúde. A 

esse corpo docente pretende-se estimular uma atuação integrada ás instituições de ensino e 

pesquisa através da realização de acordos de mútua cooperação acadêmica, especialmente 

aquelas que possuam programas de educação continuada, á distância e de pós-graduação, 

desde que dispunham de profissionais de Enfermagem a elas vinculadas. Quanto ao aspecto 

de formação do estudante para o aprimoramento de uma atuação reflexiva sobre seu papel 

político e social, o projeto pedagógico, além de conter série de conteúdos de formação geral 

em psicologia, antropologia, sociologia, integração comunitária e ética, pretende favorecer o 

contato do aluno com a população através da realização de atividades de extensão 

universitária. Seja pela prestação de serviços ou estabelecendo convênios com a Rede de 

Hospitais, relacionados com todo o processo saúde-doença , com ênfase no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do 

atendimento.. 

9. OBJETIVOS DO CURSO 

 

Como define os objetivos das Diretrizes Curriculares o curso permite que os 

componentes curriculares sejam propostos para a construção de um perfil acadêmico 

e profissional com competências, habilidades e conteúdos, dentro de perspectivas e 

abordagens contemporâneas de formação pertinentes e compatíveis com referencias 

nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, eficiência e 
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resolutividade, nos Hospitais, Casas de Saúde, Clínicas e Atendimento Domiciliar, 

principalmente com pacientes da Melhor Idade e Especiais. 

A formação do graduado em Enfermagem na Faculdade Paschoal Dantas tem 

por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades gerais: 

1. Atenção à Saúde – os graduados 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.  Devem 

estar aptos a 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, o trabalho seja de forma individual ou coletiva com 

pacientes da melhor idade e especiais de forma humana, atenciosa 

e, principalmente, respeitosa com o paciente e seus familiares; 

2. Tomada de Decisões – os graduados devem ter capacidade de tomar 

decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da 

força de trabalho, de equipamentos, de medicamentos, de 

procedimentos e de práticas e de avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

3. Comunicação – os graduados devem manter a confidencialidade das 

informações 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 do 

inglês instrumental e de tecnologias de comunicação e informação e 

ter um bom marketing de relacionamento; 

4. Liderança – os graduados devem, no trabalho em equipe 

multiprofissional, estar aptos a assumirem posições de liderança, 

sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A liderança 

envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 
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tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma eficaz 

e efetiva; 

5. Planejamento, Supervisão e Gerenciamento – os graduados devem 

estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento e 

administração tanto da força de trabalho, 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 e 

6. Educação permanente – os graduados devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 

prática e de ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação e o treinamento das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais de serviços, inclusive, 

estimulando e desenvolvendo a moblidade acadêmico/profissional, a 

formação e a cooperação por meio de redes nacionais e 

internacionais. 

 

Também tem por objetivo: 

 

 Desenvolver nos estudantes um preparo profissional para atuação em 

Enfermagem plena com os pacientes, principalmente de Enfermagem 

Geriátrica e Enfermagem para Pacientes Especiais. 

 

10. PERFIL DO PROFISSIONAL  

 

O discente será formado para exercer a Enfermagem, segundo orientações 

preconizadas pelas diretrizes curriculares pelo Conselho Nacional de Educação, 
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Constituição Federal e Conselho de Classe, com base nas legislações vigente no 

país.  

“Compete ao Profissional de Enfermagem coordenar, planejar, programar, 

supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, 

planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, 

realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas 

áreas da Saúde Coletiva ou Individual.” 

 

O graduado em Enfermagem tem como perfil: 

 

- Enfermeiro, formação generalista, humanística, crítica e reflexiva. Profissional 

qualificado para o exercício de Enfermagem, com base no rigor científico e intelectual 

e pautado em princípios éticos. Capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico 

nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões bio-

psico-sociais os seus determinantes. Capacitado a atuar, com senso de 

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

integral do ser Humano; e 

 

- Enfermeiro capacitado a atuar na Educação profissional em Enfermagem. 

 

Este profissional deve: 

 

- ter ampla formação geral e ter o domínio de conceitos-chave que permitam 

entender o contexto global dos problemas; 

 

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

reconhecendo os perfis epidemiológicos das populações; 
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- 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; 

 

- dispor da mentalidade científica abrangente voltada para o conhecimento do 

método científico e não restrita a área de sua formação;  

 

- estar apto para elaborar respostas frente ás mudanças rápidas, 

permanentes e freqüentes do curso dos acontecimentos e exigências 

profissionais, mostrando-se flexível e criativo; 

 

- ter a capacidade de exercer constante análise e interpretação das evoluções 

do mercado, que lhe permita agir com antecipação e preparar respostas 

adequadas; 

 

- possuir capacidade de comunicação efetiva, escrita e falada, em mais de um 

idioma, fruto de aprofundada reflexão e raciocínio; 

 

- reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde; 

 

- reconhecer-se como coordenador de trabalho da equipe de enfermagem; 

 

 

- assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 

multiprofissional em saúde; 

 

- atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do 

adolescente, da mulher, do adulto, do idoso e dos pacientes especiais; 
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- 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; 

 

- responder às especificidades regionais e locais 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; 

 

- atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 

pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico; 

 

- coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; 

 

- 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 reablitação à 

saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; 

 

- integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais; 

 

- planejar, implementar, e participar dos programas de formação e 

qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde; 

 

- desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção 

de conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional; 

 

- participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do 

sistema de saúde; 

 

- assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; 
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- cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

cidadão e como enfermeiro; e 

 

- reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política 

e planejamento em saúde.. 

 

O bacharel em Enfermagem precisa ter uma formação para 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, 

principalmente, com pacientes da melhor idade e pacientes especiais.  

 

11. MERCADO DE TRABALHO 

 

O profissional de Bacharelado em Enfermagem poderá trabalhar nos seguintes 

locais: 

- Hospitais; 

- SUS; 

- Casas de Saúde; 

- Clínicas; 

- Atendimento Domiciliar; 

- Ambulatórios; 

- Comunidades; e 

- Escolas Profissionalizantes de Enfermagem 

 

12.CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL: ABRANGÊNCIA DE AÇÃO 

ESPECÍFICA REGIONAL E GERAL. 

 

O campo de atuação do profissional de Enfermagem é pleno nos serviços à 

sociedade na área de saúde, nas suas diversas formas de manifestações no âmbito da saúde 

coletiva e individual. 
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Este campo é delimitado pela capacidade profissional de coordenar, planejar, 

programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, 

programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e 

assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e 

interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas da 

saúde. O curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade Paschoal Dantas irá formar o 

profissional para atuar nos hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades e no atendimento domiciliar, principalmente visando as 

pessoas da Melhor Idade e pessoas especiais. 

 

13.  PROJETO PEDAGÓGICO 

 

A concepção de um projeto pedagógico considera a formação técnico-

científica, onde a aquisição do saber está situada no vértice dos preceitos que regem 

a educação e é um conjunto de princípios e normas que guardam entre si uma relação 

necessária de coerência, conexão e dependência. O que nos leva a afirmar que a 

interpretação e a implementação do projeto pedagógico não podem ser feitas 

isoladamente, mas hão de ser extraídas de dentro do sistema educacional, 

construídas e informadas pelas normas e princípios impressos no regimento. 

As normas educacionais devem harmonizar-se com os princípios entre si. 

Essa harmonização é que dá coerência ou subsistência ao projeto pedagógico. Com 

efeito, não é o projeto pedagógico uma somatória de regras avulsas, ou mera 

concatenação de fórmulas articuladas entre si. 

O projeto pedagógico em si, só é letra no papel, se não houver um corpo 

docente estimulado, com vontade e determinação de executá-lo por melhor que seja, 

não dará frutos. 

A elaboração do projeto pedagógico de um curso requer a assessoria de um 

pedagogo que domine e conheça a área do conhecimento em questão ou do 

profissional dessa área que conheça educação, para que, após delinear o perfil do 

formando, conceba a estrutura curricular. A grade deve ser conseqüência do Projeto 

Pedagógico. 
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Esse é o caminho para se pensar e planejar o curso superior com propostas 

definidas, deixando de ser mero somatório de disciplinas que, muitas vezes disputam 

espaços e importâncias, atritam-se e antagonizam-se. 

É preciso que haja sincronização interdisciplinar em tempo e espaço. O 

ementário de cada núcleo e módulo deve ser concebido de forma a abordar o 

conteúdo do mesmo, objetivando a formação do perfil profissional proposto. Portanto, 

no planejamento da disciplina deve estar contido e especificado do que se trata o 

módulo, como será enfocado, apresentado e abordado; a ementa, os objetivos gerais, 

específicos, o conteúdo programático, a metodologia de ensino, a forma de avaliação 

do aprendizado e a bibliografia básica e complementar, considerando o desempenho 

e o desenvolvimento global do aluno. 

No limiar, o Projeto Pedagógico para o Curso de Bacharelado em 

Enfermagem da FACULDADE PASCHOAL DANTAS estará totalmente voltado para o 

ensino integrado buscando a formação de profissionais competentes, conscientes de 

suas responsabilidades, do seu importante papel na sociedade sustentável e para 

consigo próprio. 

O presente projeto pedagógico é uma proposta de trabalho integrado, que 

descreve um conjunto de conhecimentos, habilidades e competências objetivando ser 

uma fonte de treinamento profissional e aperfeiçoamento por toda a vida. 

Com base e de acordo com o disposto na LDB, é relevante considerar que 

realmente existe uma necessidade premente de mudanças na prática do ensino 

superior, para que as instituições possam estar formando nos próximos anos 

profissionais da saúde competentes, humanos, entendendo a sociedade sustentável 

em que vivem, procurando se adaptar como indivíduo e profissional à ocorrência de 

fenômenos sociais e ambientais, num mundo globalizado. 

 

14. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE: CARACTERIZAÇÃO DO QUADRO ATUAL 

SOBRE AS DEMANDAS DA SOCIEDADE POR PROFISSIONAIS COM FORMAÇÃO 

DIFERENCIADA. 
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Nos últimos anos mudanças paradigmáticas nos modelos de produção de 

bens, serviços e conhecimentos têm afetado todos os segmentos de nossa sociedade, 

principalmente no que respeita á forma de transmissão cultural de toda a experiência 

acumulada pelos homens nos últimos séculos, principalmente, pelo advento da 

tecnologia da informação. 

Não basta o acúmulo de informações e a reprodução mecânica de 

procedimentos que a experiência demonstrou serem efetivos para a resolução de 

antigos problemas. É necessário utilizar a tecnologia da informação, desenvolver a 

criatividade, propor inovações, questionar com fundamentos e alcançar a 

competitividade. 

A educação deixou de apresentar uma natureza baseada, exclusivamente, na 

mera reprodução dos conhecimentos acumulados pelas gerações, passando a exigir 

do processo pedagógico a adoção de uma nova maneira de encarar a informação. Vê-

se a informação como apenas mais uma ferramenta para se criar novo conhecimento, 

no entanto, a educação deve se ocupar em desenvolver todo potencial intelectual 

daqueles que vão gerar novas formas de entendimento e novas soluções para os 

problemas complexos que envolvem esta sociedade em constante mudança e 

desenvolvimento. 

Nesta sociedade, o acesso às tecnologias da informação tornou-se facilitado, 

tendo em vista o consumo acentuado de bens e serviços com elevados padrões de 

qualidade, responsabilidade social e eficiência. Há facilidades de trocas de produtos 

entre nações com a ruptura das fronteiras políticas sociais e comerciais, mas tendo 

sempre em mente a responsabilidade social. Vê-se que as instituições, como o próprio 

Estado, tendem a diminuir suas dimensões, quadros profissionais e oferecimento de 

serviços, tornando-se altamente especializadas em seus segmentos sociais de 

atuação. Tanto o Estado como as populações passam a exercer controle mais 

rigoroso sobre os serviços privatizados e exigindo das empresas uma gestão da 

responsabilidade social. 

Neste contexto, a sociedade abre imensos horizontes para profissionais 

dotados de qualidades que, seguramente, podem ser desenvolvidas e aprimoradas 

por procedimentos pedagógicos sintonizados com esta nova forma de relacionamento 

cultural. Assim, parece ser imprescindível que toda a sociedade e, principalmente, a 
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universidade, possa desenvolver ações voltadas para a introdução de novos modelos 

pedagógicos que privilegiem o desenvolvimento da imaginação, criatividade, inovação, 

questionamento, liderança e competitividade. 

Nestes novos modelos devem ser contempladas propostas curriculares 

centradas em ações voltadas para uma educação generalista, baseada em preceitos 

éticos sustentáveis e capazes de formar cidadãos com visão crítica e reflexiva, com as 

devidas competências e habilidades da profissão. 

As ações pedagógicas buscam aproximar os conteúdos, sempre que 

desejável, das áreas exatas, tecnológicas, humanas e biomédicas, para desenvolver 

nos estudantes uma visão interdisciplinar de sua atuação profissional. Possibilitar o 

exercício de capacidade e habilidades que permitam aos alunos adaptação a novos 

contextos sócio-culturais (responsabilidade social), realização de crítica competente e 

fundamentada e efetiva, manifestação profissional, ética e pedagógica para com a 

sociedade sustentável. Fortalecer as atuações acadêmicas que objetivam a melhora 

da qualidade de vida dos alunos como a sensibilidade artística e cultural, o acesso 

facilitado à tecnologia da informação e material de apoio ao estudo, o provimento de 

condições físicas e ambientais que permitem a manutenção de padrões de saúde 

corporal e mental, como também da integração da comunidade acadêmica com a 

comunidade do entorno da IES através da pesquisa e extensão, lembrando sempre da 

responsabilidade social da IES. 

Desta forma, parece ser adequado adiar a especialização profissional 

prematura, favorecendo uma formação generalizada de amplo espectro e considerar 

caso a caso se a especialização não ocorrerá apenas com a prática e/ou em cursos 

específicos ou com a educação auto dirigida. 

Este novo modelo busca, principalmente, valorizar os métodos de ensino que 

conduzem o aluno a uma atuação ativa na busca da solução dos problemas e 

construção do conhecimento, resultados observados pela aplicação de estratégias 

pedagógicas como as que envolvem os sistemas tutoriais, de iniciação científica, de 

programas de estudos dirigidos e atividades complementares, principalmente a 

transdisciplinaridade. Este estudante torna-se apto para continuar seus estudos por 

toda a vida, dominando procedimentos e recursos de acesso à tecnologia da 

informação e elaborando novas formas de abordagem dos problemas que irá enfrentar 
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em sua trajetória profissional e cultural. 

Novas estratégias pedagógicas aplicadas sob a égide destes conceitos 

educacionais, seguramente devem promover uma integração acadêmica com toda a 

sociedade sustentável de forma a obter seu reconhecimento e sua participação. 

 

 

15. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

A organização curricular compreende as diretrizes curriculares Pareceres: 

CNE/CES Nº.3 DE 07.11.2001; CNE/CES Nº.33 DE 01.02.2007; CNE/CES Nº.4 DE 

06.04.2009 

   O conceito de saúde indicado neste parecer norteia toda a formação do 

discente, em todas as disciplinas. A saúde é direito de todos e dever do estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação (Artigo 196 da Constituição Federal de 

1988).  

As Competência e Habilidades gerais e específicas deverão fazer parte 

integrante de todo o projeto pedagógico e planos de ensino específicos para cada 

disciplina. 

Competências Gerais: 

 Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro do âmbito profissional da 

Enfermagem, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, reabilitação, 

promoção e proteção da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. O 

profissional de Enfermagem deve assegurar que sua prática seja realizada de forma 

segura, integrada e continua com as demais instâncias do sistema de Saúde. 

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 encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de 

saúde, tanto em nível individual como coletivo; 
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 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de Enfermagem deve estar 

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

e custo-efetividade, de recursos humanos, de equipamentos, de materiais, de 

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

habilidades e conhecimentos atualizados para avaliar, sistematizar e decidir a 

conduta mais apropriada no seu campo de atuação; 

 Comunicação: Os profissionais de Enfermagem devem ser acessíveis e devem 

tratar com ética/bioética a confidencialidade das informações a eles confiadas na 

interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação 

envolve as diferentes formas de linguagem, a comunicação verbal e habilidades de 

escrita e leitura, o domínio de tecnologias e informação; 

 Liderança: No trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de 

Enfermagem deverão estar aptos a assumirem 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 no seu campo de atuação; 

 Planejamento, Supervisão e Gerenciamento: os profissionais de Enfermagem 

devem estar aptos a fazer o gerenciamento, administração e orientação dos 

recursos humanos, das instalações, equipamentos e materiais técnicos, bem como 

de informação no seu campo de atuação. Além disso, devem estar aptos a fazer 

planejamento e supervisão a partir da identificação de necessidades, e serem 

gestores de programas de saúde  e outras ações necessárias no sentido de otimizar 

ou maximizar o seu uso e garantir boas condições de segurança e conforto aos 

usuários; 

 Educação Permanente: os profissionais de Enfermagem devem ser capazes de 

aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta 

forma, os profissionais do campo da Enfermagem devem aprender a aprender e ter 

responsabilidade e compromissos com a sua educação e o treinamento/estágios 

das futuras gerações de profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os futuros 

profissionais em serviços; estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 
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A partir destas competências e habilidades será realizado o desenvolvimento e 

estudo aprofundado da constituição biológica do ser humano, na sua gênese e nos aspectos 

anatômicos, fisiológicos e patológicos gerais e específicos dos órgãos e sistemas. Durante a 

realização curricular também é dada especial ênfase ao estudo de conteúdos que facilitam a 

compreensão do ser humano sob a óptica da moderna antropologia, sociologia e psicologia 

favorecendo a formação de uma visão integradora e realista do paciente inserindo no mundo 

repleto de relações. Essa formação deverá contemplar conteúdos que instrumentalizem o 

estudante para uma visão mais ampla das questões de saúde, incluindo uma atuação voltada, 

também, para a reflexão sobre intervenções de cunho preventivo. 

O curso desenvolve conjunto de conteúdos específicos da Enfermagem relativos à 

sua história, aspectos da bioética sobre a relação professor/aluno e do professor com a 

equipe escolar, além de possibilitar ao aluno o conhecimento e a vivência da utilização e 

aprendizado dos recursos próprios da prática da Enfermagem. 

O desenvolvimento do processo de preparo para a atuação profissional é privilegiado 

pela realização de conteúdos sobre os aspectos das atividades físicas e do movimento. 

Através da observação da atuação de profissionais e docentes, o estudante é preparado para 

trabalhar os alunos, inclusive os alunos especiais. Finalmente, a perspectiva de realização 

prática e a vivência escolar são complementadas pela realização de estágio supervisionado, 

devendo analisar esses significativos na relação dinâmica entre o ser humano e o meio 

ambiente. 

O primeiro ano, o oferecimento de conjuntos de disciplinas que viabilizam a 

vivência do estudante com conteúdos básicos, especialmente aqueles relacionados às 

ciências fisiológicas e à discussão de processos que envolvem vários conhecimentos 

relacionados com interfaces biológicas e sociais e também um segundo conjunto de 

conteúdos, cujo objetivo é de permitir uma experiência com o estudo de matérias 

aplicadas ao campo profissional de atuação da equipe multidisciplinar de saúde, com 

observações e vivências conforme o ano em curso. 

O oferecimento dos módulos necessários para que o aluno viabilize uma vivência 

teórico-prática, como os principais conteúdos previstos nos ciclos de formação biológica, 

humanística, social, tecnológica e profissionalizante, respeitará condições didáticas e 

pedagógicas específicas para cada conjunto de matérias considerando as relações entre a 

proporção de alunos assistidos por docentes. 
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As aulas teóricas, comumente ministradas por um docente, serão acompanhadas por 

turmas de 50 alunos conforme as disponibilidades de espaço de nossas salas de aula que já 

são projetadas para acomodar este número. As aulas práticas das disciplinas, que assim 

necessitam, serão dadas no máximo com 25 alunos.  

As práticas da Enfermagem vinculadas às atividades previstas no Estágio 

Supervisionado estarão estruturadas com um docente responsável pelo acompanhamento de 

até cinco alunos. 

   Os conteúdos relativos aos módulos do serão primordialmente ministrados na forma 

de aulas teórico-prática no decorrer dos quatro anos do curso. O seguimento metodológico do 

processo de ensino-aprendizagem e o projeto pedagógico serão norteados por artigos 

científicos. 

 As atividades práticas serão desenvolvidas preferencialmente em todas as 

disciplinas cujos conteúdos necessitam da atuação aplicada do aluno para estabelecer 

contato com estruturas, processos e equipamentos essenciais para a facilitação do processo 

ensino e aprendizagem, ou de outras maneiras podendo estar aliadas aos programas de 

extensão e iniciação científica, criando um elo entre pesquisa-ensino-extensão. As atividades 

práticas serão distribuídas de forma gradativa compondo percentuais crescentes ao longo do 

processo de integralização curricular, atingindo, no último ano a totalidade das atividades 

previstas. Entendemos que tal distribuição das atividades práticas favorece o estabelecimento 

progressivo de contato com conteúdos da área, principalmente, nos dois anos iniciais, 

aumento da adesão e participação nos conteúdos, aumento o interesse e melhoria do 

rendimento escolar. 

16. PLANO CURRICULAR 

 

  Em relação aos Conteúdos Curriculares essenciais para o Curso de Graduação 

Bacharelado em Enfermagem devem estar relacionados com todo o processo saúde-

educação do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade 

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 

Enfermagem Pareceres: CNE/ Nº. 3 DE 07.11.2001; CNE/CES Nº. 33 DE 01.02.2007; 

CNE/CES Nº. 4 DE 06.04.2009.  

Os conteúdos devem contemplar: 
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 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; 

 

 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; 

 

 Ciências da Enfermagem 

 

. Fundamentos de Enfermagem – os conteúdos técnicos, metodológicos e os meios e 

instrumentos inerentes ao trabalho do Enfermeiro e da Enfermagem em nível individual e 

coletivo; 

. Assistência de Enfermagem – os conteúdos (teóricos e práticos) que compõem a 

assistência de Enfermagem em nível individual e coletivo prestada à criança, ao adolescente, 

ao adulto, à mulher e ao idoso, considerando os determinantes sócio-culturais, econômicos e 

ecológicos do processo saúde-doença, bem como os princípios éticos, legais e humanísticos 

inerentes ao cuidado de Enfermagem; 

 

  Administração de Enfermagem – os conteúdos (teóricos e práticos) da administração do 

processo de trabalho de enfermagem e da assistência de enfermagem;  

 

  Ensino de Enfermagem – os conteúdos pertinentes à capacitação pedagógica do 

enfermeiro, independente da Licenciatura em Enfermagem. 

 

Um curso de graduação em Bacharelado de Enfermagem tem que fornecer os 

conhecimentos necessários para a aquisição das tais competências, ao mesmo tempo em que 

seja rápido e coloque o profissional de qualidade no mercado para competir. Baseado nas 
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mudanças educacionais ocorridas no Brasil na última década, não podendo deixar de 

enfatizar também a influência do ensino médio, naqueles alunos que são recebidos nas 

escolas de 3o grau, faz-se necessário um Projeto Pedagógico que contemple as diretrizes 

curriculares da Comissão de Especialistas do Curso de Enfermagem nas normas da LDB. 

Além deste módulo, a matriz curricular compõe disciplinas semestrais, perfazendo um 

total de 8 semestres. Esta composição curricular está direcionada para responder as 

necessidades de ensino, conhecimentos gerais e aprendizagem dos alunos, integrando 

conteúdos específicos e construindo um conhecimento interdisciplinar. 

O profissional Enfermagem, que é formado hoje, necessita de um conhecimento 

profundo no que se refere à sua área de atuação, dinamismo e eficiência na forma de 

trabalhar e aquisição de competências que o coloquem à frente no mercado de trabalho.  

Desta forma o aluno será preparado e amadurecido, para uma adequada atuação 

junto ao Ser Humano, respeitando-o como pessoa que necessita de cuidados e atenção, 

como também uma atenção dedicada aos familiares deste paciente. 

Baseado nesta nova perspectiva de estrutura curricular, faz-se necessário a inserção 

de novos conteúdos que contemplem a visão do novo profissional de Enfermagem, que a 

FACULDADE PASCHOAL DANTAS visa formar.  

O auto-desenvolvimento e questões no tocante a organização pessoal, pró-

atividades, motivação, gerenciamento de emoções, aprimoramento de senso crítico do aluno, 

capacidade de argumentação, desenvolver de lideranças, desenvolvimento de múltiplas 

inteligências, de identidade pessoal, reflexão sobre a identidade profissional e o 

reconhecimento do papel social do profissional de Enfermagem, desenvolver postura humilde 

e uma atitude interdisciplinar à sua atuação. 

 

17. ESTRUTURA CURRICULAR 

COM BASE NAS RESOLUÇÕES: 

- CNE/CES Nº.3 DE 07.11.2001 

- CNE/CES Nº.33 DE 01.02.2007 

- CNE/CES Nº.4 DE 06.04.2009 
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1º SEMESTRE (MODULO I) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ANATOMIA HUMANA 52 20 72 

BIOQUIMICA I 30 06 36 

BASES TEÓRICAS E HISTÓRICAS 

DO CUIDAR EM ENFERMAGEM 

36 - 36 

BIOLOGIA CELULAR E 

HISTOLOGIA 

30 06 36 

METODOLOGIA DA PESQUISA I 36 - 36 

LINGUA PORTUGUESA 36 -  36 

PROPEDEUTICA EM 

ENFERMAGEM  

52 20 72 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 36 - 36 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 308 92 420 horas 

 

2º SEMESTRE (MODULO II) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

FISIOLOGIA HUMANA 72 36 108 

BIOÉTICA, ÉTICA E LEI DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM 

36 -  36 
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ENFERMAGEM 

PARASITOLOGIA  HUMANA 52 20 72 

BIOQUIMICA II 30 06 36 

MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA  52 20 72 

EMBRIOLOGIA E GENETICA 30 06 36 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 272 128 420 horas 

 

3º SEMESTRE (MODULO III) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

APLICADA A ENFERMAGEM 

36 -  36 

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 36 - 36 

DIDÁTICA APLICADA A 

ENFERMAGEM 

36 - 36 

INFORMÁTICA E SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

36 - 36 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 52 20 72 

EPIDEMIOLOGIA E 

BIOESTATÍSTICA  

52 20 72 

POLITICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

E O SUS 

72 - 72 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 320 80 420 horas 

 

4º SEMESTRE (MODULO IV) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II 52 20 72 

PATOLOGIA GERAL 72 - 72 

FARMACOLOGIA 72 - 72 

METODOLOGIA DA PESQUISA II 36 - 36 

BIOSSEGURANÇA E SADT 

(SERVIÇOS DE APOIO 

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO) 

36 - 36 

CONTROLE DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR E VIGILANCIA 

SANITÁRIA 

72 - 72 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 340 60 420 horas 

 

5º SEMESTRE (MODULO V) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 
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ENFERMAGEM EM SAÚDE DO 

ADULTO EM CLÍNICA MÉDICA  

52 20 72 

ENFERMAGEM EM SAÚDE DO 

ADULTO EM CLÍNICA CIRÚRGICA 

52 20 72 

SAÚDE MENTAL: ABORDAGEM 

CLÍNICA 

52 20 72 

HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE 36 - 36 

PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO 

- CENTRO CIRURGICO E 

RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA 

72 - 72 

SAÚDE DO TRABALHADOR EM 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

36 - 36 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 300 100 420 horas 

 

6º SEMESTRE (MODULO VI) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO APLICADA A 

ENFERMAGEM 

36 - 36 

GERENCIAMENTO DE RISCO E 

AUDITORIA EM ORGANIZAÇÕES 

DE SAÚDE 

36  36 

ENFERMAGEM EM SAÚDE 

COLETIVA 

72 - 72 
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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

EM URGÊNCIA  E EMERGÊNCIA 

52 20 72 

PROCESSOS DE QUALIDADE E 

CERTIFICAÇÃO EM 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

36 - 36 

ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM 

EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

36  36 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE 

72  72 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 340 60 420 horas 

 

7º SEMESTRE (MODULO VII) 

DISCIPLINA CH 

TEORICA 

CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

GERENCIAMENTO EM 

ENFERMAGEM  

52 20 72 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DA 

MULHER 

72  72 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

ESTÁGIO PRÁTICA  ASSISTENCIAL 

NA  SAÚDE DO ADULTO: 

 SEMIOLOGIA E 
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SEMIOTÉCNICA 

 

SAÚDE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

100  

 

100 

TOTAL 124 60 404 horas 

 

 

8º SEMESTRE (MODULO VIII) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO 

IDOSO 

72  72 

ENFERMAGEM EM 

NEONATOLOGIA 

36  36 

METODOLOGIA DA PESQUISA III 36 - 36 

PROJETO INTERDISCIPLINAR  40 40 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

ESTÁGIO PRÁTICA 

ASSISTENCIAL: 

 SAÚDE COLETIVA 

 SAÚDE DA MULHER 

 SAÚDE DO IDOSO 

   

 

80 

80 

80 

 

TOTAL 144 40 444 horas 
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9º SEMESTRE (MODULO IX) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ESTÁGIO CURRICULAR 

GERENCIAL SUPERVISIONADO 

  400 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

36 36 72 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 36 36 492 horas 

 

10º SEMESTRE (MODULO X) 

DISCIPLINA CH TEORICA CH 

PRÁTICA 

CH TOTAL 

ESTÁGIO CURRICULAR 

GERENCIAL SUPERVISIONADO 

  400 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

36 36 72 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR - - 20 

TOTAL 36 36 492 horas 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS:  

 

- LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) = 36 horas 
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- RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE = 72 horas 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM CARGA HORÁRIA 

CONTÉUDO TEÓRICO 2448 

DISCIPLINAS OPCIONAIS 108 

PROJETO INTERDISCIPLINAR 320 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 200 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

144 

ESTÁGIO PRÁTICA 

ASSISTENCIAL 

440 

ESTÁGIO CURRICULAR 

GERENCIAL SUPERVISIONADO 

800 

TOTAL 4460 HORAS/ RELÓGIO 

 

18. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  

 

1º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ANATOMIA HUMANA 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h Total 

– 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  
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EMENTA:  

A Disciplina envolve o estudo da anatomia sistêmica e regional, perfazendo o estudo 

dos planos de construção anatômica, tegumento comum, esplancnologia, aparelho 

locomotor, sistema endocrinológico, sistema cardiovascular e coração, noções de 

angiologia e neurologia, face e região cervical, sistema respiratório, sistema urinário, 

sistema genital masculino, sistema genital feminino, sistema digestório e sistema 

nervoso. Abordando assim  assuntos inerentes à formação do ser humano, célula, 

(composição e função) e sua organização, formação de órgãos e tecidos para o 

funcionamento do corpo humano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. FATTINI. J.G.D; FATTINI.C.A.,. Anatomia Sistêmica. 3ª edição. São Paulo, 

editora atheneu, 2007.  

2. PAULSEN. F, WASCHKE. J. Sobotta Atlas de Anatomia humana. 23ª edição. 

Rio de Janeiro, 2012.  

1. 3. WALTER, R. Anatomia e fisiologia humana. Curitiba: Seculo XXI, 2002. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. ABRAHAMS, P.H. Atlas Colorido de Anatomia Humana. 5ª. Edição. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2005. 

2. BRANDÃO, M.C.S. Anatomia Sistemica: visão dinâmica para o 

estudante. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.  

3. NETTER. FRANK H. Atlas de Anatomia humana. 5a edição, Rio de 

Janeiro: Elsivier, 2011.  

4. WOLF-HEIDGGER. Atlas de anatomia humana. 6a edição, Rio de 

Janeiro, Guanabara Koogan, 2006.  
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5. GERARD J. TORTORA. Corpo humano: Fundamentos de anatomia e 

fisiologia. 8a edição, Porto Alegre: Artmed, 2012.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: BASES TEÓRICAS E HISTÓRICAS DO CUIDAR EM 

ENFERMAGEM  

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40 

HORAS 

DIA DA SEMANA: T 

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conhecimento das Bases Teóricas e Histórica na área da saúde e do cuidado de 

enfermagem. Compreensão das principais teorias em Enfermagem e seus 

percursores. Entendimento do papel do profissional enfermeiro em suas várias áreas 

de atuação e os órgãos representantes da classe profissional.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. ATKINSON, L.D. Fundamentos de Enfermagem: introdução ao processo 

de Enfermagem. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1989. 

2. GIOVANINI, T. et al. Historia da Enfermagem, Versões e Interpretações. 

2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2005.  

3. OGUISSO, T. Trajetória Histórica e Legal da Enfermagem. 2ª Edição. 

São Paulo: Manole, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. HORTA, W.A. Processo de Enfermagem. 1ª. Edição. EPU São Paulo: 

1979.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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2. LAPLACA, D. et al. Promoção da Saúde Fundamentos e Prática. São 

Paulo: Yendis, 2013.  

3. PELICIONI, M.C.F.; MIALHE, F.L. Educação e Promoção da Saúde: 

teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012.  

4. SILVA, S.R.L.P. Manual de Procedimentos para estágio de 

Enfermagem. 4ª. Edição.  São Paulo: Martinari, 2013.  

5. ITO, E. et al. Anotação de Enfermagem: Reflexo do Cuidado. São Paulo: 

Martinari, 2011.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA 

ANO LETIVO:   SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Aborda os aspectos morfológicos e funcionais dos componentes celulares, moleculares e 

teciduais dos sistemas orgânicos. Além das modificações estruturais dos tecidos 

determinadas pelo processo de adaptação e mudanças nos níveis de atividade física. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. ALBERT, Bruce; BRAY, Dennis; HOPKIN, Karen; JOHNSON, Alexandre; 

LEWIS, Julian. Fundamentos de biologia celular. Artmed. 2ª ed. São 

Paulo: 2006.  

2. JOHNSON, A.B.H.; WALTER, L.R.R. Fundamentos da Biologia Celular. 

3ª. Edição Artmed: 2011.  

3. JUNQUEIRA, L. C.; Carneiro, J. Biologia Celular E Molecular.  9ª. Ed. 

Rio De Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 
 

63 
 

1. CORMACK, D.H. Fundamentos de histologia. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003.  

2. GENESER, F. Histologia. 3ª. Edição. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003.  

3. JUNQUEIRA, L. C.; Carneiro, J. Histologia Básica   11ª. Ed. Rio De 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  

4. LODISH, Harvey; BERK, Arnold; ZIPURSKY, LAWRENCE; 

MATSUDAIRA, Paul; BLATIMORE, David. Biologia celular e molecular. 

Revinter. 8ª ed. São Paulo: 2006.  

5. OTTO, P. G. Genética Humana E Clínica.  São Paulo: Roca, 1998. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: LINGUA PORTUGUESA 

ANO LETIVO:        SEMESTRE   LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

Ementa: A construção da linguagem e do pensamento. A linguagem oral e 

escrita como manifestação social e cultural. Análise de fatores psico-sócio-

linguísticos que interferem no processo de ensino e aprendizagem da leitura e 

da escrita. Formação do produtor de texto nas séries iniciais, observando 

aspectos das regras ortográficas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. CUNHA. Gramática de Português Contemporâneo. Bernardes Álvares. 

2002. 

2. KOCH, I. G. V. Argumentação e linguagem. 9 ed. São Paulo: Cortez, 

2004.  

3. MARTINS, D. S. e ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. Porto 

Alegre: Sagra Luzzatto, 2004.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. BOFF, O.M.B. et al. Prática Textual – Atividade de Leitura e escrita. São 

Paulo: Vozes, 2006. 

2. BECHARA, E. Moderna Gramatica portuguesa. 37ª. Edição. Rio de 

Janeiro: Lucerna, 2005.  

3. FRIORIN, J.L. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Atica, 

2007. 

4. KOCH, I.G.V. A interação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 2008. 

5. ORLANDI, E.P. Discurso e Leitura. 9ª. Edição. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: BIOQUIMICA I 

ANO LETIVO:          SEMESTRE LETIVO:     C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Introdução, revisão e aplicação de conceitos de química aplicados a ciências 

biomédicas, visão metabólica, a lógica molecular da vida, conceitos fundamentais, 

Aminoácidos, Proteínas, Enzimas, Carboidratos, Lipídeos, Ácidos nucléicos, Aspectos 

bioquímicos de algumas patologias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. FERRERIA, Carlos Parada (Coord.). Bioquímica Básica. 8. ed. Ver. E ampliada. São 

Paulo: MNP, 2010. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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2. MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquimica Básica. 3ª. Edição. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

3. RUSSELL, John B. Química Geral, 2 ed., v. 2, São Paulo: Pearson Makron Book, 

2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. DELVIN, Thomas L. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas, 7 ed. São 

Paulo: Blucher, 2011. 

2. HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquimica Ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

3. MARK, Jeremy Berg; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica, 6 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

4. NELSON, David L.; COX, Michel M. Lehinger: Princípios de Bioquímica. 4 ed. São 

Paulo: Sarvier, 2006.  

5. VOET, Donald; VOET, Judith. Bioquímica, 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PROPEDEUTICA EM ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:            C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h Total – 

60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conhecimento e habilidade sobre exame físico em enfermagem na assistência 

primária. Aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades necessárias para 

atender às necessidades de pequena e média complexidade da criança, do 

adolescente, do adulto (homem e mulher), do idoso, da família e da comunidade. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. PERRY, A.G.; POTTER, P.A. Guia Completo de Procedimentos e 

Competências de Enfermagem. 7ª. Edição. São Paulo: 2011. 

2. SILVA, M.T.; SILVA; S.R. Calculo e Administração de Medicamentos na 

Enfermagem.4ª. edição.  São Paulo: Martinari, 2014. 

3. VOLPATO, A.C.B; PASSOS, V.C.S (0rg.). Técnicas Básicas de 

Enfermagem. 3 ed. São Paulo: Martinari, 2009.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico: Avaliação 

Diagnostica de Enfermagem no Adulto. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

2. HORTA, W. A. Processo de Enfermagem. EPU, São Paulo: 2007. 

3. ITO, E. et al. Anotação de Enfermagem: Reflexo do Cuidado. São 

Paulo: Martinari, 2011. 

4. LAPLACA, V.D. Manual para realização de exame físico. 2ª. Edição. 

São Paulo: Yendis, 2011.   

5. LECH, J. Manual de Procedimentos de Enfermagem. São Paulo: 

Martinari, 2006.  

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA I 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Concepções de Ciência e pesquisa cientifica.  Fundamentos da Metodologia Científica. 

A Comunicação Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. A comunicação entre 

orientados/orientadores. Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. O pré-

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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projeto de pesquisa. O Projeto de Pesquisa. O Experimento. A organização de texto 

científico (Normas ABNT).  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

2. KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da 

ciência e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.  

3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 

metodologia científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991. 270 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. ALVARENGA, PEREIRA, M. A. F; ROSA, COUTO, M. V. F. P. 

Apontamentos de metodologia para ciência e técnicas de redação 

científica: (monografias, dissertações e teses) de acordo com a ABNT 

2002. 3. ed. Porto Alegre: Safe, 2003.  

2. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

3. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

4. SANTOS, J.A. Metodologia Cientifica. 2ª. Edição. São Paulo: Learning, 

2011. 

5. SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 23ª. Ed. São 

Paulo: Cortez, 2013. 

 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

ANO LETIVO:         SEMESTRE LETIVO:       C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h 

Total 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina pretende capacitar e instrumentalizar o estudante de enfermagem para 

uma atuação em Educação em Saúde de modo integral, a partir dos determinantes e 

condicionantes socioculturais, econômicos, e outros; para uma atuação crítica e que 

promova a emancipação, viabilizando a promoção de saúde e o enfrentamento de 

iniquidades. Os assuntos abordados direcionam há atuação do enfermeiro na 

orientação do paciente e família quanto à doença e seu tratamento; métodos 

pedagógicos que auxiliam na abordagem do paciente e sua família. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. LAPLACA, D. et al. Promoção da Saúde Fundamentos e Prática. São 

Paulo: Yendis, 2013.  

2. PHILIPPI JR, Arlindo et al. Educação Ambiental e Sustentabilidade. São 

Paulo: Monli, 2005 

3. SEVERINO, A.J. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o 

saber como internacionalização da prática. 9ª. Ed. São Paulo: Papirus, 

1998.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. ENCINAS, Cristiane Gantus. Possibilidades de Futuro: Educação 

Ambiental, Cidadania e Projetos de Transformação. 1ª Ed. Ed. Novo 

Conceito Saúde, 2003  

2. CZERESNIA, D.; FREITAS, C.M. Promoção da Saúde: conceitos 

reflexões e tendências. ISBN: 978-85-7541-183-4. 3ª reimpressão: 2014. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3. JERONIMO, R. Técnicas de Enfermagem pontos relevantes no ensinar 

e no cuidar. 2ª Edição. 2011.  

4. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2ª. 

Edição. São Paulo: Cortez, 2000. 

5. WALDOW, V.R. Estratégias de Ensino na Enfermagem – Enfoque no 

Cuidado e no Pensamento Crítico. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.  

2º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PARASITOLOGIA HUMANA 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina Enfermagem no Controle e Prevenção de Parasitologia compreende o 

estudo dos nematelmintos, platelmintos e protozoários causadores de muitas doenças 

no ser humano. A disciplina irá explanar os principais artrópodes ectoparasitos; 

introdução a  técnicas laboratoriais de diagnóstico e sua aplicação prática na práxis de 

enfermagem e o estudo das interações endoparasito/ectoparasito e hospedeiro para 

compreensão da patogenia e patologia das doenças causadas por eles. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. NEVES, D. P. Parasitologia Dinâmica. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2005. 

2. NEVES, D.P. Parasitologia Humana. 11ª. Ed. São Paulo: Atheneu, 2004.  

3. ZEIBIG, E. A. Parasitologia Clinica: uma abordagem clinico laboratorial. 

2ª. Edição. São Paulo: Elsevier, 2014.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. CAMPOS, G.W.S. et al. Manual de Praticas de Atenção Básica. 2ª 

Edição, 2010.  

2. KAWAMOTO, E.E. et al. Enfermagem Comunitária. EPU, 2009.  

3. REY, L. Parasitologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011 

NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 

4. REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

5. SILVA, M.G.C. Doenças infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro: 

Revinter, 1995.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: EMBRIOLOGIA E GENÉTICA 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Aborda a importância dos processos envolvidos durante o desenvolvimento 

embrionário para o funcionamento adequado do organismo humano quando formado. 

Além das anomalias que ocorrem durante este desenvolvimento quando influenciadas 

pelas possíveis causas genéticas, ambientais ou ambas. 

Mostra a importância das leis que regem a herança biológica e do material genético 

como controlador das diversas atividades do organismo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. JUNQUEIRA, L. C.; Carneiro, J. Biologia Celular E Molecular.  9ª. Ed. Rio 
De Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

2. MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 7ª. Edição 
Elsevier, 2008. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3. OTTO, P. G.; OTTO, P.; Frota Pessoa. Genética Humana E Clínica.  São 
Paulo: Roca, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. MOTTA, P. A. Genética Humana aplicada a psicologia e a toda área 

biomédica. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Guanabara, 2005. 

2. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ª. 

Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

3. LODISH, H. et al. Biologia Celular e Molecular. 8ª. Ed. São Paulo: 

Revinter, 2006. 

4. MC ARDLE, W.; FRANK, K. Fisiologia do exercício: nutrição e 

desempenho humano. 7ª. Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2013.  

5. WALTER, R. Anatomia e fisiologia humana. Curitiba: Século XXI, 2002. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: FISIOLOGIA HUMANA  

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 120h 

Total – 80 Teoria e 40 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Teoria: Estudar os mecanismos homeostáticos gerais bem como 

interdependências e as inter-relações da fisiologia e fornecer aos alunos 

informações sobre os mecanismos fisiopatológicos gerais de interesse na 

formação do enfermeiro. Processos fisiológicos básicos e seus mecanismos de 

regulação dos: sistema renal e líquidos corporais; sistema nervoso; sistema 

digestivo; sistema cardiorrespiratório; sistema endócrino e reprodutor. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Prática: Compreensão dos conhecimentos de Fisiologia Humana, permitindo ao 

aluno entender, de modo integrado, a função dos diversos órgãos, sistemas e 

tecidos do nosso corpo. Com base nestas informações o aluno estará apto 

através de raciocínio lógico, prever uma alteração ou perda de função orgânica. 

Mensuração Cientifica da Mensuração da FC e o Estresse Físico; Exames 

Sensoriais características e conceitos (avaliação da dor, tato, temperatura, 

vibração, pressão) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. AIRES, M. M. Fisiologia Humana.  4ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 

2. CURI, R; ARAUJO, J.P. Fisiologia Básica. São Paulo, Guanabara 

Koogan, 2011. 

3. GUYTON, A. C., Hall, J. E. GUYTON e HALL.Tratado de Fisiologia 

Médica. 10ª . ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BERG, J. .M., TYMOCZKO, J. L., STRYER, L. Bioquímica. 5ª. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 

2. CINGOLANI, H.E.; HOUSSAY, A.B. Fisiologia humana de Houssay.7ª. 

ed. Porto Alegre, Artmed, 2004. 

3. MC ARDLE, WILLIAM D. Fisiologia do exercício: Nutrição, energia e 

desempenho humano, 7a edição, rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2013. 

4. MARQUES, E.C.M. Anatomia e Fisiologia Humana: perguntas e 

respostas. 2ª. Edição. São Paulo: Martinari, 2015.  

5. WALTER, R. Anatomia e fisiologia humana. Curitiba: Século XXI, 2002. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 
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DISCIPLINA: BIOÉTICA, ÉTICA E LEI DO EXERCICIO PROFISSIONAL DA 

ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Referenciais teóricos, conceituais sobre biossegurança,  ética e definições legais da 

profissão de enfermagem. Códigos e Ética profissional da equipe de Enfermagem,  

Instrumentos, conceitos e desafios básicos de ética em saúde. Direitos do paciente.  

Código de deontologia de Enfermagem. Lei do exercício profissional  da Enfermagem. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. OGUISSO, T., ZOBOLI, E. Ética e Bioética: desafios para a enfermagem e a 

saúde. Editora Manole, Barueri – São Paulo: 2006. 

2. PESSINI, L. Distanasia até quando prolongar a vida? São Paulo: Loyola, 2001.  

3. COREN – Principais Legislações para o Exercício da Enfermagem. 2ª Edição. 

São Paulo, 2013.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. FORTES, P. A. C. Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e legais tomada de 

decisão; autonomia e direitos do paciente. Estudo de caso. São Paulo: EPU, 1998. 

2. SALLES, A.A. Bioética a Ética da vida sob Múltiplos Olhares. Interciências, 2009. 

3. SEGRE, M. A questão ética e a saúde humana. Atheneu, São Paulo: 2006. 

4. VÁZQUEZ, A.S. Ética. 28ª Edição. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro: 2006. 

5. JUNIOR, K. F. Ética e Bioética em Enfermagem. ABDR. Goiânia : ABDR, 2000. 
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: BIOQUIMICA II  

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:       C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Fundamentos e aplicações de bioquímica metabólica. Introdução ao metabolismo via 

glicolítica, ciclo de Krebs, cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, via das pentoses, 

gliconeogênese, regulação do metabolismo da glicose e do glicogênio, metabolismo dos  

lipídios, lipoproteínas e metabolismo do colesterol, metabolismo dos aminoácidos e  ciclo da 

ureia, metabolismo dos ácidos nucléicos, metabolismo do ferro, metabolismo  do ácido fólico, 

hormônios da pituitária, hormônios da tireoide, bioquímica dos  hormônios da adrenal, 

bioquímica dos hormônios das gônadas, metabolismo das porfirinas, regulação e integração 

metabólica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica 3a ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2006 

2. MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica Básica. 3a ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007. 

3.  MOTTA, Valter T. Bioquímica  Clínica para Laboratório – Princípios e Interpretações, Porto 

Alegre: Médica Missau, 2003. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. DELVIN, Thomas L. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas, 7 ed. São 

Paulo: Blucher, 2011. 
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2. HARVEY, Richard A.; Ferrier, Denise R. Bioquímica Ilustrada, Porto Alegre: Artmed, 

2012. 

3. MARK, Jeremy Berg; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica, 6 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

4. SACHEIM, George, LEHMAN, Dennis D. Química e Bioquímica para Ciências 

Médicas, 1ª ed. São Paulo: Manole, 2001. 

5. VOET, Donald; VOET, Judith. Bioquímica, 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: MICROBIOOGIA E IMUNOLOGIA 

ANO LETIVO:           SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       2º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Introdução aos estudos da microbiologia. Bactérias, Fungos. Vírus. Posição dos 

microrganismos no mundo dos seres vivos. Classificação e nomenclatura, morfologia, 

citologia, fisiologia e genética das bactérias. Principais Bactérias de importância 

médica, industrial, sanitária e de alimentos. Microbiologia do solo, ar e água. 

Imunologia, Infecções em geral. Defesas inespecíficas. Imunidade. Antígenos e 

Anticorpos. Imunização. Auto imunização e reações entre antígeno e anticorpos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. FRANCO, Bernadete D. G. de Melo; LANDGRAT, Mariza. Microbiologia 

dos Alimentos, 1 ed. São Paulo: Atheneu, 2005 

2. MADIGAN, M.T.; MARINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 12. ed. 

São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 
 

76 
 

3. WALTER, Reni; KOCH, Rosa Maria; Barra, Claudia R. Microbiologia 

Imunologia Parasitologia, 2 ed. Curitiba: Século XXI, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. BROOKS, Geo F.; CARROL, Karen C.; BUTEL, Janet S.; Morse, 

Stephen A.; MIETZNER Thimoty A. Microbiologia Medica, 25a ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2012. 

2. JOHNSON, Alberts B. H.; WALTER, Lewis R. R. Fundamentos da 

Biologia Celular, 3 ed. Porto Alegre, 2011. 

3. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9ª 

Edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  

4. RUI, R.L. Manual Prático de Microbiologia Básica – Coleção Academica. 

1ª. Edição. EDUSP: 2008.  

5. TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; Case, C.L. Microbiologia, 8. ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2005. 

3º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E O SUS 

ANO LETIVO:              SEMESTRE LETIVO:         C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       3º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina aborda os determinantes do processo saúde-doença; o caminho histórico 

da criação do Estado racional e do desenvolvimento de atenção à saúde no Brasil. 

Discute as políticas públicas e Sistema Único de Saúde e principais programas e 

projetos de saúde. Programa de Saúde da Família e Programa de Agentes 
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comunitários de saúde. Papel da vigilância em saúde. Saúde do trabalhador e riscos 

ocupacionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CZERESNIA, D. Promoção de Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendencias 

Promoção de Saúde Fundamentos e Práticas. 1ª. Edição. São Paulo: Yendis, 

2012.  

HARADA, M.J.C. Promoção de Saúde Fundamentos e Práticas. 1ª. Ed. São 

Paulo: Yendis, 2012. 

WALTER, R. Saúde Coletiva. 10ª. Ed. Curitiba: Seculo XXI, 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BUNGE. Teoria e Realidade e Debates. São Paulo: Prspectiva, 2013. 

2. CAMPOS. Manual de Práticas de Atenção Básica. 3ª. Edição. São Paulo: 

Hucitec, 2013. 

3. KAWAMOTO/ SANTOS/ MATT. Enfermagem Comunitaria. 2ª. Edição 

4. PETERLINI. Erro Humano e a Segurança do paciente. Ed. 2006. 

5. THORNICROFT. Boas Práticas em Saúde Mental Comunitária. 1ª. Edição. São 

Paulo: Manole, 2010.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: Sociológica e Antropológia 

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):                TURMA (letra):  

 

EMENTA: 
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Apresentação do estudo de sociologia e antropologia. A filosofia e sua contribuição 

para o sentido da existência humana. Conceitos e noções básicas: divisão social do 

trabalho, relações, ações e ação social. Transformações sociais: evolução e 

revolução. Características da sociedade capitalista industrial: a sociedade de classe, a 

divisão social do trabalho. Os processos de socialização. Sociedade de massas: 

comunicação e alienação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. LAPLATINE, F. S. Antropologia, Ed. Brasiliense São Paulo: 2007. 

2. MARTINS, Carlos Benedito, O que é sociologia, Ed Brasiliense, (Coleção 

Primeiros Passos) – 2005. 

3. VILA NOVA, Sebastião, Introdução a Sociologia, 6º Ed. – São Paulo: Ed. Atlas,  

2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BUNGE. Teoria e Realidade. Debates. 2013 

2. FREITAS/CZERESNIA. Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. 

3. ENCINAS. C. Possibilidades de futuro, educação ambiental, cidadania e 

projetos. São Paulo: Tecmed, 2004.  

4. MARTINS. Direito a Saúde. 1ª. Edição. 2008.RIBEIRO. Enfermagem e 

Trabalho. 2ª. Edição. 2011.  

5. RIBEIRO. Enfermagem e Trabalho. 2ª. Ed. 2011. 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO APLICADA A ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h 

PRÁTICA 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       3º         TURMA (letra):  
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EMENTA:  

Conceitos de Alimentação e Nutrição; Nutrição Normal e Social; Hábitos Alimentares; 

Distúrbios Nutricionais; Avaliação Nutricional; Alimentação nos Diversos ciclos de vida; 

Dietoterapia Enteral e Parenteral; A importância da nutrição para as diversas faixas 

etárias; Nutrição nos períodos críticos de vida de um individuo; Dietoterapia e educação 

do paciente; Papel do enfermeiro na assistência nutricional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. CANDIDO, C.C. et al.; Nutrição. 5ª. Edição.  Guia Prático. São Paulo: Iátria, 

2014. 

2. FRANCO, G. Tabela de Composição Quimica dos alimentos. 9ª. Edição. São 

Paulo: Atheneu, 2005.  

3. TUCUNDUVA, P. Nutrição e Técnica Dietética. 2ª. Edição. São Paulo: Manole, 

2006.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. MELO, F. Nutrição Aplicada a Enfermagem. Goiania: 2005. 

2. MONTANARI, M. Historia da Alimentação. São Paulo: Estação Liberdade,1998. 

3. WALTER, R., KOCH, R.M., MAYER, L.M. Nutrição. Curitiba:  2ªEd., 

Século XXI.2001. 

4. WAITZBERG, D. L.; Guia Básico de Terapia Nutricional – Manual de 

Boas Práticas. Atheneu, São Paulo, 2007. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: INFORMATICA E SISTEMA DE INORMAÇÃO EM SAÚDE 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a):  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre): 3º               TURMA (letra):  
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EMENTA:  

Tecnologia da Informação, o uso na área da enfermagem. Sistema de Informação 

Hospitalar (conceitos e utilização) e na atenção primária. Requisitos gerais para 

elaboração do sistema de informação. Utilidade da informação e seus conteúdos. 

Estratégias para a operação do sistema de informação. Ambientes Tecnológicos na 

área da enfermagem (sistemas operacionais, administração de: comunicações, 

informações e da interface do usuário). Conceitos de hardware, software e sua 

utilização na enfermagem, tendo um maior enfoque na prática. 

 

   BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. PPC-CAPRON, H.L.; JOHNSON, J.A. Introdução a Informatica. 8ª. 

Ed. São Paulo: Pearson, 2004. 

2. HANNAH, K.J. Introdução à informática em enfermagem. Tradução 

Heimar F.M, Denise T.S, Grace T. 3 edição. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

3. REZENDE, D. A. Planejamento de Sistemas de Informação e 

Informática. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BATISTA, Emerson de O. Sistema de Informação: O Uso Consciente da 

Tecnologia para o Gerenciamento. Editora Saraiva, São Paulo: 2004. 

2. NORTON, P. Introdução à Informática.3. ed. São Paulo: Makron Books, 

2008. 

3. O’BRIEN, J.A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era 

da internet. Tradução Cid Knipel Moreira, Editora Saraiva São Paulo: 

2002. 

4. SILVA, M. G. Informática: Excel 2000 - Access 2000 - Power Point 2000. 

São Paulo: Erica, 2006. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 
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DISCIPLINA: EPIDEMIOLOGIA E BIOESTATÍSTICA 

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO: C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 horas 

(total no semestre) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno           (semestre):                             TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Estudos dos princípios de epidemiologia e aplicação do método científico na 

investigação dos problemas de saúde da comunidade Estudo de dados, medidas 

associadas à variáveis quantitativas, probabilidades e estatística vital. 

A disciplina deve promover ao estudante de enfermagem a possibilidade de pensar em 

territórios e diagnosticar suas características epidemiológicas, bem como coletar 

informações populacionais e de agravos (transmissíveis ou não), sistematizá-las e 

analisá-las de modo que possam ser utilizadas em ações de prevenção e controle de 

doenças (vigilância epidemiológica), assim como para a promoção da saúde. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & Saúde. 7 ed. Rio de 

Janeiro: Med. Book, 2013. 

2. MEDRONHO, Roberto de Andrade et al. Epidemiologia. 2 ed. São 

Paulo: Ed. Atheneu, 2009. 

3. FILHO, Naomar de Almeida; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à 

Epidemiologia. 4 ª Edição. Ed. Guanabara Koogna: Rio de Janeiro, 

2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
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1. JEKEL, James F. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

2. MEDRONHO, Roberto de Andrade et al. Epidemiologia: Caderno de 

Exercícios. São Paulo: Ed. Atheneu, 2009.  

3. PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática [reimpr.]. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

4. FLETCHER, Robert H. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4 ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2006. 

5. BONITA, R. Epidemiologia Básica. 2 ed. [reimpr.]. São Paulo: Santos, 

2013. 

 

 

 

 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: DIDATICA APLICADA A ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:           SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       3º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

O ensino de Didática visa dar, subsídios para atuar como enfermeiro-educador, em 

orientação preventiva, orientação ao cliente hospitalizado; Aborda a importância do 

planejamento da atividade didática; Elementos do plano de ensino; Propicia condições 
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para reflexão sobre as relações professor-aluno e ensino aprendizagem na área de 

saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. ALVARENGA, M.A.F.P.  Apontamentos de Metodologia para a ciência e técnica de 

redação. 3ª. Edição, 2003.  

2. CANDAU, V.M. A Didática em questão. Editora Vozes, 2002. 

3. MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2. ed. São Paulo : 

Cortez, 2000. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. ENCINAS, C. Possibilidades de Futuro, Educação Ambiental, Cidadania e Projetos. 

São Paulo: Tecmed, 2004. 

2. GIL, A.C., Didática do Ensino Superior. São Paulo: Atlas, 2006. 

3. MARTINS, W. Direitos a Saúde. 1ª. Edição. 2008.  

4. PAVANI; KOCHE; BOFF. Pratica Textual – Atividades e Praticas de Leitura. São 

Paulo: Vozes, 2015. 

5. SEVERINO, A. J. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como 

internacionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani (org.) Didática e 

interdisciplinaridade. 9ª ed. São Paulo: Papirus, 1998. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I 

ANO LETIVO:           SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA: SEXTA - FEIRA 

TURNO: NOTURNO               (semestre):       3º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  
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Estudo da Semiologia e Semiotécnica. Entendimento dos princípios científicos e técnicos para  

avaliação clínica do indivíduo adulto com desenvolvimento das ações que envolvem a 

implementação e execução do cuidado de enfermagem norteado pela Sistematização da 

Assistência de Enfermagem conforme Resolução COFEN 358/2007  e  o Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. BELEN. Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. 2005.  

2. MOORHEAD. Classificação e Resultados em Enfermagem. 4ª. Ed. São Paulo, 

2010.  

3. POTTER, P. A. Guia Completo, Procediemtnos e Competencias. 7ª Edição, 

2011.  

.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico: Avaliação Diagnostico 

de Enfermagem no Adulto. São Paulo: Artmed, 2010.  

2. CARPENITO, L.J. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação 

– Diagnóstico de Enfermagem e Problemas Colaborativos.  

3. CHAVES. SAE. 1ª. Edição. 2013.  

4. ITO, E. et al. Anotação de Enfermagem: reflexo do cuidado. Editora 

Martinari, São Paulo: 2011. 

5. NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION . 

Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação 

2012-2014. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

4º SEMESTRE 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 
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DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA II 

ANO LETIVO:                    SEMESTRE LETIVO:               

C/H DA DISCIPLINA (h/a):  Teoria = 60 horas Prática = 20 horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):    4º            TURMA (letra):  

 

EMENTA: Estudo da Semiologia e Semiotécnica. Entendimento dos princípios 

científicos teóricos e técnicos para avaliação clínica do indivíduo adulto com 

desenvolvimento das ações que envolvem a observação, implementação, e 

execução do cuidado de enfermagem norteado pela Sistematização da 

Assistência de Enfermagem conforme Resolução COFEN 358/2009 e o 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 
1. BELEN. Semiologia e Semiotecnica de Enfermagem. 2005.  

2. GUIMARAES, M.C. Exame Fisico no Adulto. 2ª. Ed. São Paulo: 

Martinari, 2013.  

3. POTTER, P.A.; PERRY, A.G, DESMARIS, P.L; [tradução de Renata 

Scavone de Oliveira... et al.] Guia completo de procedimentos e 

competências de enfermagem.  7.ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 

1. BARROS, A. L. B. L. Anamnese e Exame Físico: Avaliação Diagnostica 
de Enfermagem no Adulto. São Paulo: Artmed, 2010.  

2. ITO, E. et al. Anotação de Enfermagem: reflexo do cuidado. Editora 

Martinari, São Paulo: 2011. 

3. LECH, J. Manual de Procedimentos de Enfermagem. 2. ed. São Paulo: 
Martinari, 2007. 

 

4. NORTH AMERICAN NURSING DIAGNOSIS ASSOCIATION. 
Diagnósticos de Enfermagem da Nanda: Definições e Classificação 
2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

 
5. SILVA, S R L. P., SILVA, M. T. Cálculo e Administração de Medicamentos na 

Enfermagem. São Paulo: Editora Martinari, 2011 
 
 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: FARMACOLOGIA 

ANO LETIVO:            SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a):  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):   4º             TURMA (letra):  

 

EMENTA: Aspectos gerais da farmacocinética, farmacologia clínica, usos terapêuticos, 

efeitos colaterais, estocagem, preparo, cálculo de dosagem, administração, controle 

dos efeitos terapêuticos de medicamentos. Estudo da relação medicamento, paciente 

e família. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. RANG,H. P; RILTER, J.M; DALE,M.M. Farmacologia. 4 ed.. Riod e Janeiro: 

Granabara Koogan, 2001. 

2. SILVA, M. T. S. S. R. L. P. T. Calculos Farmacologicos Aplicados a 

Enfermagem. 2. ed. São Paulo: Martinari, 2008. 
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3. OLIVEIRA JUNIOR, I. Principios da Farmacologia Básica: para ciências 

biológicas e da saúde. 2. Edição. 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. CAVALLINI M E, BISSON, M P.. Farmácia Hospitalar: Um enfoque no sistema 

de saúde. 2 edição. Barueri, São Paulo, 2010. 

2. COSTA, A.F. Farmacognosia. Volume III. 3. ed. Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2000. 

3. FONSECA, S.M. Manual de Quimioterapia Antineoplásica. São Paulo: 

Reichmann e Affonso, 2000. 

4. PETERLINI. Erro humano e a segurança do paciente. 1ª. Ed. 2006. 

 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E VIGILANCIA SANITÁRIA 

ANO LETIVO:            SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 

80h Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO(semestre):       4º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Introdução ao estudo das infecções hospitalares. Conceituação e terminologia. 

Abordagem epidemiológica. Vigilância das infecções hospitalares. Laboratório e 

infecções hospitalares. Uso racional de antimicrobianos. Estruturação e organização 

em infecções hospitalares. Prevenção e controle das infecções hospitalares. Vigilância 

Sanitária conceito e atuação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. MOOCK. Casos Clinicos em Terapria Intensiva. 2ª. Ed. 2014. 
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2. MANUAL de Terapia Antinfecciosa – Intecção Hospitalar Pediatrica. 1ª. Ed. 

1996.  

3. PEDROSA; CUNHA; AMARAL. Infecção hospitalar e outras complicações não 

infecciosas. 2004. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. ARMOND, G.A. Epidemiologia, prevenção e controle de infecções relacionasa 

a assistência a saúde. Coopmed 2013.  

2. BRITO. Gestão de Riscos – Uma Abordagem orientada a riscos operacionais.  

3. LAPLACA, D. Promoção de Saúde Fundamentos e Prática. 2013. 

4. PETEERLINI. Erro humano e a segurança do paciente. 1. Ed. 2006. 

5. SILVA, J.V. et al. Biossegurança no contexto da saúde e segurança. Iatria, 

2013.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA II 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:           C/H DA DISCIPLINA:  

40 horas  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       4º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conceitos básicos de epistemologia e de metodologia científica. Introdução ao 

pensamento dos principais autores da contemporaneidade, sobre delimitação do 

conhecimento científico e contexto de justificação. Lógica e linguagem científica. 

Fundamentos da investigação científica. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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1. ANDRADE, M.M. Introdução a metodologia do trabalho cientifico. 10 

ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

2. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 

de metodologia científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. ALVARENGA, PEREIRA, M. A. F; ROSA, COUTO, M. V. F. P. Apontamentos 

de metodologia para ciência e técnicas de redação científica: (monografias, 

dissertações e teses) de acordo com a ABNT 2002. 3. ed. Porto Alegre: Safe, 

2003.  

2. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

3. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

4. SANTOS, J.A. Metodologia Cientifica. 2ª. Edição. São Paulo: Learning, 2011. 

5. SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 23ª. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: BIOSSEGURANÇA E SADT (SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E 

TRATAMENTO) 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:           C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 horas   

DIA DA SEMANA: S 

TURNO: Noturno                         (semestre):  4º              TURMA (letra):  
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EMENTA:  

Conceito de Biossegurança. Definição de agentes infectantes. Acidentes de Trabalho, Controle 

de Riscos, Equipamentos de Proteção Individual, Barreira de Proteção Coletiva. 

Funcionamento dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. Qualidade e resolutividade. 

Processos de atenção especializada e o seu controle de qualidade. Novas tecnologias. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. AVALOS. Auditoria e Gestão de Riscos. 1ª. Ed. 2008. 

2. MASTROENI, M. F. Biossegurança Aplicada a laboratórios e serviços de saúde. 

2 ed. São Paulo: Atheu, 2010. 

3. SILVA, J.V. et al. Biossegurança no contexto da saúde ambiente e segurança. 

2013.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. BRITO, O.  Gestão de Risco, uma abordagem orientada a riscos operacionais, 

2013.  

2. PEDROSA; CUNHA; AMARAL. Infecção hospitalar e outras complicações. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.  

3. CARPENITO, L.J. Planos de Cuidados de Enfermagem e Problemas 

colaborativos. 2011 

4. FRISOLI. Emergencias: Manual de diagnóstico e tratamento. 2ª. Ed. 2004. 

5. LECH, Manual de Procedimentos de Enfermagem, 2007. 
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PATOLOGIA GERAL 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 60 horas 

Teoria e 20 horas Aula Prática no Laboratório de Enfermagem 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno(semestre):4º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conhecimento dos mecanismos básicos das doenças; Introdução aos processos patológicos 

gerais; Imunopatologia; Noções de patologia genética, nutricional e ambiental; Noções básicas 

de técnicas laboratoriais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. COTRAN, R.S. & ROBBINS, S.L. Fundamentos de Patologia. 8ª Edição Editora 

Elsevier 2012. 

2. HAAL-GUYTON. Tratato de Fisiologia Humana. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011.  

3. KUMAR, V. ROBBINS, S.L. Patologia Básica. 8ª Edição Editora Elsevier 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. DALGALARRONDO. Psicopatologia Semiologia e transtornos mentais. 2. Ed. 

2008.  

2. FARIA, J.L. Patologia Geral. 4ª Edição Guanabara Koogan 2003. 

3. LOPES; TANAKA. Emergências em Cardiologia Pediátrica. Ed. 2007.  

4. ROBBINS, S.L. & COTRAN, R.S. Patologia – Bases Patológicas das Doenças. 

8ª Edição Editora Elsevier 2010. 
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5. UENISHI. Enfermagem médico cirúrgica em UTI. 2011. 

 

5º SEMESTRE 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO EM CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 horas   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):  5º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Proporcionar a base de conhecimento técnico-científico necessário para a prestação de 

assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos nos períodos pré-operatórios,  

transoperatório e pós-operatório. Metodologia da assistência de enfermagem aplicada à 

pessoa adulto-idosas e acompanhantes no período Peri operatório. Procedimentos 

especializados de enfermagem cirúrgica. Atuação de enfermagem em métodos diagnósticos. 

Medidas profiláticas relacionadas às infecções de feridas cirúrgicas. Organização e 

funcionamento de unidades cirúrgicas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. GESTERA et. al  Enfermagem em Clinica Medica e Cirurgica 2 volumes. São 

Paulo: Martinari, 2014.  

2. SMELTZER, S.C.; BARE, B.G. - BRUNER & SUDDARTH - Tratado de 

enfermagem médico - cirúrgica. 10ª ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 

2005. 

3. SOUSA, C. C. A. Enfermagem cirúrgica. Goiânia: AB Editora, 2003.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. BATES, B. Propedêutica Médica. 6º ed. Rio de Janeiro. Guanabara – Koogan, 

2006. 

2. CARPENITO, L.J. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação. 

Diagnóstico de Enfermagem problemas colaborativos. Porto Alegre: 2011.  

3. SANTOS. Relação da Enfermeira com paciente cirúrgico. 2. Ed. 2002. 

4. TERRY; WEAVER. Enfermagem em Terapia Intensiva desmitificada. Porto 

Alegre: 2013. 

5. UENICHI. Enfermagem medico cirúrgica em UTI. 2011. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO - CENTRO CIRURGICO E 

RECUPERAÇÃO ANESTÉSICA 

 

ANO LETIVO:          SEMESTRE LETIVO:             C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 horas   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):  5º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina visa instrumentalizar o aluno para a assistência de enfermagem perioperatória, 

circulação de sala de operações, recuperação anestésica,  práticas de centro de material e 

esterilização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. POSSARI, J. F. Centro cirúrgico: planejamento, organização e gestão. São 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Paulo: Iátria, 2011. 

2. POSSARI, J. F. Centro de Material e esterilização: planejamento, organização e  

gestão. 4 ed. São Paulo: Iatria, 2010. 

3. GESTEIRA. Enfermagem em clinica médica e cirúrgica. 2 volumes. São Paulo: 

Martinari, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. ARMOND, G.A. Epidemiologia prevenção e combate de infecções relacionada a 

assistência a saúde. 2010.  

2. RO-RIDELL, M. T L. Manual de Instrumentação cirúrgica. 3ª ed. São Paulo: 

Redeel, 2009.  

3. SANTOS, S. S. C. Relação da enfermeira com o paciente cirúrgico. Goiânia: 

AB, 2002. 

4. SANTOS, N. C. M. Centro cirúrgico e os cuidados de enfermagem. 6. Ed. São 

Paulo: Iátria, 2010 

5. SOUZA. C.  Enfermagem cirúrgica volume 1. 2003.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO EM CLÍNICA MÉDICA 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:             C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO(semestre):       4º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina fundamenta o processo de formação profissional por oferecer 

embasamento teórico e prático para as ações do cuidar nos âmbitos da assistência ao 

indivíduo, enfatizando a avaliação clínica e a determinação de demandas de cuidar, 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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produto da interação com o cliente, equipe interdisciplinar e contexto organizacional. 

Deve abordar conteúdos da Clinica Médica no Adulto com alterações psicobiologias, 

psicossociais e psicoespirituais -  Necessidades Humanas Básicas apresentada por 

Wanda Horta).Serãoconsideradas as Etapas da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem conforme COREN 358/2009 e Diagnóstico de Enfermagem/NANDA. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. DOCHTERMAN,J.M.C; BULECHEK,  G.M. Classificação das 

intervenções de  enfermagem. 4 ed.Porto Alegre: Artmed, 2008.  

2. NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 

definições e classificação 2009-2011. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

3. MOORHEAD,S., JOHNSON, M. , MAAS, M. Classificação dos resultados 

de  enfermagem (NOC). Porto Alegre: Artmed, 2008. 3 ed. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

1. GAIDZINSKI RR. Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

2. HORTA WA. Processo de enfermagem. São Paulo: EPU, 2001.  

3. PESSINI. Humanização e cuidados paliativos. 1. Ed. São Paulo: Loyola, 

2004.  

4. PORTER. Guia Completo de procedimentos e competências de 

Enfermagem. 2011. 

5. DOENGES, M.E. et al. Diagnóstico de Enfermagem: intervenções, 

prioridades, fundamentos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2015.  
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: SAÚDE MENTAL ABORDAGEM CLÍNICA 

ANO LETIVO:           SEMESTRE LETIVO:           C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 

horas   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):  5º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A disciplina pretende capacitar e instrumentalizar o estudante de enfermagem 

para a atuação em saúde mental por meio do conhecimento geral de técnicas 

básicas de aconselhamento, de relação terapêutica e de técnicas interpessoais. 

Caracterização dos transtornos prevalentes. Procedimentos básicos para o 

atendimento de enfermagem à pessoa, família e comunidade com transtorno 

mental. Abordagens sobre as políticas de saúde mental, centralizando a 

atenção na Reforma Psiquiátrica. Estratégias de prevenção e promoção em 

saúde mental ao indivíduo, família e comunidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. CARVALHO MB. Psiquiatria para a Enfermagem. São Paulo: Editora Rideel; 2012. 

2. MARCOLAN J.F.; CASTRO R.C.B.R.; Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica: 

Desafios e possibilidades do novo contexto do cuidar. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

3. CHAVES. Sistematização da Assistência de Enfermagem. 2. Ed. 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. BARROS. Anamnese e exame físico. 2. Ed. 2010. Porto Alegre: Artmed 2010.  

2. DALGALARONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 

São Paulo: Artmed. 2ª ed 2008. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3. KATONA, C. Compendio de psiquiatria. Rio de Janeiro: Ed. Piaget, 2005. 

4. PETERLINI. Erro humano e a segurança do paciente. 1. Ed. 2006. 

5. THORNICROFT G.; TANSELLA M. Boas Práticas em Saúde Mental 

Comunitária. Manole, 2009. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: HUMANIZAÇÃO EM SAÚDE 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:                 C/H DA DISCIPLINA (h/a):  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre): 5º               TURMA (letra):  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

 

1. HARADA et al. Promoção de saúde fundamentos e prática. 1. Ed. 2013. 

2. MACHADO, W.C.A. a morte sob a optica da enfermagem. 1. Ed. 2006. 

1. FREITAS; CZERESNIA. Promoção da saúde: conceitos, reflexões, 

tendências. 2009 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

1. BORK. Enfermagem de excelência da visão a ação. 1. Ed. 2013. 

2. GUARIENTE, M.H.D.M. Tecnicas de Enfermagem pontos relevantes no 

ensinar e no cuidar. 2. Ed. 2011. 

3. MONTICELLI, M. Nascimento como um rito de passagem. 1. Ed. 1997. 

4. PETERLINI. Erro humano e a segurança do paciente. 1. Ed. 2006. 

5. SANTOS. Relação da Enfermeira com o paciente. 2. Ed. 2002. 

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: SAÚDE DO TRABALHADOR EM ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:                C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80 

horas   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre):  5º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conceito de Investigação, de Diagnóstico e de Conduta para a promoção, a proteção,  

o cuidado da saúde dos trabalhadores e a prevenção de situações de risco em 

ambientes de trabalho nas Organizações de Saúde. Relações de trabalho. Processo 

de reestruturação produtiva e consequências para o mundo do trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. BRITO. O.  Gestão de riscos uma abordagem orientada a riscos 

operacionais. 2007 

2. DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. 4ª ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. 

3. RIBEIRO. Enfermagem e Trabalho. 2. Ed. São Paulo: Martinari, 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. ENCINAS. C.  Possibiidades de futuro educacional ambiental, cidadania e projetos 

de transformações. 2004.  

2. FREITAS; CZERESNICA. Promoção da saúde: Conceitos, reflexões e tendências. 

2009.  

3.  GELAIN. Deontologia e Enfermagem. 3. Ed. 1998.   

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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4. MARTINS. Direito a saúde. 1. Ed. 2009. 

5. NR 32 – COREN SP 

 

6º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO APLICADA A ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:     SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Conceito de Administração, Histórico e Precursores, Teorias Administrativas.  Processo 

de Trabalho e a Enfermagem, Assistência de Enfermagem e o contexto administrativo 

hospitalar.  Políticas que norteiam o processo de trabalho nas organizações de saúde. 

Competências e habilidades para funções gerenciais do enfermeiro. Ação 

Administrativa e a Inteligência Emocional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos 

humanos nas organizações. Rio de Janeiro, Campus, 1999. 

2. SANTANA, R.M. Planejamento em Enfermagem: aplicação do processo 

de enfermagem na pratica administrativa. 1. Ed. São Paulo: 2008. 

3. KURCGANT. Gerenciamento em enfermagem. 2. Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2014.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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1. AVALOS, J.M.A. Auditoria e Gestão de Risco. Saraiva: 2009. 

2. BERTALANFFY, L.V.  Teoria Geral dos Sistemas – Fundamentos e 

Desenvolvimento. 1975.  

3. BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Política 

Nacional de  

Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.  

http://portal.saude.gov.br7portal/arquivos/pdf/portaria687_2006_anexo  

4. COUTO; PEROSA. Hospital – Acreditação e gestão em saúde. 2. Ed. 

2014. 

5. MARTINS, Direito a saúde. 1. Ed. 2008.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE RISCO E AUDITORIA EM ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:         SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h 

Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Introdução ao conceito de riscos. Programa de Gerenciamento de Riscos, Etapas do 

PGR. Eventos Adversos e Sentinela. Segurança do Paciente. Noções básicas de 

auditoria; Evolução; Conceitos e objetivos; Organismos reguladores e normas de 

auditoria; Classes de auditoria; Auditoria em saúde; Evolução da auditoria em saúde; 

Definição de auditoria em saúde; Tipos de auditoria em saúde. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. CZERESNIA, D. Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. 

Rio de Janeiro. Fio Cruz. 2009. 

2. DINNOCENZO. Indicadores, auditorias e certificações. 2. Ed. 2010. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
http://portal.saude.gov.br7portal/arquivos/pdf/portaria687_2006_anexo
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3. SILVA; ALEXANDRE. Controle interno e controle externo e auditoria 

governamental. 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. AVALOS, J.M.A. Auditoria e Gestão de Risco. Saraiva: 2009. 

2. BORK. Enfermagem de excelência da visão a ção. 1. Ed. 2003. 

3. COUTO; PEDROSA. Hospital, acreditação e gestão em saúde. 2. Ed. 

2007. 

4. MARTINS, Direito a saúde. 1. Ed. 2008. 

5. MASTROENI. Biossegurança aplicada a lab. e serviços de saúde. 2. Ed. 

2005.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Promover a integração do discente à prática de enfermagem e ao modo de pensar o 

Campo da Saúde Coletiva enquanto espaço de produção de saberes e práticas, 

referenciando a saúde enquanto fenômeno social, assim como a sua potente relação 

com o território, bem como o processo de trabalho do profissional enfermeiro em saúde 

coletiva e as suas práticas: gerenciamento, assistência, educação e pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. CAMPOS, G. W. S. Tratado de saúde coletiva. Rio de Janeiro: Fiocruz, 

2009. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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2. KAWAMOTO, E. Santos, M.C.H., Mattos, T.M. Enfermagem Comunitária. 

Epu: São Paulo, 1995 

3. SOARAES, C.B. Fundamentos de Saúde coletiva e o cuidado de 

enfermagem. Manole, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. PELICIONI. Educação e promoção da saúde. Teoria e Pratica. 1. Ed. 

2015.  

2. CAMPOS, G. W. S. Manual de práticas de atenção básica. Saúde 

ampliada e compartilhada. São Paulo. Hucitec, 2013. 

3. CZERESNIA, D. Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. 

Rio de Janeiro. Fio Cruz. 2009. 

4. FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São 

Caetano do Sul: Yendis, 2005. 

5. PORTEL, R. Manual de Consulta para o estágio em enfermagem. 2. Ed. 

São Paulo: Yendis. 2011. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

ANO LETIVO:          SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h 

Total – 60 Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Historia do atendimento pré-hospitalar, triagem de vitimas em situações de catástrofe, 

acolhimento e classificação de risco, biomecânica do trauma, atendimento ao 

politraumatizado, emergências respiratórias, emergências hipertensivas, interpretação do 

eletrocardiograma, emergências cardiovasculares, emergências neurológicas, 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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cetoacidose diabética, sepse, suporte básico de vida e suporte avançado de vida. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. FRIZOLI. Emergências: manual de diagnóstico e tratamento. São Paulo: 

Sarvier, 2000.  

2. BRUNO. Enfermagem em pronto socorro. 2. Ed. 2002. 

3. POTTER – Guia Completo. Procedimentos e competência em enfermagem. 

2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. FORTES. Enfermagem em emergência. São Paulo: EPU, 2000.  

2. UENISHI. Enfermagem médico – cirúrgico em UTI. 10 ed. 2011. 

3. CARPENITO, L.J. Planos de Cuidados de Enfermagem e Documentação – 

Diagnóstico de Enfermagem e Problemas Colaborativos.  

4. CHAVES. SAE. 1ª. Edição. 2013.  

5. NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições 

e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PROCESSOS DE QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO EM 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h 

Total 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Cenários da qualidade nas organizações de saúde; Princípios da Qualidade Total; 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Conceitos de Normas ISO 9000, 14000 E 18000 e organizações que utilizam. Relação 

entre Qualidade e Padronização de Processos; Indicadores de Qualidade nas 

Organizações de Saúde; Princípios e Diretrizes Gerais do Processo de Acreditação 

Hospitalar; Níveis de Acreditação Hospitalar; Tipos de Selos de Qualidade nas 

Organizações de Saúde.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. CARVALHO, Marly Monteiro e PALADINI, Edson Pacheco (orgs.). Gestão 

da Qualidade: Teoria e Casos. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier: ABEPRO, 

2012.  

2. MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da Qualidade. 10 ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2010. 

3. PALADINI, Edson Pacheco. Gestão Estratégica da Qualidade: Princípio, 

Métodos e Processos. 2 ed. Atlas. São Paulo, 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1. LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços: Conceitos, 

Exercícios e Casos Práticos. 6 e. Atlas, São Paulo.  

2. CHOWDHURY, Subir. O Sabor da Qualidade. Rio de Janeiro: Sextante, 2006.  

3. JURAN, J. M. Juran na Liderança pela Qualidade: Um Guia para Executivos. 

Ed. Pioneira Novos Umbrais. São Paulo, 1990.  

4. PEDROSA, Tânia Moreira Grillo; COUTO, Renato Camargos (Ed.).HOSPITAL:  

acreditação e gestão em saúde. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,  

2007.  

5; DINNOCENZO. Indicadores, auditoria e certificações. 2011. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA 

ANO LETIVO:          SEMESTRE LETIVO:         C/H DA DISCIPLINA (h/a): 40h Total  

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

A terapia intensiva é uma das mais complexas especialidades da enfermagem, exige do 

enfermeiro elevado nível de conhecimento técnico-científico e prático. O discente deverá 

identificar na disciplina, conhecimento da planta física e sua estrutura, recursos humanos, 

materiais e equipamentos especializados e de alta complexidade, admissão e alta do paciente, 

programas de humanização implementado pelo SUS. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. BRITO, C.M. et al. Cuidando do paciente critico: procedimento 

especializado.2013.   

2. UENISHI. Enfermagem medico cirúrgico em UTI. 10 ed. 2011. 

3. WEAVER, E.K. Enfermagem em terapia intensiva desmitificada. 2012.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. LOPES; TANAKA. Emergência em cardiologia pediátrica. 1. Ed. 2007. 

2. PEDROSA; CUNHA; AMARAL. Infecção hospitalar e outras complicações não 

infecciosas. 2004. 

3. BARRO. Annamenese e exame físico. 2. Ed. 2010. 

4. CHAVES. SAE 2. Ed. 2013 

5. FRISOLI. Emergências manual de diagnostico e tratamento. 2. Ed. 2004.  

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

ANO LETIVO:     SEMESTRE LETIVO:       C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80h Total – 60 

Teoria e 20 Prática (Laboratório de Enfermagem) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       6º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Abordagem sobre a problemática materno-infantil da criança e do adolescente sadios. 

Descrição dos principais aspectos da saúde da criança e do adolescente no Brasil, 

incluindo a morbimortalidade, estratégias políticas e programas interinstitucionais 

voltados para o desenvolvimento da criança e adolescentes, aspectos nutricionais e 

suas implicações na saúde da criança e do adolescente. Contribui para o entendimento 

da saúde coletiva, evidenciando o primeiro nível de assistência comprometido com os 

aspectos preventivos e de promoção à saúde da criança e do adolescente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnóstico de 

enfermagem da Nanda: definições e classificação 2012/2014. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 

2. FONSECA, A.S. Enfermagem pediátrica. 2013. 

3. LOPES; TANAKA. Emergências em Cardiologia Pediátrica. Ed. 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. APPLING, S. E.; et al. Procedimentos de Enfermagem. 1 ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2004.  

2. CHAVES. Sistematização da Assistência de Enfermgem. 2. Ed. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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3. DOENGES, M.E. et al. Diagnóstico de Enfermagem: intervenções, prioridades, 

fundamentos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

4. OLIVEIRA – BLACKBOOk. Pediatria. 4ª. Ed. 2011. 

5. WAITZBERG, D. L.; Guia Básico de Terapia Nutricional – Manual de Boas 

Práticas. Atheneu, São Paulo, 2007. 

7º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA (h/a): 60 horas 

Teoria e 20 horas Aula Prática em Sala de Aula 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                   (semestre):7º              TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Desenvolvimento do papel gerencial do enfermeiro com a abordagem das atividades 

administrativas burocráticas e não burocráticas do enfermeiro no campo de trabalho; 

conhecimento sobre supervisão e avaliação da assistência prestada. Analisa as tendências 

administrativas no gerenciamento de Recursos Humanos, de materiais, custos e produtividade 

das organizações de saúde, observando a filosofia da gestão de Qualidade, dos indicadores 

dos serviços de saúde e da humanização na assistência ao cliente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. KURCGANT, P. Gerenciamento em Enfermagem. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan., 2005  

2. MARQUIS, B.L.; HUSTON, C.J. Administração e Liderança em Enfermagem: 

Teoria e Aplicação. 4ª ed. EditoraArtes Médicas Sul Ltda. Porto Alegre, 2005. 

3. SANTOS, SR Administração Aplicada a Enfermagem. 2ª edição. Ideia. João 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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Pessoa. 2002. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. BOFF, Leonardo. Saber cuidar :. 5. ed.. Petrópolis: Vozes. 2000. 

2. BORK, A M T. Enfermagem de Excelência: da Visão à Ação: Guanabara 

Koogan. 1ª Edição, 2003. 

3. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração. 6.ed.São 

Paulo: Campus,2000. 

4. MARX; L.C.; MORITA, C. L. Manual de Gerenciamento de Enfermagem. São 

Paulo; EPUB; 2003. 

5. MOTTA, Fernando.Teoria Geral da Administração- uma Introdução.São Paulo: 

Pioneira: 2001. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER 

ANO LETIVO:                SEMESTRE LETIVO:               C/H DA DISCIPLINA:  

60 horas TEORIA e 20 horas PRÁTICA EM LABORATÓRIO 

DIA DA SEMANA: SEX 

TURNO: NOTURNO               (semestre):       7º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Análise da saúde da mulher.  Estudo dos principais aspectos gineco-obstreticos, prevenção, 

manutenção e recuperação da saúde da mulher. Assistência de enfermagem prestada no nível 

de atenção primária, secundária e terciária à mulher, em fases da evolução biológica. Exame 

ginecológico. Doenças do aparelho genital feminino. Doenças do aparelho genital feminino. 

DST e AIDS. Infertilidade e anticoncepcionais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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1. BASTOS, Álvaro da Cunha. Ginecologia. 10.ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 

2. FREITAS, Fernando.; MENKE, Carlos.; RIVOIRE, Waldemar. Rotinas em 

Ginecologia, 5.ed. São Paulo: Arte Médicas, 2006. 

3. REZENDE, J. Obstetrícia fundamental. 10ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 689p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

1. BRASIL. Ministério da Saúde – Secretaria de Políticas da Saúde. Violência 

intrafamiliar: Articulações para a Prática em Serviço. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2002. (Cadernos de Atenção Básica, n. 8). 

2. CARVALHO, G. M. Enfermagem em obstetrícia, São Paulo: ed. EPU. 2007. 

3. Programa Nacional de DST/AIDS. Considerações gerais do binômio HIV/AIDS e 

Gravidez. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. 

4. REZENDE, Jorge. Obstetrícia, 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 

5. SEBASTIÃO, P. Tratado de ginecologia, 2.ed. São Paulo: Artes Médicas, 2002. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO PRÁTICA ASSISTENCIAL NA  SAÚDE DO ADULTO: SEMIOLOGIA E 

SEMIOTÉCNICA  

ANO LETIVO:      SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 100 horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                            (semestre): 7º             TURMA (letra):  

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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EMENTA:  

Aplicação dos conteúdos apreendidos no decorrer do curso, sob forma de estágio 

supervisionado com a elaboração de um relatório conclusivo. Prática efetiva a semiologia e da 

semiotécnica em enfermagem. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO PRÁTICA ASSISTENCIAL NA  SAÚDE: CRIANÇA E ADOLESCENTE 

ANO LETIVO:            SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 100 

horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                                (semestre): 7º             TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Promoção da saúde da criança e do adolescente (Avaliação do crescimento e 

desenvolvimento da criança; Avaliação antropométrica em consulta de enfermagem pediátrica 

e com adolescente; Avaliação física e neurológica da criança; Avaliação física do adolescente. 

 

8º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA:  

60 horas TEORIA e 20 horas PRÁTICA EM LABORATÓRIO 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       8º         TURMA (letra):  

 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/
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EMENTA:  

Estudo dos aspectos físicos, funcionais, estruturais, emocionais, sócio econômico, 

ético, legal e políticos do envelhecimento; as teorias do envelhecimento; os 

fundamentos que norteiam a assistência de enfermagem gerontogeriátrica.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. DOENGES, M.E. et al. Diagnóstico de Enfermagem: intervenções, 

prioridades, fundamentos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2015.  

2.  FIGUEIREDO, N. M. A. Ensinando a Cuidar em Saúde Pública. São 

Caetano do Sul: Yendis, 2005. 

3. PERRY, A.G.; POTTER, P.A. Guia Completo de Procedimentos e 

Competências de Enfermagem. 7ª. Edição. São Paulo: 2011. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1. LECH, J. Manual de Procedimentos de Enfermagem. São Paulo: 

Martinari, 2006.  

2. MARTINS. Direito a Saúde. 1ª. Edição. 2008.RIBEIRO. Enfermagem e 

Trabalho. 2ª. Edição. 2011.  

3. MAYOR; MENDES. Manual de Procedimentos e Assistência de Enfermagem.  

4. NANDA International. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: 

definições e classificação 2012-2014. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

5. PELICIONI, M.C.F.; MIALHE, F.L. Educação e Promoção da Saúde: 

teoria e prática. São Paulo: Santos, 2012.  
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GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ENFERMAGEM EM NEONATOLOGIA 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA:  

30  horas TEORIA e 10 horas PRÁTICA EM LABORATÓRIO 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       8º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Proporciona ao discente da graduação de enfermagem embasamento técnico - 

cientifico para cuidar do recém-nascido, abordando conteúdos semiológicos neonatais. 

Assistência de Enfermagem prestada ao Recém-nato com alterações clínicas.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnóstico de 

enfermagem da Nanda: definições e classificação 2012/2014. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 

2. FONSECA, A.S. Enfermagem pediátrica. 2013. 

3. LOPES; TANAKA. Emergências em Cardiologia Pediátrica. Ed. 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. APPLING, S. E.; et al. Procedimentos de Enfermagem. 1 ed. Rio de Janeiro, 

Guanabara Koogan, 2004.  

2. CHAVES. Sistematização da Assistência de Enfermgem. 2. Ed. 

3. DOENGES, M.E. et al. Diagnóstico de Enfermagem: intervenções, prioridades, 

fundamentos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.  

4. OLIVEIRA – BLACKBOOk. Pediatria. 4ª. Ed. 2011. 
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5. WAITZBERG, D. L.; Guia Básico de Terapia Nutricional – Manual de 

Boas Práticas. Atheneu, São Paulo, 2007. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA III 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 40  horas TEORIA   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       8º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Pesquisa científica. Projeto de pesquisa. Relatório de pesquisa. Tipos de pesquisa. 

Etapas de uma pesquisa: seleção do tema, coleta e análise de dados. Organização 

Estrutural do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

1. ANDRADE, M.M. Introdução a metodologia do trabalho cientifico. 10 

ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

2. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 

de metodologia científica. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 1991. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

1. ALVARENGA, PEREIRA, M. A. F; ROSA, COUTO, M. V. F. P. Apontamentos 

de metodologia para ciência e técnicas de redação científica: (monografias, 

dissertações e teses) de acordo com a ABNT 2002. 3. ed. Porto Alegre: Safe, 

2003.  

2. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 
 

114 
 

3. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 5ª. Edição. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

4. SANTOS, J.A. Metodologia Cientifica. 2ª. Edição. São Paulo: Learning, 2011. 

5. SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Cientifico. 23ª. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO PRÁTICA ASSISTENCIAL: SAÚDE COLETIVA 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80  

horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno(semestre): 8º             TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Desenvolve estágio de intervenção de enfermagem sob supervisão, aplicada nos 

processos saúde-doença da coletividade, nos diversos níveis de atenção à saúde, e no 

contexto das políticas de saúde.  

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO PRÁTICA ASSISTENCIAL: SAÚDE DA MULHER 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80  

horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                          (semestre): 8º             TURMA (letra):  
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EMENTA:  

Assistência de Enfermagem na saúde reprodutiva, incluindo atenção pré-natal e 

contracepção. Atenção no climatério. Identificação e intervenções nas afecções 

ginecológicas benignas mais frequentes. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO PRÁTICA ASSISTENCIAL: SAÚDE DO IDOSO 

ANO LETIVO:       SEMESTRE LETIVO:              C/H DA DISCIPLINA (h/a): 80  

horas 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: Noturno                         (semestre): 8º             TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Desenvolvimento do processo de cuidar em enfermagem a adultos e idosos em 

seguimento ambulatorial e internados em unidades clínicas e cirúrgicas de média 

complexidade. Assistência à família e cuidadores.  

 

9º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR GERENCIAL SUPERVISIONADO 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 400  horas TEORIA   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       9º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  
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Estágio curricular obrigatório em unidades hospitalares e na rede básica de serviços 

de saúde. Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem a 

indivíduos, famílias e comunidade, observando os princípios e pressupostos do SUS. 

Prática gerencial em enfermagem. 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 40  horas TEORIA  

E 40 horas PRÁTICA (PESQUISA DE CAMPO) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       9º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Comunicação oral e escrita de um trabalho científico. Apresentação do projeto do 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

10º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR GERENCIAL SUPERVISIONADO 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 400  horas TEORIA   

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       9º         TURMA (letra):  

 

EMENTA:  

Estágio curricular obrigatório em unidades hospitalares e na rede básica de serviços 

de saúde. Planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem a 

indivíduos, famílias e comunidade, observando os princípios e pressupostos do SUS. 

Prática gerencial em enfermagem. 

http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/


 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 CEP: -0270-000 São Paulo - SP 

Fone: (11) 2741.5100 -  http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 
 
 

117 
 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 60  horas TEORIA  

E 20 horas PRÁTICA (PESQUISA DE CAMPO) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       10º         TURMA (letra):  

PROFESSOR(A):  

COORDENAÇÃO: Profª. Mda. Saturnina Alves da Silva Martins – COREN SP 79693 

 

EMENTA:  

Comunicação oral e escrita de um trabalho científico. Apresentação do Trabalho de 

Conclusão de Curso Concluído. 

 

ROJETO INTERDISCIPLINAR (PI) 

1º ao 8º SEMESTRE 

 

GRADUAÇÃO DE ENFERAMGEM – BACHARELADO 

DISCIPLINA: PROJETO INTERDISCIPLINAR (PI) 

ANO LETIVO:        SEMESTRE LETIVO:      C/H DA DISCIPLINA: 20  horas TEORIA  

E 20 horas PRÁTICA (PESQUISA DE CAMPO) 

DIA DA SEMANA:  

TURNO: NOTURNO               (semestre):       1º  ao 8º       TURMA (letra):  

 

EMENTA:  
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O Projeto Interdisciplinar  articula o estudo de diferentes disciplinas da Graduação de 

Enfermagem e enfoca a importância da pesquisa na construção da identidade do 

Enfermeiro, seus espaços de atuação que se compromete com a valorização da 

diversidade cultural e com a promoção da saúde e  cidadania. 

 

19. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS E O PREPARO DO ESTUDANTE 

PARA A EDUCAÇÃO CONTINUADA. 

 

O curso dever permitir uma flexibilidade na aplicação me metodologias de ensino, 

principalmente aquelas que preparam o estudante para o reconhecimento de formas de 

estudo que o possibilitem uma educação permanente, mesmo após sua diplomação. Para tal, 

prevê-se a inserção de conteúdos relativos ao processo de produção do conhecimento, sua 

natureza e os elementos básicos do método científico, tipos de pesquisa e sua aplicação á 

resolução de questões da área da saúde. 

Assim, pretende-se fornecer aos estudantes as ferramentas e a visão teleológica 

para a estruturação de um “estado de ser” dirigido ao questionamento, á investigação e á 

inovação do conhecimento tendo por base o pensamento cientifico. 

Os conteúdos serão desenvolvidos, sempre que possível, utilizando a estratégia 

pedagógica da problematização onde, a partir da definição de uma situação contextualizada 

em fatos reais oriundos da prática clínica e comunitária, o aluno é estimulado a elaborar 

análises, interpretações e propor soluções que resolvam o problema e favoreçam a criação de 

uma vivencia interdisciplinar dos conteúdos. 

O currículo concretizará os princípios pedagógicos do “aprender fazendo” e 

“aprender a aprender” onde o estudante desenvolve sua capacidade de interagir, desde o 

inicio do curso, com a realidade do seu campo de atuação profissional e continuar o 

aprendizado após sua diplomação. 

O desenvolvimento dessas capacidades será orientado por docentes experientes 

nas áreas temáticas das disciplinas, que acompanharão o processo de estudo e 

aprendizagem, propondo os problemas, orientando as atividades de pesquisa, estimulando a 

discussão e verificando os resultados das avaliações. 

Esta estrutura de realização curricular imprime elevada responsabilidade para o 
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estudante que, constantemente, deverá reavaliar seus métodos de estudo, suas necessidades 

de embasamento sobre conteúdos específicos, a aceitabilidade de suas contribuições para a 

resolução de tarefas, a interação com o grupo de alunos e o docente e a incorporação dos 

conhecimentos previstos para cada conjunto de disciplinas. 

 

20. PRATICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM E 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

A avaliação global do processo de ensino e aprendizagem será desenvolvida através 

de dois programas a serem implantados, de forma gradual, à medida que ocorra o 

desenvolvimento do curso. 

O primeiro estará estruturado desde o primeiro ano com a realização de reuniões 

acadêmicas entre o coordenador, os docentes e os representantes dos alunos para discussão 

sobre o andamento dos módulos. Deve-se enfatizar aqui a grande interação entre os docentes 

de cada módulo, que deverão estar se reunindo quinzenalmente a fim de discutir conteúdos e 

estratégias a serem ministrado, e o aproveitamento destes. 

O segundo programa, a ser estruturado no início do segundo ano de funcionamento, 

contará com o acompanhamento dos índices de rendimento escolar, desistências e evasão 

nos módulos visando detectar, na proposta pedagógica e na realização curricular, os pontos 

estruturais e conceituais deficitários que dificultam a integralização plena do aluno no tempo 

mínimo previsto. 

Os dados oriundos destes dois programas permitirão analisar o processo de ensino e 

aprendizagem com base nas totalizações qualitativas e quantitativas coletadas na própria 

comunidade acadêmica, através de instrumento de avaliação da atividade do docente em sala 

de aula. 

A experiência acumulada durante o acompanhamento de processos de avaliação em 

outros cursos de graduação nos mostra que a instituição pode e deve se preparar para 

organizar programas educativos específicos que complementem as atividades acadêmicas 

regulares. 

Um deles deve, necessariamente, envolver aquele conjunto de alunos com 

dificuldades em acompanhar determinados conteúdos, que dependem de uma sólida 
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formação de conhecimento de processos químicos e biológicos. Um programa especial de 

acompanhamento, visando fornecer um apoio didático para esses alunos, pode diminuir os 

problemas relativos á integração no tempo apropriado. 

Outro programa pode, ao nosso ver, estar dirigindo para a divulgação e 

treinamento, junto ao corpo docente, de novas metodologias e estratégias de ensino, 

notadamente aquelas capazes de cultivar o hábito do trabalho em equipe, atuação 

interdisciplinar, estímulo ao processo de busca de informação e introdução de 

tecnologias de ensino com base em meios eletrônicos. 

 

21. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Atividades Complementares: 

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso de 

Graduação em Enfermagem e, a FPD criará mecanismos de aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou a distância. 

Podem ser reconhecidos: 

 Atividades realizadas voltada a educação em saúde; 

 Programas de Iniciação Científica; 

 Programas de Extensão; 

 Estudos Complementares; 

 Cursos realizados presencial e à distância com certificação das horas; 

 Ações sociais em saúde; 

 Visitas técnicas monitoradas ou não realizadas na saúde pública, privada e 

outras áreas afins. 

 Apresentação de trabalhos científicos em congressos de enfermagem. 

 

O discente deverá concluir as 200 horas de atividades complementares até 

o 8º semestre.  
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22. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Para obter a conclusão do curso, o aluno deverá apresentar e elaborar um trabalho de 

conclusão de curso sob orientação docente e, também, um artigo científico, sob orientação de 

um professor de Enfermagem, com experiência de dois anos na área de escolha do tema, a 

fim de ser publicado em revista científica. 

As notas seguem referencial do Regulamento Interno da Faculdade Paschoal Dantas. 

O aluno será submetido à banca de aprovação, composta por três professores, sendo 

um professor da casa, o orientador e um professor convidado. O cerimonial do processo de 

avaliação será uma apresentação formal de vinte minutos, em seguida trinta minutos de 

argüição para cada professor, e direito de resposta do aluno de trinta minutos. O critério de 

argüição ficará a escolha do professor e da banca. Será formulado um caderno para o registro 

na biblioteca de todos os trabalhos realizados na instituição de ensino superior. 

 

23. OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E DE PRÁTICAS 

ASSISTENCIAIS:  

O estágio supervisionado  e de praticas assistenciais será direcionado para 

desenvolver nos estudantes um preparo profissional para a atuação como Profissional de 

Enfermagem em Hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde e comunidades e atendimentos domiciliares sob a  supervisão de um  docente 

vinculado a FPD. 

O Estágio Supervisionado e o de praticas assistenciais,  constitui um processo de 

transição profissional, que procura ligar duas lógicas (educação e trabalho) e que proporciona 

ao estudante a oportunidade de demonstrar conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo 

do curso e também treinar as competências que já detém sob a supervisão de um profissional 

da área. As atividades de Estágio estão direcionados da seguinte maneira: 

 7º Semestre: Saúde do Adulto – Semiologia e Semiotécnica; Saúde da Criança e do 

Adolescente; 

 8º Semestre: Saúde coletiva; Saúde da Muher; Saúde do Idoso. 

 9º Semestre: Curricular Gerencial Supervisionado; 

 10 º Semestre: Curricular Gerencial Supervisionado. 
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Os estágios deverão ocorrer nas seguintes Organizações de Saúde: 

 

 Hospitais gerais e especializados: Público e Privado; 

 Unidades Básicas de Saúde (Saúde Coletiva); 

 Instituições de atendimento a Idosos; 

 Instituições de atendimento a saúde da criança e do adolescente. 

 

24.  PERFIL E QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

O corpo docente é mais que a soma dos professores: é a cabeça e o coração 

da escola. Os professores não têm que apenas ministrar aulas e efetuar trabalhos 

conexos; eles devem ter consciência de que, num certo sentido, a escola lhes 

pertence (embora não juridicamente) e, de cada um deve contribuir, conforme seu 

tempo e suas capacidades, para o perfeito funcionamento de sua escola. 

O segredo do bom ensino consiste em não apenas querer transmitir informações, 

mas em ensinar a aprender. Por isso os professores não devem ser apenas especialistas em 

suas disciplinas, mas também pedagogos. Embora o domínio da matéria seja, obviamente, 

uma condição sine qua non, o ensino em geral não deveria ser uma vulgarização da matéria, 

mas sim uma readaptação ao grau de desenvolvimento do aluno que exige grande 

capacidade pedagógica. 

A instituição deve sempre investir em bons professores: qualificação e títulos; porém, 

experiência, vivencia profissional e capacidade e transmitir o saber, também deve ser critério 

para avaliar o docente. 

O conhecimento teórico e prático: a atividade prática enriquece o conhecimento e 

este só se consubstancia no momento em que o profissional pratica. 

Os professores são a alma viva de uma faculdade. Se deixarem de crescer, de se 

desenvolver e se não souberem transmitir o conhecimento, a escola para e definha. Nunca 

devem cair numa rotina didática, considerando sua matéria como definitivamente perfeita para 

ser transmitida e assimilada pelos alunos. 

A autocrítica constante e até uma dose de frustração são a atitude mental constante 

de todo o professor. Ele vive comparando a aula realmente dada com o ensino tal como 
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sonhava ministrá-lo. 

Contudo, não faltam compensações. A maior é sentir-se parte de um organismo 

onde todos vivem e trabalham em função do todo, mas também de todos os outros. Para tal 

os professores devem organizar-se e reunir-se, periódica e regularmente, em torno de uma 

conferência pedagógica. 

A primeira finalidade é proporcionar uma imagem da situação pedagógica da 

instituição, mediante e discussão sobre os cursos, turmas inteiras ou sobre alunos 

individualmente. Isso conduz á formação de uma consciência comum, principalmente 

em relação a casos pedagogicamente problemáticos. Uma decisão deve, se possível, 

ser tomada por unanimidade, isto é, com autentico discernimento da solução 

adequada. 

Desta forma toda a escola, em suas partes e como um todo, está constantemente na 

consciência de cada um. 

A autocrítica, já mencionada, é apenas o começo de um trabalho que cada 

professor, cônscio e constantemente, deveria realizar sobre si próprio: sua maior preocupação 

deveria realizar sobre si próprio, a de progredir sempre, e isso não só no conhecimento de sua 

matéria e na facilidade de transmiti-la, como em sua cultura geral, assim como moral e 

humanística. Espera-se que os professores sejam cidadãos do mundo, abertos a tudo, 

interessados, engajados nos problemas da atualidade, abolindo-se a figura do mestre 

bitolado, ranzinza, perseguidor ou “mofado”. Deve ter acesso às informações e pesquisa, 

porém devendo aplicar para poder transferir e ensinar. Trabalhar e se dedicar à instituição 

para fazê-la forte e não buscar a Faculdade somente em busca de prestígio profissional. 

 

25. DINÂMICA DO CURSO 

 

A motivação é um complexo tema para as teorias de aprendizagem e ensino. 

Atribuímos à motivação tanto a facilidade quanto a dificuldade de aprender. Atribuímos às 

condições motivadoras o sucesso ou o fracasso dos professores ao tentar ensinar algo a seus 

alunos. 

A motivação é o processo que mobiliza o organismo pra a ação, a partir de uma 
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relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa 

que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta uma necessidade, um 

desejo, uma intenção um interesse, uma vontade ou uma predisposição para agir. Na 

motivação está também incluído o ambiente que estimula o organismo e que oferece o objeto 

da satisfação. E, por fim, na motivação está incluído o objeto que aparece como possibilidade 

de satisfação da necessidade. E, quando este objeto não é encontrado, falamos em 

frustração. 

A motivação está presente como processo em todas as esferas de nossa vida – no 

trabalho, no lazer, na escola. 

A preocupação do ensino tem sido a de criar condições tais, que o aluno queira 

aprender. Sem dúvida, não é fácil, pois se verifica que há uma necessidade ou desejo, e o 

objeto precisa surgir como solução para a necessidade. 

Duplo desafio: criar a necessidade e apresentar um objeto adequado para a 

satisfação. Resolver este problema é, sem dúvida, a tarefa mais difícil que o professor 

enfrenta. 

E, como se pode pensar em criar interesses? 

Propiciando a descoberta. O aluno deve ser desafiado, para que deseje saber, e 

uma forma de criar este interesse é dar a ele a possibilidade de descobrir. 

Desenvolver nos alunos uma atitude de investigação, uma atitude que garanta o 

desejo mais duradouro de saber, de querer saber sempre. Desejar saber deve passar a ser 

uma atitude de vida. 

Os exercícios, as tarefas, as atividades práticas deverão ter um grau adequado de 

complexidade. Trabalhos muito difíceis, que geram fracasso, e tarefas fáceis, que não 

desafiam, levam à perda do interesse. 

Compreender a utilidade do que se está aprendendo é também fundamental. 

Não é difícil para o professor estar sempre retomando em suas aulas a importância e 

utilidade que o conhecimento tem e poderá ter para o aluno. Todas as pessoas têm 

interesse em aprender coisas que são úteis e têm sentido para as suas vidas. 

O professor deve encarar cada aula como uma obra de arte. O crítico mais severo e 

objetivo do trabalho desenvolvido por cada professor deve ser ele mesmo. 
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O professor será bem inspirado se, em primeiro lugar, procurar a causa de muitas 

imperfeições e fracassos do seu ensino, dentro de si próprio. Raros são os pedagogos natos, 

mas muito pode ser realizado por qualquer pessoa que trabalhe constantemente em si para 

transformar-se em professor. 

O professor deve dominar seu próprio temperamento, transformando quando 

necessário, sua voz e sua linguagem, evitando abstrações falando de forma concreta e 

imaginativa; deve esforçar-se por despertar diante de problemas e situações, cujo alcance 

normalmente lhe teria escapado. 

Ele aprenderá, em particular, a ler o efeito do seu trabalho nos próprios alunos. Isso 

pressupõe o conhecimento de cada aluno e seus problemas, bem como o interesse por estes. 

Desta forma ele descobrirá os pontos onde surgem perguntas e dúvidas em seus alunos. 

Muito dependerá do entusiasmo com o qual apresentará cada conteúdo, da 

plasticidade de sua exposição, da boa estrutura de suas aulas, de sua própria 

sensibilidade em relação aquilo que faz nas profundidades das almas de seus alunos. 

Essa sensibilidade deve ser cultivada; para tal, conhecimento de psicologia e 

relacionamento são úteis e necessários. 

Como se vê, o trabalho de professor nunca termina, em compensação, este se 

realiza plenamente e se enriquece – não materialmente, mas sob todos os aspectos 

verdadeiramente humanos. 

Felizmente, todos têm a liberdade de optar entre a educação permanente, a 

mudança constante, o aperfeiçoamento profissional e pessoal, ou a acomodação. 

Um verdadeiro educador não se acomoda nunca. 

 

26. INICIAÇÃO CIENTIFICA 

 

A busca da excelência no ensino e na pesquisa implica na elaboração de programas 

de iniciação cientifica, precocemente e de acordo com os talentos e as necessidades diversas 

de todos os alunos e cursos, de modo que todos realizem as suas possibilidades e que os 

talentos possam ser mantidos e cultivados. 
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Estimulando-os constantemente para a leitura e interpretação de textos, trabalhos 

científicos, redação, análise crítica, formas de argumentação e impostação de voz, através da 

apresentação de seminários e discussão de casos clínicos. 

Neste sentido, a FACULDADE PASCHOAL DANTAS estimula e incentiva a 

organização de encontros científicos, sob a orientação do corpo docente, realizando Jornadas 

Acadêmicas, apresentação de Projetos Interdisciplinar, participação em congressos da área 

da saúde com foco na área da enfermagem,  onde os alunos se reúnem, em busca de novos 

conhecimentos e experiências convidando professores e pesquisadores de outros centros, 

apresentando trabalhos científicos em temas livres e painéis, juntamente com acadêmicos 

oriundos de outras instituições.  

Os professores têm estimulado também, a realização de trabalhos científicos para 

apresentação em congressos, semanas e jornadas. 

Para dar continuidade e enriquecer os projetos de pesquisa, aumentando a  

produção científica, nossa instituição vem trabalhando, incessantemente, no sentido de 

desenvolver, estruturar, programar e incentivar os professores a fazerem cursos de pós 

graduação – stricto sensu – de alto nível, em Instituições de Ensino aprovadas pela CAPES.  

Se assim não for, o exemplo e a mensagem dos professores aos alunos serão os de 

procurarem atingir, nos seus estudos, o nível normal em vez de excelente. 

 

27.  COMISSÃO PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO INTERNA 

 

O professor tem à sua disposição biblioteca informatizada, acesso via Internet a 

outros centros culturais, de pesquisa e a diversas bibliotecas. Constituída a Comissão 

Pedagógica, o professor poderá contar com a assessoria para produção de recursos didáticos 

áudio-visuais, bem como cursos especiais de atualização e de reciclagem na área da 

docência. 

A Comissão Pedagógica terá como principal objetivo à elaboração, implantação, 

execução do projeto pedagógico, mantendo encontros pedagógicos, periódicos e regulares. 
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28. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

A cada semestre será feita uma avaliação do curso e do projeto pedagógico quando 

poderão ser realizadas as readequações e os replanejamentos necessários. Farão parte 

destas reuniões de avaliação os professores responsáveis pelas disciplinas e representantes 

do corpo discente, um de cada série, escolhido pelos seus pares. Serão discutidos e 

analisados, entre outros, os seguintes itens: perfil dos alunos ingressantes, tendência e 

evolução do Ensino, mercado de trabalho, programas de ensino/aprendizagem e programas 

institucionais, apoio ao aluno, avaliação do desempenho global e terminal dos alunos, causas 

e índices de evasão e reprovação. 

 

29. ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

São oferecidos na estrutura curricular, os estágios para estimular o aluno, desde o 

segundo ano, a conhecer as diferentes formas de atuação do Professor de Enfermagem nos 

diferentes setores, tendo um coordenador para organização e funcionamento, sendo todas 

elas coordenadas e supervisionadas. Cada aluno, conforme o ano de graduação participa das 

práticas, tendo objetivos e observação voltadas à série que está cursando. O princípio é 

vivenciar o processo de humanização e bio-psico-social que estão envolvidos os binômios: 

saúde x vida; indivíduo x comunidade; realidade x virtualismo acadêmico (Sala de aula). 

 

30. PRÁTICA INOVADORA FRENTE A REALIDADE REFERENTE AO MERCADO 

DE TRABALHO 

 

As pessoas que compõem a instituição, particularmente, os profissionais de 

Enfermagem, deverão verificar os egressos da faculdade, se foram absorvidas pelo mercado 

de trabalho, as dificuldades, as tendências futuras, as necessidades do mercado, a realidade 

social. Deverão ser muito próximas e intensas as relações entre as entidades de classe, os 

professores, os procedimentos acadêmicos, e, participação efetiva do ex-aluno. É importante 

saber o envolvimento, compromisso e a relação que nosso graduado mantém com a 
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sociedade. O ex-aluno terá um espaço significativo e importante na instituição. 

 

31. CORPO DOCENTE, COORDENADOR DO CURSO E DO ESTÁGIO 

 

DO CORPO DOCENTE 

 

Estruturação 

 

O corpo docente da Faculdade Paschoal Dantas é constituído por professores 

integrantes da carreira docente; e por professores colaboradores, que ministram aulas 

mediante contratos como professores em tempo integral, tempo parcial e horistas. 

A carreira docente da Faculdade Paschoal Dantas é fundamentada numa matriz que 

compreende três classes, duas delas com níveis: 

 

I - Professor Auxiliar - Níveis A, B, C, D, E; 

II - Professor Assistente - Níveis A, B, C, D, E; 

III - Professor Titular. 

 

Os requisitos para ingresso nas classes a carreira docente estão previstos 

nos Artigos 20, 21 e 22 do Plano de Cargos, Carreira e Salários do Pessoal Docente 

da Faculdade Paschoal Dantas. 

A admissão do professor é feita mediante habilitação em concurso público de 

provas e títulos.  

A contratação e a dispensa docente são de competência da mantenedora, segundo 

o regime das leis trabalhistas.  
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A evolução na carreira docente far-se-á segundo os critérios de promoção e 

progressão definidos no Plano de Cargos, Carreira e Salários do Pessoal Docente da 

Faculdade Paschoal Dantas, que tem sua resolução no PDI.  

 

Regime de Trabalho 

 

As atividades docentes, em qualquer das classes e níveis, poderão ser 

desenvolvidas em (03) três diferentes regimes de trabalho: 

 

I - em tempo integral: será atribuído ao professor mensalista com regime de 40 horas 

semanais de trabalho na Faculdade Paschoal Dantas, no desempenho de atividades 

de Ensino, Pesquisa, incluídas as de Laboratório, Extensão, gestão acadêmica e 

institucional; 

II - em tempo parcial: será atribuído ao professor mensalista com regime de 20 ou 16 

horas semanais de na Faculdade Paschoal Dantas, no desempenho de atividades de 

Ensino, Pesquisa, incluídas as de Laboratório, Extensão, gestão acadêmica e 

institucional. 

Qualquer que seja o regime de trabalho o professor pode, a seu pedido ou por 

necessidade fundamentada da Faculdade Paschoal Dantas, mudar para outro regime, 

respeitadas as normas jurídicas aplicáveis. 

 

Remuneração 

 

A política de remuneração concebida pela Faculdade Paschoal Dantas tem 

por princípios a simplicidade na sua estruturação e a eficiência na concretização dos 

objetivos concernentes à justa remuneração do seu corpo docente e ao estímulo à 

mobilidade no plano, via capacitação. 
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Os docentes da Faculdade Paschoal Dantas serão enquadrados segundo sua 

titulação, da seguinte forma, segundo o Plano de Cargos, Carreira e Salários do 

Pessoal Docente: 

 

I - Professor Auxiliar - Níveis A, B, C, D, E; 

II - Professor Assistente - Níveis A, B, C, D, E; 

III - Professor Titular. 

 

 A  Instituição, em relação à remuneração do corpo docente, trabalhará com 

valores  da média praticada na região.  

 

Políticas de Qualificação 

 

Plano Institucional de Capacitação de Docentes 

 

A Faculdade Paschoal Dantas, de acordo com a legislação educacional em vigor, 

manterá plano institucional permanente de capacitação dos docentes, que se encontra no seu 

PDI. 

A titulação do corpo docente será concebida com base na legislações vigentes e 

prerrogativas do Ministério da Educação.  

Incentivos aos Docentes 

 

A Faculdade Paschoal Dantas estimulará a produção científica, técnica, pedagógica 

e cultural dos professores integrantes da carreira docente, por meio dos seguintes incentivos: 

 

- afastamento integral ou parcial para realização de programa de capacitação 

docente; 
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- concessão de auxílio para execução de projetos científicos; 

- promoção de meios e de recursos para facilitar a publicação de artigos, livros e 

trabalhos de membros do corpo docente; 

- divulgação das pesquisas realizadas; 

- consignação de recursos orçamentários aos incentivos profissionais planejados; 

- ajuda de custo para participação de docentes em eventos diversos. 

 

Apoio Psicopedagógico aos Docentes 

 

Com o intuito de orientar os professores na condução das suas disciplinas sugerindo 

metodologias, recursos, atividades e propostas de trabalho, além de orientar também a 

relação professor-aluno, será criado um Programa de Apoio Psicopedagógico, que tem o seu 

programa explicado na resolução 008/2003 do PDI. 

Ciente da necessidade de se trabalhar com um corpo docente qualificado, 

quando realmente se busca um ensino de qualidade, a Faculdade Paschoal Dantas 

assume o compromisso de manter, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do seu 

corpo docente com o título de Mestre ou Doutor, sendo que somente serão admitidos 

docentes com, no mínimo, título de Especialista. Além disso, a Faculdade Paschoal 

Dantas tem como meta a contratação de, no mínimo 50% (cinqüenta por cento) do 

seu corpo docente no regime de tempo integral.  

 

32.  ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO: 

 

1) Responder perante o Diretor-Geral pela qualidade do Curso sob sua coordenação; 

2) Dar atendimento aos alunos: apoiando os mais fracos e incentivando os melhores; 

3) Desenvolver atividades de avaliação do curso, sob a orientação da Coordenação 

Acadêmica e do Diretor-Geral; 
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4) Atuar com os professores na organização das atividades de complementação 

acadêmica; 

5) Organizar os horários de aulas, submetendo-os à aprovação do Diretor-Geral; 

6) Organizar os horários de trabalhos em laboratórios, oficinas e salas especiais, 

garantindo a utilização adequada pelos diversos cursos. Sempre que houver aumento 

de despesas, será indispensável a aprovação do Diretor-Geral; 

7) Atuar como facilitador pedagógico de discentes e docentes; 

8) Sugerir nomes de professores para os cursos, privilegiando docentes com titulação, 

formação técnica e bons princípios de cidadania; 

9) Dar atendimento às solicitações acadêmico-administrativas, respeitando os prazos 

fixados; 

10) Observar o regime escolar e disciplinar da faculdade; 

11) Acompanhar o rendimento dos alunos e prever formas para ajudar estudantes que têm 

dificuldades; 

12) Apoiar e acompanhar o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, de 

pesquisa e de extensão para os alunos; 

13) Promover a implantação do programa de monitoria; 

14) Apoiar e acompanhar o desenvolvimento dos estágios, incentivando a criação de 

novas propostas e convênios com organizações governamentais e não 

governamentais; 

15) Procurar passar aos alunos princípios de moral, de cidadania e de solidariedade; 

16) Garantir ações de acompanhamento sistemático do desenvolvimento e cumprimento 

do Plano de Disciplinas e seus respectivos registros, através de Diário de Classe; 

17) Organizar, acompanhar e fiscalizar o sistema de dependências e de dispensa de 

disciplinas; 

18) Promover alterações no Curso, sempre que detectadas novas tendências no mercado 

de trabalho ou novas técnicas de ensino; 

19) Organizar o Processo Seletivo e atualizá-lo a cada ano; 

20) Atuar contra a evasão de alunos, atacando as causas detectadas; 

21) Participar de reuniões pedagógicas, acompanhar e manter o nível de atualização e 

capacitação; 

22) Estimular e organizar eventos extracurriculares. 
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33. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE ESTÁGIO 

 

 Compete ao professor Coordenador do Estágio: 

  I - Coordenar o Núcleo da Prática de Enfermagem; 

  II - Enviar ao coordenador do curso, no prazo determinado, o Diário de Classe, 

com a freqüência e aproveitamento escolar dos estagiários; 

III – Implementar as decisões do Colegiado do Curso de Graduação em 

Enfermagem referente a estágios; 

IV- Encaminhar aos órgãos competentes da FIC, na forma de legislação 

vigente, as propostas de convênios de estágio aprovados pelo colegiado do curso; 

V- Sugerir ao coordenador do curso, os professores que comporão as bancas 

examinadoras destinadas a avaliação dos Seminários Integrados em Enfermagem 

(SIEF);  

VI – Determinar as datas de apresentação dos Trabalhos de Conclusão do 

Curso, de comum acordo com a Coordenação do Curso; 

VII – Prever, com a devida antecedência, ao inicio de cada semestre letivo, as 

condições necessárias para um perfeito funcionamento da infra-estrutura das 

atividades do estágio; 

VIII – Assinar as correspondências, certidões e declarações referentes ao 

estágio; 

 IX – Aprovar os modelos de formulários e fichas utilizadas nos estágios 

supervisionados; 

 X – Propor projetos de trabalhos interdisciplinares a serem desenvolvidos 

conjuntamente com outro Centro de Ensino; 

 XI – Dar parecer sobre a viabilidade prática e didática dos projetos alternativos 

de estágios encaminhados pelos professores de estágio; 

 XII – Aprovar a composição de equipes e escalas de horários dos estagiários 

junto as instituição conveniadas, de forma a manter uma distribuição eqüitativa de 

acadêmicos nos diversos horários de funcionamento do mesmo; 
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 XIII – Apresentar ao colegiado do curso, semestralmente, relatório de trabalho 

desenvolvido no exercício da Coordenadoria de Estágios; 

XIV – Tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias 

ao efetivo cumprimento deste regulamento. 

 

3. COMPETE AOS DOCENTES SUPERVISORES DE ESTÁGIO 

Compete aos supervisores de estágio:  

 

I. Supervisão é a orientação obrigatória das atividades de Estágio, realizada 

exclusivamente por docentes da FAPD e pelos  profissionais responsáveis dos 

serviços de Enfermagem conveniados. 

II. Os supervisores de área de estágio serão designados pela coordenação do curso de 

Enfermagem, sendo professores do corpo docente com formação compatível com a 

área de estágio.  

III. A supervisão das atividades de estágio desenvolvidas fora da FAPD dar-se-á sob a 

forma de avaliação feita pelo responsável do convênio firmado com a FAPD, ficando a 

critério da coordenação do estágio visitas ao local ou não, de acordo com a 

necessidade encontrada.  

IV. As atribuições dos professores supervisores serão as seguintes: 

 Orientar e avaliar o estagiário em todas as atividades desenvolvidas; 

 Auxiliar o coordenador do estágio em todas as atividades do mesmo; 

 Manter o coordenador do estágio informado a respeito do andamento das 

atividades do estágio e solicitar-lhe tudo que se fizer necessário para seu 

perfeito funcionamento; 

 Controlar a freqüência e realizar o acompanhamento das atividades dos 

estagiários; 

V. Encarregar-se do preenchimento dos diários de classe e enviá-los nas devidas datas ao 

coordenador do estágio;  

VI. Integrar as bancas examinadoras dos trabalhos de conclusão de curso quando houver 

determinação por parte do coordenador do mesmo; 
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VII. Solicitar ao coordenador de estágio a realização de reuniões com a participação dos 

supervisores e estagiários sempre que se fizer necessário; 

VIII. Buscar orientação de outros professores ou profissionais da área, quando for julgado 

conveniente; 

IX. Zelar pela fiel observância do disposto nas normas;  

 

35. PLANO DE EXPANSÃO 

 

Para suprir as necessidades futuras de recursos tecnológicos a Faculdade 

Paschoal Dantas designará uma comissão constituída de representantes do corpo 

docente e do corpo técnico-administrativo para a elaboração de um estudo inicial que 

deverá nortear a realização de um futuro Plano-Diretor de Informática.  

O Plano Diretor de Informática dará suporte à tomada de decisões no 

campo da informática, especialmente quanto ao percentual de recursos orçamentários 

a ser destinado para atualização do parque de máquinas e de aplicativos em função 

dos avanços na área e, políticas de manutenção, conservação e utilização dos 

recursos de informática. 

Paralelamente à elaboração do Plano-Diretor de Informática, a Faculdade 

Paschoal Dantas definiu como forma de preservação do seu parque laboratorial de 

informática as seguintes ações: 

 

1. Como macro política, todos os projetos de atualização e manutenção de 

hardware, software e infra-estrutura deverão priorizar a área pedagógica da 

Instituição, e posteriormente a área administrativa. 

 

2. Semestralmente serão analisadas as solicitações recebidas dos diversos setores 

da Instituição (como as coordenadorias de curso) de modo a subsidiar a 

Mantenedora com relação a aquisição de equipamentos, softwares e infra-

estrutura. Paralelamente discute-se, se for o caso, com os solicitantes a pertinência 

de cada solicitação e verifica-se se há amparo acadêmico e se a solicitação está 
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alinhada com a política do curso. Então, estabelece um cronograma de atualização 

e aquisição alinhado com o fluxo de caixa orçamentário. 

 

3. A área de informática será estruturada, a fim de que as responsabilidades sejam 

definidas claramente e para que haja eficácia na realização das tarefas ligadas à 

área tecnológica, conforme a seguir:  

 

- Centro de Desenvolvimento de Novas Tecnologias: responsável pelo 

desenvolvimento de projetos educacionais de apoio aos docentes, objetivando 

a qualificação do processo ensino-aprendizagem; 

- Gestão da Tecnologia da Informação (GTI): responsável por manter infra-

estrutura adequada (cabeamento, servidores, redes), bancos de dados, 

estações de usuários, legalização de softwares, e outras atividades, como 

suporte técnico, manutenção de hardware e software e desenvolvimento de 

sistemas administrativos. 

 

- Monitoria de Laboratórios: responsável por manter adequadamente as 

instalações de laboratórios de informática utilizadas pelo corpo discente da 

Instituição, e apoio ao corpo docente durante as aulas. 

 

4. Política de atualização do parque de Máquinas/Softwares e Infra Estrutura: 

 

- Além das solicitações recebidas pelos vários setores da Instituição, em virtude 

da velocidade de avanço tecnológico, definiu-se que serão analisadas 

anualmente as novas configurações de mercado para hardware, software e 

infra-estrutura (cabeamento, redes, servidores etc.) a fim de propor sugestões 

de atualização, em função das necessidades de cada curso; 
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- Análise anual das necessidades de melhoria da qualificação instrumental da 

Instituição, definindo quais dos itens (hardware, software e infra-estrutura) 

serão atualizados para o próximo ano. A cada ano, a Instituição renovará pelo 

menos um dos itens, aquele com maior necessidade de atualização;  

 

- A cada ano, será feita renovação tecnológica de um dos itens (software, 

hardware e infra-estrutura), de modo que, a cada três anos, todos os 

itens serão atualizados. 

 

Serviços 

 

Manutenção e Conservação das Instalações Física 

 

 

A manutenção e conservação das instalações físicas serão realizadas por 

funcionários competentes da própria Instituição ou através de contratos com empresas 

especializadas. 

 

 

Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

 

A Instituição pretende terceirizar os serviços de manutenção e conservação 

das instalações e equipamentos, utilizando profissionais de reconhecida competência 

na área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva fica a 

cargo da equipe de técnico/instrutor de cada laboratório. 

 

Biblioteca 

 

Espaço Físico 
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 A biblioteca da Faculdade Paschoal Dantas está instalada no Térreo, em uma 

área de 144,00 m2.  

A Faculdade Paschoal Dantas, atendendo a Portaria 1.679, contempla 

cuidados com o acesso às instalações físicas da biblioteca de forma a não restringir o 

percurso dos usuários e, em especial, daqueles portadores de deficiências físicas.  

A área de leitura da biblioteca está dimensionada para até 40 assentos, com 

mesas de uso coletivo, com cabines de estudo individual e de estudo em grupo, além 

de duas salas ambiente para reuniões. Os murais da biblioteca concentram-se no eixo 

de circulação principal com o fim de divulgar os dados e as informações.  

A biblioteca deve contar, inicialmente, com terminais de acesso à Internet, 5 

(cinco) ao todo, distribuídos de forma a facilitar o acesso da informação pelos 

usuários, além do acervo local.   

Para assegurar condições adequadas de conforto térmico, acústico, de 

iluminação, a biblioteca conta com um iluminação de 500 lux, higiene, ventilação e 

segurança, itens aliados a uma moderna arquitetura interna e mobiliário adequado. 

No segundo ano do qüinqüênio de vigente deste PDI, a área física da 

biblioteca deverá ser expandida em 350,00m2. 

 

Nível de Informatização da Biblioteca 

 

Para melhor atendimento aos usuários, a biblioteca será equipada com 

videoteca, multimeios, consultas on-line via Internet e outras facilidades tecnológicas 

disponíveis no mercado.  

A biblioteca tem dois microcomputadores para processamento técnico e 

adquirirá outros microcomputadores para uso dos alunos em consulta ao acervo e à 

Internet. 

A organização do acervo bibliográfico se fará antes do início do 

funcionamento dos cursos para que possa atender com presteza os seus usuários, 

bem como ter a possibilidade de identificar as necessidades para novas aquisições. 

A Faculdade Paschoal Dantas colocará sua base de dados na Internet para 

possibilitar a consulta aos interessados. A biblioteca oferecerá acesso à Internet, 

gratuito a todos os alunos, professores e funcionários.   
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Base de Dados e Estações Multimídia 

 

A biblioteca disponibiliza sua base de dados do acervo para consulta local e 

possui microcomputadores com acesso à Internet e consulta a diversas bases de 

dados. 

A biblioteca disponibiliza aos seus usuários estações multimídia para 

acesso à Internet e recursos audiovisuais. 

 

Plano de Aquisição, Expansão e Atualização do Acervo da Biblioteca 

 

No segundo ano do qüinqüênio de vigente deste PDI, a área física da 

biblioteca deverá ser expandida em 333,00m2. Os equipamentos de informática 

disponíveis para este setor deverão ser, pelo menos, duplicados. 

O acervo de títulos de livros terá uma ampliação anual de 20% (vinte por 

cento) com a finalidade de aumentar não somente a cobertura temática do acervo e a 

qualidade, mas também a quantidade de exemplares em relação aos títulos.  

O acervo de periódicos, incluindo jornais e revistas, terá uma ampliação 

anual de 10% (dez por cento) com o cuidado na manutenção das assinaturas 

correntes, anteriormente definidas e aquisição de títulos nacionais e estrangeiros 

solicitados em cada ano, para os cursos atuais e novos.  

O acervo de CD-ROMs/DVD é o material informacional que mais tem se 

ampliado. Para este fim, estão previstos 12% (doze por cento) de crescimento, pois 

além de representar grande economia de espaço permite à comunidade acadêmica, 

consultas e respostas imediatas, facilitando, inclusive, a impressão de textos. 

O acervo de fitas de vídeo será ampliado à base de 8% (oito por cento) ao 

ano. 

Os recursos previstos no planejamento econômico-financeiro da Instituição 

estão na ordem de, no mínimo, 2% (dois por cento) da dotação orçamentária prevista. 

A aquisição será semestral. A compra será centralizada e a catalogação dos 

livros será realizada pela bibliotecária.  
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A seleção do material bibliográfico será feita com critérios próprios, 

baseados em normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

 

a) adequação às capacidades, necessidades e interesses dos usuários; 

 

b) atualizações de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores 

textos; 

 

c) preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual 

de publicação; 

 

d) caracterização do valor histórico das obras seja legal, fiscal ou cultural; 

 

e) número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da 

freqüência de uso pelos usuários; 

 

f) prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o 

princípio utilitário. 

 

O acervo será atualizado constantemente, por indicação de alunos e 

professores, por solicitação das Coordenadorias e da equipe da biblioteca, em razão 

de novas edições ou para atualização dos temas objeto de estudos, além de 

publicações destinadas a subsidiar projetos de pesquisa e extensão. 

 

Serviços 

 

Horário de Funcionamento 

 

A biblioteca funcionará no horário das 8:00 às 23:00 de segunda a sexta-

feira, e aos sábados das 08:00 às 17:00 horas. 

 

Serviço e Condições de Acesso ao Acervo 
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A biblioteca disponibilizará os seguintes serviços: 

 

- Consulta local e empréstimo domiciliar; 

- Reserva de livros; 

- Empréstimo entre bibliotecas; 

- Acesso à Internet; 

- Levantamento bibliográfico;  

- Orientação quanto à normalização bibliográfica (normas ABNT); 

- Comutação bibliográfica; 

- Visitas monitoradas. 

 

A inscrição é feita automaticamente para todos os alunos regularmente 

matriculados, sendo permitido o empréstimo local e domiciliar mediante apresentação 

de documento de identificação.  

Os empréstimos de livros serão facultados a comunidade da Faculdade 

Paschoal Dantas, estando à disposição para consulta de todos os interessados da 

comunidade externa à Faculdade. Também serão firmados convênios para 

empréstimos com outras bibliotecas. 

O aluno tem direito a retirar três livros por cinco dias, podendo renovar o 

empréstimo por telefone, e-mail ou pessoalmente, desde que não haja reserva do 

material. Para cada dia de atraso, o aluno ficará impossibilitado uma semana de retirar 

novos livros. 

Aos professores será facultado o empréstimo de até cinco livros por oito 

dias, podendo renová-lo desde que não haja reserva.  

O empréstimo de periódicos é facultado somente aos professores, pelo 

período de três dias. Obras de referência, mapas e monografias de curso, estão 

disponíveis apenas para consulta local. 

O material emprestado é controlado com recursos computacionais. O 

sistema de gerenciamento da biblioteca possui um módulo de reserva onde o usuário 

pode reservar a obra que esteja em poder de outro estudante. 
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Laboratório de Informática 

 

A Faculdade Interdisciplinar possui um laboratório de informática, instalado 

em uma área de 75,00 m2, com 30 microcomputadores, todos ligados em rede e com 

acesso à Internet. No ano de 2006 serão instalados mais quatro laboratórios, todos 

com capacidade para 25 anos.  

  

Laboratórios dos Cursos 

 

- Laboratórios do curso de Enfermagem; 

- Laboratório de Anatomia; 

- Laboratório de Informática; 

- Laboratório de Comunicação Interativa; 

- Laboratório de Gastronomia. 

 

O planejamento dos laboratórios específicos obedecerá às exigências do 

projeto pedagógico de cada curso de graduação quanto à área física, às instalações 

específicas, às condições de biossegurança, aos equipamentos e aparelhos 

identificados pelos professores responsáveis pelas práticas e projetos de pesquisa e 

também programas de extensão. 

Cada laboratório deve ter um técnico responsável pelas atividades nele 

realizadas, auxiliado por técnico/instrutor ligados às disciplinas e atividades que o 

utilizam. 

A Instituição pretende terceirizar os serviços de manutenção e conservação 

das instalações e equipamentos, utilizando profissionais de reconhecida competência 

na área, para a manutenção preventiva. A manutenção contínua e corretiva ficará a 

cargo da equipe de técnico/instrutor de cada laboratório. 

 

36. ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
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Estratégia de Gestão Econômico-Financeira 

 

A Mantenedora é responsável, perante as autoridades públicas em geral, 

pela Faculdade Paschoal Dantas, incumbindo-lhe tomar todas as medidas 

necessárias ao seu bom funcionamento, respeitados os limites da lei e deste 

Regimento, a liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade 

própria de seus órgãos deliberativos e executivos. 

Compete precipuamente à Mantenedora promover os adequados meios de 

funcionamento das atividades da Faculdade colocando-lhe à disposição, os bens móveis e 

imóveis de seu patrimônio, ou de terceiros a ela cedidos e assegurando-lhe os suficientes 

recursos financeiros de custeio. 

À Mantenedora reserva-se a administração orçamentária da Faculdade podendo 

delegá-la no todo ou em parte, ao Diretor. Dependem da aprovação da Mantenedora as 

decisões dos órgãos colegiados que importem aumento de despesas. 

 

37. CONSIDERAÇÕES 

 

A Enfermagem vive um momento importante historicamente, vem acrescentando 

novos conceitos à sua prática acadêmica e profissional. 

Conceito, definições, objetivos, finalidades e avaliação são a essência desta ciência 

e arte. Mais do que formar Profissionais de Enfermagem, é nossa proposta formarmos 

pensadores na Enfermagem, incorporando neles a importância do conhecimento (estudo) e da 

sabedoria (observação), despertando o caráter da investigação e necessidade do ensino 

continuado, que teve início na faculdade, mas, não termina nunca. Se a vida é um processo, a 

Enfermagem, como o homem é um projeto, nunca deve estar pronta. 

O projeto pedagógico da FACULDADE PASCHOAL DANTAS contempla o exposto, 

voltando seu curso para a Comunidade, praticando a essência da saúde pública: política, 

preventiva e social. 

Temos a certeza de estarmos colaborando com a profissão, com o profissional e o 
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destinatário do seu trabalho, o indivíduo e a comunidade.  
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     MANUAL DO ESTÁGIO DE 
ENFERMAGEM 
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ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PASCHOAL DANTAS 

Nome Fantasia: Faculdade Paschoal Dantas 

 

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza nº. 495 

Bairro: Itaquera – São Paulo, Capital. 

Fone: (11) 2741.5100 

Site: http://www.faculdadepaschoaldantas.com.br/ 

APRESENTAÇÃO  

Prezados alunos da graduação de enfermagem, este Manual do Estágio 

Supervisionado, foi elaborado com o objetivo de fornecer as informações para um 

desempenho adequado nas atividades das práticas clinicas de enfermagem e do 

estágio gerencial. 

O Estágio curricular supervisionado visa proporcionar ao aluno uma adaptação  que 

norteia na formação do futuro profissional Enfermeiro, facilitando sua inserção no 

mercado de trabalho, orientando-o na escolha de sua especialização profissional.  

O estágio curricular é obrigatório para a formação do enfermeiro e está regulamentado 

pela Resolução nº3, de 7 de novembro de 2001, do Conselho Nacional de Educação/ 

Câmara de Ensino Superior, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Enfermagem. Além de outras resoluções que direciona todo o curso 

como: COM CNE/CES Nº.3 DE 07.11.2001 - CNE/CES Nº.33 DE 01.02.2007 - 

CNE/CES Nº.4 DE 06.04.2009. 

Assim através da sua formação acadêmica o aluno deverá tornar-se um profissional 

com capacidade de atuar através dos preceitos éticos e legais da profissão, com 

competências e habilidades necessárias para ofertar  uma assistência técnico 

cientifica qualificada,  que prima pela excelência no atendimento integral do ser 

humano. 
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Coordenação de Curso e de Estágio  da Graduação de Enfermagem  

 

ESPECIFICAÇÕES E OBJETIVOS 

São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado:  

1. Permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando a uma melhor 

qualificação do futuro profissional;  

2. Propiciar condições para aquisição de maiores conhecimentos e experiências no 

campo profissional;  

3. Subsidiar o Colegiado do Curso de Enfermagem e o Núcleo Docente Estruturante – 

NDE, com informações que permitam adaptações e reformulações curriculares, 

quando necessárias;  

4. Promover a integração entre a Faculdade Paschoal Dantas e a comunidade.  

O estágio supervisionado será desenvolvido mediante matrícula a partir do 7º 

semestre do currículo pleno do Curso de Enfermagem, conforme Grade Curricular, à 

medida que o estudante apresentar os pré-requisitos estabelecidos , para cada 

prática.  

DIREITOS E DEVERES DO ALUNO  

1. Ter acesso às informações do prontuário do paciente/cliente sob seus cuidados;  

2. Ser respeitado pelo supervisor, equipe de saúde e paciente/clientes no campo de 

estágio que frequentar; 

3. Denunciar fatos ao supervisor de estágio e ou coordenação da graduação de 

Enfermagem,  que tenha presenciado que não se adequa aos preceitos éticos da 

profissão;  

4. Recusar-se a desenvolver atividades para as quais não se sinta preparado técnico 

cientificamente que possa gerar danos a vida de outrem;  

5. Ter ciência , com a coordenação da graduação de enfermagem , o período, e as 

condições para o cumprimento de estágio curricular supervisionado;  
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6. Apresentar relatórios, pesquisas, trabalhos ao supervisor do estágio,  do 

cumprimento do estágio curricular supervisionado;  

7. Respeitar o sigilo a privacidade da unidade concedente do estágio curricular 

supervisionado e obedecer às normas por ela estabelecidas;  

8. Apresentar-se, no campo de prática clínica e estágio curricular supervisionado, 

devidamente uniformizado e seguindo as seguintes condutas e comportamento: 

a). Roupa branca (calça comprimida, blusa, camiseta, camisa, não transparente e sem 

decotes); 

b). Avental branco de manga comprida (deverá permanecer fechado); 

c). Calçado Branco impermeável e sem salto alto (não é permitido o uso de tênis de 

tecido e outros); 

d). Portar crachá em local visível; 

e). Ter os cabelos limpos, penteados e presos (se comprimidos devem ser presos em 

forma de coque e possuir uma rede de proteção);  

f). Manter unhas curtas sendo permitido esmalte transparente e ou base para unha; 

g). Não é permitido o uso de joias e ou bijuterias (anéis, pulseiras, correntes e 

piercings aparentes), apenas adornos discretos e aliança;  

h). É obrigatório o uso do relógio com ponteiro de segundos para contagem da 

frequência cardíaca e ou pulso periférico;  

i) Não será permitido o uso de maquiagem exagerada; 

j). Hábitos alimentares, mascar chicletes nas dependências das instituições e em 

contato com pacientes é proibido; 

k). Não é permitido fumar em ambiente da saúde e suas dependências;  

l). Deve ser evitado gritar, use tom de voz baixo e fale pausadamente quando estiver 

em campo de estágio; 

m). Deve ser evitado aglomerações nos corredores, postos de enfermagem ou 

próximo aos leitos dos pacientes/clientes; 
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n). O uso do celular fica proibido no momento do estágio de preferencia  deixe o  

aparelho no bolso, bolsas  e desligados;  

o) Deve ser evitado o uso de perfumes com  fragrância acentuada; 

9. Zelar pela ordem pelos materiais e equipamentos utilizados nas instituições 

cedentes do campo de estágio; 

10. Cumprir rigorosamente as normas apresentadas pela instituição do campo de 

estágio curricular supervisionado;  

11. Ter conhecimento, seguir  e respeitar o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem; 

12. Abster-se de atos que possam importar no descumprimento/ desrespeito aos 

preceitos éticos, morais, sociais e culturais quer sejam no trato com clientes/pacientes, 

autoridade pública e/ ou da Faculdade, docentes, integrantes do corpo técnico 

administrativo, com os próprios colegas, bem como em relação a todas as pessoas de 

outras instituições de ensino/ assistência pelos quais  vier a passar;  

13. Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, se 

caso ocorrerem, os mesmos serão julgados pelo Supervisor e Coordenação do Curso, 

podendo ser encaminhado ao Conselho Regional de Enfermagem – COREN – SP;  

14. Socializar-se e ter a capacidade de estabelecer e manter contatos com o 

cliente/paciente, colegas e equipe de saúde de uma maneira geral;  

15. Respeitar a pontualidade para início e término das atividades do campo de estágio;  

16. Comprometer-se em estar 10 min antes do horário estabelecido com a finalidade 

de se uniformizar e de preparar o material pessoal que irá utilizar no campo de 

estágio; 

17. Não transitar nas dependências da instituição de estágio curricular supervisionado 

fora do período da prática clínica e estágio curricular supervisionado;  

18. Nunca atuar sem supervisão do professor supervisor do estágio. Resolução 

COREN 240/2000, pois se caracteriza infração do código de ética; 

19. Proteger a imagem e a privacidade do cliente e instituição concedente de estágio, 

não retirando fotos ou realizando filmagens sem autorização; 
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MATERIAL DE BOLSO PARA ATUAÇÃO NO CAMPO DE ESTÁGIO 

Para realização do estágio curricular supervisionado aluno deverá portar material de 

bolso conforme relação a seguir: 

1. Estetoscópio;  

2. Termômetro clínico digital;  

3. Tesoura sem ponta;  

4. Relógio com ponteiros de segundos;  

5. Material pertinente à escrita (caneta azul), é proibido o uso de corretivos;  

6. Garrote;  

7. Caderneta para anotações;  

Observação: É imprescindível que cada aluno tenha seu próprio material para 

realização das atividades. 

PRECAUÇÃO PADRÃO 

1. Notificar acidentes perfuro-cortantes ao supervisor estágio;  

2. Entregar a coordenação da graduação de enfermagem esquema de vacinação 

completo (carteira de vacina);  

3. Manter cuidados específicos com as roupas brancas utilizadas em campo de 

estágio (estarem sempre limpas);  

4. O uso  de E.P.I.’s é obrigatório (equipamentos de proteção individual);  

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

O desempenho do acadêmico da graduação de enfermagem  em estágio curricular 

supervisionado será avaliado pelo supervisor de estágio com base no instrumento de 

avaliação. O supervisor de estágio, ao avaliar o desempenho do acadêmico, deverá 

levar em consideração, no mínimo os seguintes critérios:  
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1. Frequência, registrada em diário de classe, controlada e assinada pelo supervisor e 

enviada ao final do mês diretamente a coordenação da graduação de enfermagem; 

2. Características individuais de desempenho do acadêmico, conforme Instrumento de 

Avaliação preenchido e assinado pelo supervisor do estágio e enviado ao final do 

estágio curricular supervisionado diretamente a coordenação da graduação de 

enfermagem; 

3. A aprovação no Estágio Curricular Supervisionado exigirá de preferência frequência 

de 100% (cem por cento) e nota mínima 6  (seis) , numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) 

pontos. O aluno terá o direito a uma falta em cada período de estágio curricular 

supervisionado, sendo para isso documento comprobatório que justifique sua ausência 

ao campo de estágio. Casos de internação, doenças infecto contagiosas e licença 

gestação devem ser comprovadas com documentos legais e com ciência da 

coordenação da graduação de enfermagem e ciência do superior de estágio curricular 

supervisionado; 

4. Falta por motivo de doença, óbito na família, o aluno terá 24 horas ou 01 dia útil 

para apresentar os atestados médicos ou atestado de óbito, que não abona a falta e 

sim a justifica, a coordenação de enfermagem com ciência do supervisor de estágio 

que irá avaliar a situação do aluno em consonância com o supervisor de estágio e em 

consonância com o manual do aluno; 

4. Os trabalhos e o desempenho técnico cientifico do aluno serão computados na nota 

final do estágio curricular supervisionado;  

5. Não haverá reposição de práticas clínicas e estágio curricular supervisionado;  

6. Se o aluno apresentar mais de 02 atrasos será considerado faltoso;  

7. Estará apto a receber a aprovação nas respectivas disciplinas que contemplam 

práticas clínicas e estágio supervisionado  curriculares, o aluno que:  

a).  Apresentar frequência mínima exigida;  

b). Obtiver média final igual ou superior a 7.0 (sete); 

c). Satisfazer as demais exigências constantes deste manual;  
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d) Quando realizado o estágio curricular supervisionado, em diferentes setores, os 

relatórios devem ser específicos e individualizados para cada setor; 

e) O  aluno que não atingir a meta estabelecida, frequência, e demais itens contidos 

na folha de avaliação será reprovado, podendo cursar a disciplina novamente quando 

ofertado pela Faculdade Paschoal Dantas; 

f) Não será permitida a colação de grau dos alunos que, por quaisquer motivos não 

cumprirem as horas do estágio exigidas pelo curso conforme preconizado pela 

legislação vigente no país.  
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APENDICE 

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS EM CAMPO DE ESTÁGIO 

Nome do Aluno:____________________________________R.A:___________ 

Modalidade do Estágio:___________________________________________ 

Identificação  da Unidade Cedente do Estágio:________________________ 

Unidade de Realização do Estágio:__________________________________ 

Nome do Profº. Supervisor do Estágio:________________________________ 

Periodo do Estágio:____________________à_________________ 20____ 

 

Data Atividades Realizadas Assinatura/Carimbo do 

Professor Supervisor 

do Estágio 

Assinatura/Carimbo 

do Enfermeiro da 

Unidade do Estágio 
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TERMO DE COMPROMISSO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

NÃO REMUNERADO 

 

Pelo presente instrumento, firmado nos termos da 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, do Decreto nº 87.497, de 18 de 

agosto de 1982, a EMPRESA OU INSTITUIÇÃO, (qualificação) devidamente 

inscrita no CNPJ/MF nº ___________________, neste ato representada pelo 

representante (qualificação) e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PASCHOAL 

DANTAS, doravante denominada FACULDADE PASCHOAL DANTAS, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.731.858/0001-40, neste ato representada pelo  

Diretor Acadêmico em exercício___________________________, e o aluno (a) 

____________________________________ (qualificação), portador do RG nº 

__________________ – SSP/MT, CPF nº _____________________________, 

residente e domiciliado à Rua ____________________, Bairro: 

___________________, devidamente matriculado (a) no Curso de Graduação 

em Enfermagem, sob número de matrícula____________________________, 

doravante denominado (a) ESTUDANTE, com interveniência da FACULDADE 

PASCHOAL DANTAS e a EMPRESA ajustam o seguinte: 

1 - A EMPRESA aceita, como estagiário (a), o 

estudante regularmente matriculado e freqüentando, efetivamente, curso de 

graduação de Enfermagem na FACULDADE PASCHOAL DANTAS. 

 

2 - O estágio tem como objetivo precípuo o 

entrosamento do ESTUDANTE com a EMPRESA/ INSTITUIÇÃO, 

possibilitando-lhe colocar em prática os ensinamentos recebidos pela 

FACULDADE PASCHOAL DANTAS e propiciando-lhe aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano. 
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3 - O (A) ESTUDANTE desenvolverá suas 

atividades na EMPRESA com o título e a função de estagiário, com a total 

supervisão e acompanhamento integral de um professor, obrigando-se a; 

a) cumprir a programação do estágio e realizar 

as atividades de aplicação que lhe forem prescritas; 

b) observar as condições fixadas para o estágio, 

especialmente quanto à jornada e ao horário ajustados; 

c) atender as normas de trabalho vigentes no 

âmbito da EMPRESA/ INSTITUIÇÃO; 

d) aceitar a supervisão e orientação técnico-

administrativa dos prepostos da EMPRESA/ INSTITUIÇÃO e da instituição de 

ensino, designados para tais funções; 

e) submeter-se aos processos e meios de 

avaliação de desempenho profissional e escolar; 

f) conduzir-se de maneira compatível com as 

responsabilidades do estágio, empenhando-se para maior rendimento; 

g) comunicar, por escrito, a EMPRESA/ 

INSTITUIÇÃO, conclusão ou interrupção de seu curso de graduação ou 

desligamento da FACULDADE PASCHOAL DANTAS, no prazo de 03 (três) 

dias da respectiva ocorrência; 

 

4 - O (A) ESTUDANTE, nos termos do artigo 3° 

da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e do artigo 61 do Decreto nº 

87.497, de 18 de agosto de 1982, não terá vínculo empregatício com a 

EMPRESA/ INSTITUIÇÃO. 

 

5 - Obriga-se a EMPRESA/ INSTITUIÇÃO a 

providenciar, a favor da ESTUDANTE, seguro de acidentes pessoais, 

durante o período em que o estágio estiver ocorrendo. 
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6 - O estágio terá a duração 

de___________________________, com termo inicial em 

__________________ e termo final em ___________________, com uma 

jornada de atividades de ___ (Máximo de 30 (trinta) hs semanais, podendo 

estender-se até 40 (quarenta) horas semanais nos casos relativos a cursos 

que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas 

aulas presenciais desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do 

curso) em horário a ser estabelecido pela EMPRESA/ INSTITUIÇÃO, 

devendo, entretanto, compatibilizar-se com as atividades acadêmicas do (a) 

ESTUDANTE. 

 

7 - Por interesse das partes o estágio poderá ser 

prorrogado por períodos superiores até o limite de 02 (dois) anos, exceto 

quando se tratar de estagiário portador de deficiência, de acordo com o artigo 

11 da lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

8 - Será assegurado ao estagiário, sempre que o 

estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 

30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 

escolares. 

 

9 - O estágio findar-se-á nos seguintes casos: 

a) automaticamente, ao término do 

compromisso; 

b) abandono, caracterizado por ausência não 

justificada, de 08 (oito) dias consecutivos ou de 15 (quinze) dias interpolados, 

no período de 01 (um) mês; 

c) conclusão ou interrupção do curso, ou 

desligamento da FACULDADE PASCHOAL DANTAS; 

d) a pedido do ESTUDANTE; 
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e) no interesse e por conveniência da 

EMPRESA/ INSTITUIÇÃO inclusive se comprovado rendimento insatisfatório 

após decorrida a metade do período previsto para o estágio; 

f) ante o descumprimento, pelo ESTUDANTE,  

de qualquer dos itens deste TERMO DE COMPROMISSO; 

g) comportamento, funcional ou social, 

incompatível do ESTUDANTE; 

 

10 - Concluído o período máximo de 02 (dois) 

anos, o ESTUDANTE não poderá permanecer na EMPRESA/ INSTITUIÇÃO 

na condição de estagiário. 

 

11 - Aplica-se ao estagiário a legislação 

relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de 

responsabilidade da parte concedente do estágio. 

  

E assim, justas e compromissadas, assinam as 

partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença das 

testemunhas, que também os subscrevem. 

 

 

 

São Paulo, ___ de ____________ de 20______ 
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_______________________________________________ 

REPRESENTANTE INSTITUIÇÃO CEDENTE DO ESTÁGIO 

  

 

________________________________________________ 

REPRESENTANTE FACULDADE PASCHOAL DANTAS 

 

 

________________________________________________ 

DISCENTE DA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

Testemunhas: 

 

 

Nome:_________________________________________________ 

CPF:_______________________ Ass.:_______________________ 

 

Nome:_________________________________________________ 

CPF:_______________________ Ass.:_______________________ 
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